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Samenvatting 

Validatie handboek 2018 

In dit onderzoek is het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde met peildatum 31 december 2018 

gevalideerd aan de hand van de door corporaties aangeleverde full-waarderingen over het boekjaar 2018. 

In de validatie wordt getoetst of de basiswaardering die het handboek voorschrijft leidt tot een aannemelijke 

marktwaarde op portefeuilleniveau, waarbij de eis is dat voor tenminste 90% van de portefeuilles het verschil 

tussen de basiswaardering en de full-waardering beperkt blijft tot maximaal 10%. Om de validatie uit te 

voeren wordt de aangeleverde full-waardering vergeleken met de waardering die tot stand zou zijn gekomen 

als de basisversie was gebruikt, die wordt berekend aan de hand van de door corporaties aangeleverde 

objectgegevens en waarderingsparameters.  

85% correct voor reguliere woningen 

De validatie is uitgevoerd voor reguliere woningen (eengezins- of meergezinswoningen), niet gelegen in een 

krimp- of aardbevingsgebied. Het overig vastgoed wordt buiten beschouwing gelaten omdat het om een 

klein deel van de portefeuilles gaat, of er een taxatieverplichting op rust. Voor 85% (69 van de 81) van deze 

portefeuilles wijkt de basiswaardering minder dan 10% af van de full-waardering. Hiermee wordt wederom 

niet aan de eis voldaan die aan het handboek gesteld wordt, net als in het voorgaande jaar (87%) en het 

jaar daarvoor (75%). Opvallend in de uitkomsten van dit jaar is dat de full-waardering gemiddeld zo’n 3% 

hoger uitkomt dan de basiswaardering. Van de 12 portefeuilles met een afwijking groter dan 10%, is in 11 

gevallen de full-waardering meer dan 10% hoger dan de basiswaardering.  Wanneer alle afwijkingen tussen 

basis- en full-waardering op portefeuilleniveau worden gecorrigeerd voor de gemiddelde afwijking van 3%, 

vallen slechts 7 portefeuilles buiten de marge van 10% afwijking. Dat komt overeen met een score van 91%. 

Nader onderzoek wijst geen eenduidige oorzaak uit 

Aanpassingen in de disconteringsvoet, de leegwaarde en de markthuur hebben de grootste invloed op de 

veroorzaakte verschillen tussen basis- en full-waardering. In algemeen geldt dat in het 

doorexploiteerscenario de verschillen tussen basis- en full-waardering doorgaans groter zijn dan in het 

uitpondscenario, omdat aanpassingen in de vrijheidsgraden in dit scenario langer (oneindig) in de 

kasstromen doorwerken. In het gebruik van de vrijheidsgraad disconteringsvoet en leegwaarde is een 

verband gevonden met de geografische ligging, echter andere onderliggende factoren zoals type 

verhuureenheid, bouwjaar en andere objectkenmerken houden niet duidelijk verband met de mate waarin 

vrijheidsgraden worden aangepast. Als aanvulling op het algemene onderzoek naar de vrijheidsgraden is 

gekeken naar een aantal voorbeelden van twee corporaties met vergelijkbaar bezit in dezelfde regio, die 

toch grote verschillen in full-waardering tonen. Verschillen in erfpacht, de gehanteerde disconteringsvoet, 

gehanteerde leegwaarden en het gebruik van een exit yield in plaats van de eindwaardeformules in het 

Handboek komen naar voren als uiteenlopende oorzaken van de verschillen. Ook is er geen duidelijk 

verschil in de afwijking tussen basis- en full-waardering tussen complexen die met full-taxatie, en complexen 

die met Aannemelijkheidsverklaring zijn gewaardeerd. Algehele conclusie is dat er aan meerdere ‘knoppen’ 

gedraaid lijkt te worden om van een basiswaardering tot een full-waardering te komen.
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Op grond van de Woningwet 2015 dienen corporaties het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van 

de marktwaarde in verhuurde staat. Deze omslag in het waarderingsproces is gemaakt in 2015 en draagt 

bij aan professionalisering van vastgoedsturing en maakt een betere verantwoording over de inzet van het 

maatschappelijk vermogen mogelijk. Daarnaast bevordert het gebruik van de marktwaarde de transparantie 

en vergelijkbaarheid tussen corporaties. Om corporaties te ondersteunen in het waarderingsproces is het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in het leven geroepen. Hierin staan de uitgangspunten en 

rekenregels van de marktwaardering op uniforme wijze uitgewerkt.  

 

Het handboek maakt onderscheid tussen twee benaderingen: de basisversie en de full-versie. De 

basisversie van de marktwaardering is een modelmatige en kostenefficiënte methode om de marktwaarde 

te bepalen en leidt op portefeuilleniveau tot een aannemelijke marktwaarde. In de full-versie is het mogelijk 

om op bepaalde taxatieparameters (vrijheidsgraden) af te wijken van de basisversie en zo tot een andere 

waardering te komen. De kosten bij gebruik van de full-versie zijn hoger dan bij gebruik van de basisversie, 

maar met de full-versie kan op complexniveau een aannemelijke marktwaarde worden berekend. Voor 

bepaalde typen vastgoed is gebruik van de full-versie verplicht. 

 

De eerste versie van het handboek, met peildatum 31 december 2014, werd gepubliceerd op 17 juni 2015. 

Inmiddels is de vijfde versie van het handboek beschikbaar, met peildatum 31 december 2018. Ieder jaar 

wordt het handboek gevalideerd aan de hand van de waarderingsgegevens van het afgelopen jaar, en op 

basis daarvan geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd. In dit rapport wordt verslag gedaan van de validatie 

van het handboek met peildatum 31 december 2018. Hiertoe worden de full-waarderingsgegevens over het 

verslagjaar 2018 gebruikt, die met behulp van het handboek tot stand zijn gekomen. 

1.2 Vraagstelling 

Kernvraag van de validatie is of de methodiek en normen van de basisversie tot een goede marktwaardering 

leiden voor die gevallen waarvoor de basisversie mag worden toegepast. Om dit te toetsen worden de 

marktwaarderingen gebruikt van de corporaties die het vastgoed met de full-versie hebben gewaardeerd. 

Daarbij wordt aangenomen dat de full-waarderingen een correcte weergave zijn van de daadwerkelijke 

marktwaarde. Deze full-waarderingen worden vergeleken met de waardering die met de basisversie tot 

stand zou zijn gekomen. In de validatie wordt onderzocht of de gebruikte full-waardering niet te veel afwijkt 

van de waarderingen die met de basisversie tot stand zouden zijn gekomen. De eis daarbij is dat voor 

tenminste 90% van de portefeuilles het relatieve verschil tussen de berekende basiswaardering en de 

gebruikte full-waardering niet meer bedraagt dan 10%. 
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Het antwoord op bovenstaande kernvraag kan gevat worden in één ‘score’, namelijk het percentage van de 

portefeuilles waarvan de berekende basiswaardering niet meer dan 10% afwijkt van de aangeleverde full-

waardering. Daarna moeten verdiepende analyses uitwijzen welke vrijheidsgraden verantwoordelijk zijn voor 

de (grotere) verschillen tussen basis- en full-waardering. Hiertoe wordt zowel naar de frequentie en richting 

van afwijkingen op de vrijheidsgraden gekeken als naar de impact hiervan op de uiteindelijke waardering. 

Er wordt onderzocht in hoeverre er verschillen voor bepaalde vrijheidsgraden zijn dan wel door de 

aanbevolen methodiek en/of rekenregels. Vanuit deze bevindingen kan worden bezien hoe de basisversie 

in toekomstige versies van het handboek kan worden verbeterd, ofwel hoe de basiswaarderingen meer in 

de richting van de full-waarderingen kunnen worden gebracht. 

  

De validatie wordt uitgevoerd voor reguliere woningen, dat wil zeggen eengezins- en meergezinswoningen, 

niet gelegen in een krimp- en/of aardbevingsgebied. De andere typen woningen (reguliere woningen in 

krimp- en/of aardbevingsgebieden, studentenwoningen en extramurale zorggelegenheden) en 

BOG/MOG/ZOG worden in deze validatie niet behandeld. Voor deze typen vastgoed geldt een 

taxatieverplichting wanneer de huursom in deze categorie groter is dan 5% van de totale huursom. Voor het 

berekenen van de basis- en full-waarderingen van de verhuureenheden aan de hand van de aangeleverde 

objectgegevens en waarderingsparameters wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van RazZudock, het 

taxatiemanagement-systeem van Kabana. 

1.3 Opzet rapport 

De structuur van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de door corporaties aangeleverde gegevens 

beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de aantallen portefeuilles, complexen en verhuureenheden en op 

de spreiding over regio’s. De aangeleverde data wordt gescreend om ontbrekende of implausibele gegevens 

eruit te filteren. Daarnaast wordt de data getoetst op plausibiliteit door middel van een vergelijking tussen 

de aangeleverde full-waardering en de full-waardering die is berekend op basis van de meegeleverde 

taxatieparameters. Wanneer hier te grote verschillen tussen ontstaan, wordt de data niet betrouwbaar 

bevonden en worden die portefeuilles uit de verdere analyses gelaten. In hoofdstuk 3 wordt de validatie 

uitgevoerd aan de hand van de beschreven vergelijking tussen aangeleverde full-waardering en berekende 

basiswaardering. Daarna wordt ingegaan op het gebruik van de verschillende vrijheidsgraden. 
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2 De beschikbare data 

2.1 Inleiding 

Voorafgaand aan de vorige validatieronde, die van het handboek met peildatum 31 december 2017, hebben 

ABF en Calcasa gesprekken gevoerd met de softwareleveranciers om een uniforme aanlevering van 

waarderingsgegevens per leverancier mogelijk te maken. Hiertoe zijn destijds door de softwareleveranciers 

instructies geschreven waarmee de corporaties eenvoudig en eenduidig de voor de validatie benodigde 

gegevens uit de systemen konden halen. Dit heeft tijdens de vorige validatie tot een lastenvermindering 

geleid in termen van dataverzameling en -verwerking. Grotendeels worden deze instructies in deze 

validatieronde hergebruikt. Wel zijn hierin verbeteringen aangebracht, omdat in de vorige ronde bleek dat 

corporaties vaak alsnog opnieuw benaderd moesten worden omdat bepaalde delen uit de werkinstructies 

onduidelijk bleken. Ook misten in een aantal van de automatische exportprocedures bepaalde gegevens. 

ABF en Calcasa hebben opnieuw contact gehad met de softwareleveranciers en de geconstateerde fouten 

en incompleetheden besproken. Daarop zijn waar nodig de exportprocedures en instructies aangepast. Dit 

moet leiden tot een betere kwaliteit en minder administratieve last van het opnieuw benaderen van 

corporaties. Eind april 2019 zijn door het ministerie van BZK de waarderingsgegevens uitgevraagd van de 

corporaties die de full-versie hebben gebruikt. In dit hoofdstuk worden de door corporaties aangeleverde 

gegevens en de bruikbaarheid hiervan besproken. 

2.2 De aangeleverde data 

Over het verslagjaar 2018 zijn 1.090.244 full-waarderingsgegevens aangeleverd voor reguliere woningen, 

niet gelegen in een krimp- en/of aardbevingsgebied. Voorafgaand aan de analyses zijn deze aangeleverde 

gegevens gecontroleerd op basis van een aantal screeningsregels, waarna een aantal verhuureenheden is 

uitgevallen. In Bijlage 1 is gedetailleerd beschreven welke selectiecriteria zijn toegepast. De screening leidt 

tot een uitval van 135.870 verhuureenheden (12%), waarna 954.374 bruikbare reguliere woningen resteren 

die met de full-versie zijn gewaardeerd. In Bijlage 1 is ook beschreven hoeveel woningen op elk van de 

screeningsregels zijn uitgevallen. Tabel 2-1 toont over hoeveel portefeuilles en complexen deze 

verhuureenheden zijn verdeeld. 

 

Tabel 2-1: Het aantal bruikbare deelportefeuilles, complexen en vhe voor reguliere woningen, excl. krimp- en/of 
aardbevingsgebied 

 

 

De representativiteit van de data over de verschillende gebieden in Nederland is van belang voor een goede 

validatie. In Tabel 2-2 wordt de uitsplitsing van de verhuureenheden over de provincies plus de vier grote 

gemeenten (G4) getoond. De provincies waarin de vier grote steden liggen zijn de provincies exclusief deze 

Aantal

Portefeuilles 82

Complexen 20.539

Verhuureenheden 954.374
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steden. Daarnaast staat een inschatting van het dekkingspercentage: het aantal verhuureenheden in de 

validatie versus het totaal aantal verhuureenheden dat met de full-versie is gewaardeerd. Het 

dekkingspercentage is in alle gebieden tenminste 50%. Het aantal verhuureenheden dat de met de full-

versie is gewaardeerd is een inschatting op basis van dVi 2017. In de laatste kolom is opgenomen hoeveel 

portefeuilles in een bepaald gebied vallen. De dekking over de provincies en G4 is voldoende. 

 

Tabel 2-2: Het aantal reguliere woningen naar EGW, MGW, het totaal, het dekkingspercentage op basis van het 
totaal aantal full-gewaardeerde reguliere woningen* en het aantal portefeuilles, per provincie plus G4 

 

* deze cijfers zijn een inschatting op basis van dVi 2017. 

2.3 Plausibiliteitstoets full-waarderingen 

In de voorgaande paragraaf zijn de individuele verhuureenheden en complexen gescreend met als doel 

implausibele of onbruikbare gegevens uit de dataset te filteren. Daarnaast wordt een plausibiliteitstoets op 

de full-waarderingen uitgevoerd: de door de corporatie aangeleverde full-waardering (van de portefeuille) 

wordt vergeleken met de op basis van de aangeleverde taxatieparameters berekende full-waardering. 

Wanneer de verschillen tussen beide te groot zijn duidt dit op inconsistenties in de berekeningen tussen de 

verschillende softwarepakketten, dan wel incorrecte inputparameters of een incorrecte aangeleverde full-

waardering. Portefeuilles waarbij het verschil tussen berekende en aangeleverde full-waardering groter dan 

10% is worden uit de vervolganalyses gelaten. Tabel 2-3 toont de afwijkingen: één portefeuille valt af naar 

aanleiding van de plausibiliteitstoets op de full-waarderingen. In de rechterkant van de tabel worden de 

afwijkingen tussen berekende en aangeleverde full-waardering op complexniveau getoond. Deze 

afwijkingen zijn vaker groter dan 10%, echter de screening vindt enkel plaats op portefeuilleniveau. 

 

Provincie + G4 EGW MGW Totaal Dekking Portefeuilles

Groningen 3.429 14.726 18.155 83% 4

Friesland 27.159 21.030 48.189 95% 3

Drenthe 18.305 8.296 26.601 100% 8

Overijssel 33.673 29.371 63.044 97% 11

Flevoland 8.488 5.836 14.324 100% 2

Gelderland 47.856 36.923 84.779 87% 15

Utrecht 21.723 26.826 48.549 85% 11

Noord-Holland 35.621 43.463 79.084 67% 13

Zuid-Holland 51.414 99.063 150.477 78% 19

Zeeland 8.680 5.600 14.280 67% 3

Noord-Brabant 61.222 57.727 118.949 90% 12

Limburg 13.219 10.583 23.802 100% 4

Amsterdam 11.162 90.290 101.452 58% 5

Den Haag 5.453 32.356 37.809 72% 6

Rotterdam 12.015 75.654 87.669 70% 5

Utrecht 9.946 27.265 37.211 96% 5

Totaal 369.365 585.009 954.374 79%
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Tabel 2-3: Het procentuele verschil tussen de berekende en de aangeleverde full-waardering op 
deelportefeuilleniveau en complexniveau, voor reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied 

 

 

Afwijking Aantal Procent Naar vhe Aantal Procent Naar vhe

<-10% 1 1% 1% 1.108 5% 5%

-10%/-6% 2 2% 3% 812 4% 4%

-6%/-4% 0 0 0 748 4% 4%

-4%/-2% 3 4% 7% 1.298 6% 7%

-2%/-1% 5 6% 11% 923 4% 5%

-1%/0% 7 9% 9% 1.572 8% 10%

0%/1% 4 5% 10% 1.440 7% 8%

1%/2% 10 12% 12% 1.535 7% 8%

2%/4% 19 23% 24% 3.557 17% 18%

4%/6% 22 27% 17% 3.407 17% 15%

6%/10% 9 11% 7% 2.803 14% 11%

>10% 0 0 0 1.335 6% 5%

Deelportefeuilleniveau Complexniveau
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3 De validatie 

3.1 De aanpak 

In dit hoofdstuk wordt de basisversie van het handboek gevalideerd voor reguliere woningen (eengezins- en 

meergezinswoningen), niet gelegen in een krimp- en/of aardbevingsgebied. Het gaat dus enkel om 

woningen, waarbij studentenwoningen, extramurale zorgwoningen en woningen gelegen in krimp- en/of 

aardbevingsgebieden buiten beschouwing worden gelaten. De basisversie die het handboek voorschrijft 

wordt beschouwd als een goede weergave wanneer deze niet te veel afwijkt van de full-waardering waartoe 

de taxateur komt. De eis die aan het handboek gesteld wordt is dat voor tenminste 90% van de portefeuilles 

de basiswaardering niet meer dan 10% afwijkt van de full-waardering. In hoofdstuk 3.2 wordt de ‘score’ van 

de validatie bepaald. Daarna wordt in hoofdstuk 3.2 per vrijheidsgraad bekeken hoe vaak deze is gebruikt 

en hoeveel en in welke richting op de vrijheidsgraad werd afgeweken. Daarna volgen analyses over de 

impact van deze afwijkingen op de vrijheidsgraden op het verschil tussen basis- en full-waardering. 

3.2 Het verschil tussen basis en full 

De verschillen tussen de berekende basiswaarderingen en de aangeleverde full-waarderingen worden 

achtereenvolgens beschouwd op het niveau van portefeuilles, complexen en verhuureenheden. De ‘score’ 

van het aandeel portefeuilles waarvan het verschil beperkt blijft tot maximaal 10% zou tenminste 90% 

moeten zijn. Aan de verschillen op het niveau van complexen en verhuureenheden zit geen dergelijke eis 

of doelstelling, maar logischerwijs zijn zo klein mogelijke verschillen wenselijk. 

 

De keuze om de berekende basiswaarderingen te vergelijken met de aangeleverde full-waarderingen – en 

niet met de berekende full-waarderingen – is gemaakt omdat de aangeleverde full-waardering door de 

taxateur is vastgesteld en door de accountant is gecontroleerd en goedgekeurd. De portefeuille die is 

afgevallen op basis van de plausibiliteitstoets full-waarderingen worden niet meegenomen in de analyses. 

De afwijkingen in de tabellen betreffen steeds de afwijking van de basiswaardering ten opzichte van de full-

waardering. Een negatieve afwijking betekent dat de basiswaardering lager uitkomt dan de full-waardering, 

een positieve afwijking dat de basiswaardering hoger uitkomt dan de full-waardering. 

 

Tabel 3-1 toont de verschillen tussen basis- en full-waardering op portefeuilleniveau. Voor 69 van de 81 

portefeuilles blijft het verschil beperkt tot maximaal 10%. Dat betreft 85% van de portefeuilles, waarmee 

(net) niet aan de eis van 90% wordt voldaan. Wat opvalt is dat de basiswaardering vaak en gemiddeld lager 

is dan de full-waardering. De gemiddelde afwijking op portefeuilleniveau is -3%, ofwel de basiswaardering 

is gemiddeld genomen 3% lager dan de full-waardering. Dit is ook goed zichtbaar in de ‘afwijkende’ 

portefeuilles: voor 10 portefeuilles is de basiswaardering meer dan 10% lager dan de full-waardering, terwijl 

slechts voor 1 portefeuille de basiswaardering meer dan 10% hoger is dan de full-waardering. Wanneer alle 

afwijkingen tussen basis- en full-waardering op portefeuilleniveau worden gecorrigeerd voor deze 

gemiddelde afwijking (dus een afwijking van -11% wordt een afwijking van -8%), vallen slechts 7 portefeuilles 



r2019-0060DE 

 

 

10 

buiten de marge van 10% afwijking. Dit zou kunnen duiden op snel veranderende en/of onverwachte 

marktontwikkelingen in het laatste kwartaal (tussen het moment van publicatie van het handboek en de 

peildatum). In Tabel 3-2 en Tabel 3-3 worden de verschillen tussen basis- en full-waarderingen op 

respectievelijk complexniveau en vhe-niveau getoond, die vaker dan in Tabel 3-1 groter dan 10% zijn. 

 

Tabel 3-1: De waardering van reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full-waardering, per deelportefeuille 

 

Tabel 3-2: De waardering van reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full-waardering, per complex 

 

Tabel 3-3: De waardering van reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full-waardering, per vhe 

 

Afwijking Aantal Procent Naar vhe gewogen

<-25% 0 0% 0%

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

-20%/-15% 3 4% 5%

-15%/-10% 8 10% 8%

-10%/-5% 23 28% 31%

-5%/0% 18 22% 19%

0%/5% 21 26% 28%

5%/10% 7 9% 8%

10%/15% 1 1% 1%

15%/20% 0 0% 0%

20%/25% 0 0% 0%

>25% 0 0% 0%

Afwijking Aantal Procent Naar vhe gewogen

<-25% 1.074 5% 4%

-25%/-20% 875 4% 4%

-20%/-15% 1.433 7% 8%

-15%/-10% 2.150 11% 12%

-10%/-5% 2.676 13% 15%

-5%/0% 2.860 14% 16%

0%/5% 3.742 18% 16%

5%/10% 2.233 11% 10%

10%/15% 1.334 7% 6%

15%/20% 761 4% 3%

20%/25% 486 2% 2%

>25% 796 4% 3%

Afwijking Aantal Procent

<-25% 67.680 7%

-25%/-20% 53.097 6%

-20%/-15% 78.794 8%

-15%/-10% 105.957 11%

-10%/-5% 126.382 13%

-5%/0% 128.009 14%

0%/5% 131.925 14%

5%/10% 87.246 9%

10%/15% 55.122 6%

15%/20% 35.956 4%

20%/25% 24.087 3%

>25% 52.322 6%
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3.3 Het gebruik van de vrijheidsgraden 

Er wordt gesproken van een full-waardering wanneer op tenminste één van de taxatieparameters uit de 

basiswaardering is afgeweken. Dit is voor een beperkt aantal taxatieparameters toegestaan: de 

zogenaamde vrijheidsgraden. De afwijkingen op de vrijheidsgraden leiden tot verschillen tussen basis- en 

full-waardering. In dit hoofdstuk wordt onderzocht op welke vrijheidsgraden het meest is afgeweken en hoe 

deze afwijkingen eruit zagen. 

 

Het huidige handboek kent de volgende vrijheidsgraden: 

■ schematische vrijheid 

■ markthuur 

■ markthuurstijging 

■ leegwaarde 

■ leegwaardestijging 

■ disconteringsvoet 

■ mutatie- en verkoopkans 

■ onderhoud 

■ exit yield 

■ technische splitsingskosten 

■ bijzondere uitgangspunten 

■ erfpacht 

■ exploitatiescenario 

 

In Tabel 3-4 wordt een overzicht gegeven van de mate van het gebruik van de vrijheidsgraden in de full-

gewaardeerde verhuureenheden. In sommige gevallen is de afwijking op de vrijheidsgraad ten opzichte van 

de basiswaarde zodanig miniem, dat dit meer waarschijnlijk een kleine onnauwkeurigheid in de data betreft 

dan een daadwerkelijke afwijking op de vrijheidsgraad. Om die reden wordt een ondergrens van de 

aanpassing gehanteerd, die weergegeven is in de laatste kolom. De exit yield wordt in beide scenario’s voor 

27% van de vhe’s gebruikt, alle vrijheidsgraden in de tabel krijgen in de full-versie voor tenminste 79% van 

de vhe’s een andere waarde dan in de basisversie. De vrijheidsgraden markthuurstijging, schematische 

vrijheid, technische splitsingskosten, bijzondere uitgangspunten, erfpacht en exploitatiescenario worden in 

beperkte mate gebruikt en in deze validatie achterwege gelaten. 

 

Tabel 3-4: De mate van gebruik van de vrijheidsgraden voor de reguliere woningen, excl. krimp- en/of 
aardbevingsgebied, in procenten van het totaal aantal reguliere woningen met een full-waardering 

 

Vrijheidsgraad Procent aangepast Aantal vhe Ondergrens aanpassing

Markthuur 94% 892.038 Verschil €10

Leegwaarde 94% 889.501 Verschil €500

Leegwaardestijging 79% 745.265 Verschil 0,1%

Disconteringsvoet (DE) 89% 842.945 Verschil 0,1%

Disconteringsvoet (UP) 89% 846.151 Verschil 0,1%

Mutatiegraad (UP) 83% 784.814 Verschil 0,5%

Onderhoud 94% 891.247 Verschil €10

Exit yield (DE) 27% 255.252 Verschil 0,1%

Exit yield (UP) 27% 255.284 Verschil 0,1%



r2019-0060DE 

 

 

12 

In Tabel 3-5 worden per vrijheidsgraad het gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie van de 

afwijking op de vrijheidsgraad getoond, steeds alleen voor die woningen waarop de vrijheidsgraad is 

toegepast. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen alle portefeuilles die meedoen in de analyses (links) 

en de 12 portefeuilles waarvan de basis-waardering meer dan 10% afwijkt van de full-waardering (rechts). 

Omdat de exit yield in vrijwel alle gevallen dezelfde waarde kent in beide scenario’s, wordt deze in de vanaf 

nu volgende tabellen en figuren als één vrijheidsgraad voor beide scenario’s opgenomen. 

 

Zoals bij de afwijkingen in de waarderingen betekent een negatieve afwijking op een vrijheidsgraad dat de 

waarde van deze parameter in de basisversie lager is dan in de full-versie. Alleen voor de vrijheidsgraden 

markthuur, leegwaarde en onderhoud is de gemiddelde afwijking positief, ofwel is in de full-versie gemiddeld 

genomen een lagere waarde gebruikt dan in de basisversie. Aan de andere vrijheidsgraden in de tabel is in 

de full-waardering gemiddeld genomen een hogere waarde meegegeven. Naast het gemiddelde en de 

mediaan worden steeds ook de standaarddeviaties getoond. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe breder 

het betrouwbaarheidsinterval van de bijbehorende cijfers. Zo zijn bij markthuur, leegwaarde en onderhoud 

hoge standaarddeviaties zichtbaar. Dit wijst op grote onderlinge verschillen tussen de woningen en betekent 

dat niet zomaar kan worden geconcludeerd dat een bepaalde taxatieparameter in de basisversie voor alle 

verhuureenheden te hoog of te laag is. 

 

Tabel 3-5: Het gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie van de afwijking per vrijheidsgraad voor de 
reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, voor alle portefeuilles en voor de 12 portefeuilles 
waarvan de basiswaardering meer dan 10% afwijkt van de full-waardering1 

 

1) steeds alleen voor woningen waarbij de betreffende vrijheidsgraad is toegepast 

  

In Figuur 3-1 tot en met Figuur 3-7 wordt door middel van staafdiagrammen voor elke vrijheidsgraad uit de 

tabel de mate en richting weergegeven waarin de vrijheidsgraad is aangepast, op het niveau van 

verhuureenheid. Het betreft wederom het verschil in de basisversie ten opzichte van de full-versie, in 

procenten dan wel procentpunten. De blauwe balkjes tonen de verdeling van de afwijkingen op de 

vrijheidsgraad voor alle woningen, de groene balkjes in het bijzonder de afwijkingen op de vrijheidsgraad 

voor de woningen uit de 12 portefeuilles waarvoor de basiswaardering meer dan 10% afwijkt van de full-

waardering. Wanneer tussen de blauwe en de groene verdeling grote verschillen optreden kan dat 

betekenen dat deze vrijheidsgraad in het bijzonder bijdraagt aan de grote verschillen tussen basis- en full-

waardering van deze 12 portefeuilles.  

 

Een hogere markthuur in de full-versie resulteert in een hogere marktwaarde ten opzichte van de 

basisversie wanneer in de full-versie het doorexploiteerscenario de hoogste waarde geeft en dus van 

Vrijheidsgraad Gem. Med. Std. dev. Gem. Med. Std. dev.

Markthuur (in %) 0,35 -1,35 15,16 -3,43 -5,11 13,97

Leegwaarde (in %) 0,01 -0,58 16,25 -2,20 -2,86 14,57

Leegwaardestijging (in %-pt) -0,54 - 0,35 -0,69 -0,72 0,22

Disconteringsvoet (DE) (in %-pt) -0,31 -0,40 0,64 0,06 0,22 0,67

Disconteringsvoet (UP) (in %-pt) -0,34 -0,42 0,76 -0,02 0,17 0,70

Mutatiegraad (UP) (in %-pt) -2,86 -2,73 3,17 -3,01 -2,93 3,00

Onderhoud (in %) 4,75 -2,77 29,23 4,71 -2,79 35,28

Exit yield (in %-pt) 0,64 0,69 1,32 0,77 0,74 1,31

Alle portefeuilles Afwijkende portefeuilles
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toepassing is of wanneer er een exploitatieverplichting geldt voor de eerste 7 jaar, waarna uitgepond kan 

worden.. Figuur 3-1 toont de verschillen op vhe-niveau van de markthuur in de basisversie ten opzichte van 

de full-versie. De markthuur in de full-versie wordt voor 54% van de woningen naar boven aangepast en 

komt gemiddeld genomen 0,35% lager uit dan in de basisversie (de negatieve afwijkingen zijn dus gemiddeld 

groter dan de positieve afwijkingen) (Tabel 3-5). Voor de 12 portefeuilles met >10% afwijking in de basis- 

ten opzichte van de full-waardering (vanaf nu: afwijkende portefeuilles) is het beeld anders: de markthuur 

wordt voor 66% van de woningen naar boven aangepast en is gemiddeld 3,43% hoger in de full-versie. 

 

Figuur 3-1: Het relatieve verschil van de markthuur bij de basiswaardering ten opzichte van de full-versie, in 
procenten1 

 

1) alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

Het gebruik van een hogere leegwaarde in de full-versie leidt tot een hogere marktwaarde ten opzichte van 

de marktwaarde volgens de basisversie wanneer in de full-versie het uitpondscenario van toepassing is. 

Figuur 3-2 toont de afwijkingen op vhe-niveau van de leegwaarde in de basisversie ten opzichte van de full-

versie. De leegwaarde wordt voor 51% van de woningen naar boven aangepast in de full-versie. De 

gemiddelde afwijking is bijna gelijk aan nul (Tabel 3-5). Voor de afwijkende portefeuilles is een meer 

structurele afwijking zichtbaar: hier is de leegwaarde voor 59% van de woningen naar boven aangepast en 

de (positieve) gemiddelde afwijking is 2,20% ten opzichte van de basisversie. 

 

Figuur 3-2: Het relatieve verschil van de leegwaarde bij de basiswaardering ten opzichte van de full-versie, in 
procenten1 

 

1) alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 
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Een hogere leegwaardestijging in de full-versie resulteert in een hogere marktwaarde dan in de basisversie 

wanneer in de full-versie het uitpondscenario van toepassing is. Figuur 3-3 toont de afwijkingen op vhe-

niveau van de leegwaardestijging in de basisversie ten opzichte van de full-versie. Wanneer de 

leegwaardestijging als vrijheidsgraad wordt gebruikt is de waarde in de full-versie bijna altijd hoger dan in 

de basisversie, met een gemiddeld verschil van 0,54 procentpunt (Tabel 3-5). Voor de afwijkende 

portefeuilles blijkt hetzelfde effect. Wanneer bij deze portefeuilles leegwaardestijging als vrijheidsgraad is 

gebruikt, is de aanpassing in de full-versie ten opzichte van de basisversie altijd positief, en bedraagt het 

gemiddelde verschil 0,69 procentpunt. Wanneer er wordt afgeweken van de leegwaardestijging in de 

basisversie betreft dat meestal de eerste paar jaar, en de rest van de periode wordt dan de waarde uit de 

basisversie gebruikt. In een enkel geval wordt over de gehele periode een afwijkende waarde toegepast. 

 

Figuur 3-3: Het absolute verschil van de leegwaardestijging bij de basiswaardering ten opzichte van de full-versie, 
in procentpunten1 

 

1) alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

In tegenstelling tot de voorgaande vrijheidsgraden leidt het gebruik van een hogere disconteringsvoet in 

het doorexploiteerscenario in de full-versie juist tot een lagere marktwaardering dan in de basisversie 

wanneer doorexploiteren tot de hoogste waarde leidt. Figuur 3-4 toont de afwijkingen op vhe-niveau van de 

disconteringsvoet in de full-versie ten opzichte van de basisversie. Voor 72% van de woningen wordt de 

disconteringsvoet in het doorexploiteerscenario naar boven aangepast in de full-versie, met een gemiddelde 

afwijking van 0,31 procentpunt (Tabel 3-5). Voor de afwijkende portefeuilles is een heel ander beeld 

zichtbaar: hier wordt de disconteringsvoet juist voor 59% van de woningen naar beneden aangepast. Dit is 

een deel van verklaring voor de constatering dat de meeste (11 van de 12) afwijkende portefeuilles een full-

waardering hebben die hoger is dan de basiswaardering. 
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Figuur 3-4: Het absolute verschil van de disconteringsvoet in het doorexploiteerscenario bij de basiswaardering 
ten opzichte van de full-versie, in procentpunten1 

 

1) alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

Ook voor het uitpondscenario geldt dat een hogere disconteringsvoet resulteert in een lagere marktwaarde 

in het uitpondscenario (Figuur 3-5). De bevindingen voor de disconteringsvoet in het uitpondscenario zijn 

vergelijkbaar met die voor de disconteringsvoet in het doorexploiteerscenario. Voor 74% van de woningen 

wordt de disconteringsvoet naar boven aangepast, binnen de afwijkende portefeuilles wordt juist voor 54% 

van de gevallen de disconteringsvoet in de full-versie lager gezet dan in de basisversie. Zowel in het 

doorexploiteerscenario als in het uitpondscenario is de disconteringsvoet voor de afwijkende portefeuilles 

gemiddeld nog steeds lager in de full-versie dan in de basisversie (Tabel 3-5), maar dit verschil is wel kleiner 

dan voor de rest van de portefeuilles. 

 

Figuur 3-5: Het absolute verschil van de disconteringsvoet in het uitpondscenario bij de basiswaardering ten 
opzichte van de full-versie, in procentpunten1 

 

1) alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

Het gebruik van een hogere mutatiegraad in het uitpondscenario in de full-versie leidt in de huidige 

marktomstandigheden, waarbij de leegwaarden hoog zijn en de contracthuren maar beperkt kunnen stijgen, 

vaak tot een hogere marktwaarde. Figuur 3-6 toont de verschillen op vhe-niveau van de mutatiegraad in het 

uitpondscenario in de basisversie ten opzichte van de full-versie. Wanneer deze vrijheidsgraad gebruikt 

wordt is de waarde in de full-versie bijna altijd hoger dan in de basisversie, dus onder de huidige 

marktomstandigheden vrijwel altijd resulterend in een hogere marktwaarde. De gebruikte mutatiegraad is in 
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de full-versie gemiddeld 2,86 procentpunt hoger dan in de basisversie (Tabel 3-5). Voor afwijkende 

portefeuilles is een vergelijkbaar beeld zichtbaar. 

 

Figuur 3-6: Het absolute verschil van de mutatiegraad in het uitpondscenario bij de basiswaardering ten opzichte 
van de full-versie, in procentpunten1 

 

1) alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

Een hoger bedrag voor instandhoudingsonderhoud resulteert in een lagere marktwaarde, zowel in het 

doorexploiteerscenario als in het uitpondscenario. Figuur 3-7 toont de afwijkingen op vhe-niveau van het 

instandhoudingsonderhoud in de full-versie ten opzichte van de basisversie. Wanneer het 

instandhoudingsonderhoud gebruikt wordt als vrijheidsgraad is de waarde in de full-versie voor ongeveer de 

helft van de woningen naar boven aangepast en voor ongeveer de helft van de woningen naar beneden. 

Opvallend is de piek aan rechterkant van de figuur: voor een relatief grote groep woningen ligt het onderhoud 

in de full-versie meer dan 25% lager. Voor de afwijkende portefeuilles bestaat grofweg hetzelfde beeld. 

 

Figuur 3-7: Het relatieve verschil van het instandhoudingsonderhoud bij de basiswaardering ten opzichte van de 
full-versie, in procenten1 

 

1) alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een hogere exit yield leidt dit tot een lagere marktwaarde in dit 

scenario. Figuur 3-8 toont de verschillen op vhe-niveau van de exit yield in de basisversie ten opzichte van 

de full-versie. Wanneer deze vrijheidsgraad wordt gebruikt wordt deze in 75% van de gevallen verhoogd ten 

opzichte van de basisversie. Voor de afwijkende portefeuilles geldt een vergelijkbaar beeld. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Alle portefeuilles Portefeuilles met >10% basis/full afwijking

0%

5%

10%

15%

20%

Alle portefeuilles Portefeuilles met >10% basis/full afwijking



Validatie Handboek 2018  

 

17 

Figuur 3-8: Het relatieve verschil van de exit yield bij de basiswaardering ten opzichte van de full-versie, in 
procentpunten1 

 

1) alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

Uit de analyses op het gebruik van de vrijheidsgraden zijn opvallende zaken zichtbaar voor de leegwaarde, 

de disconteringsvoet en de mutatiegraad in het uitpondscenario. De leegwaarde en de mutatiegraad vallen 

op omdat beide in bijna alle gevallen naar boven worden aangepast, resulterend in een hogere marktwaarde 

in de full-versie. De beide disconteringsvoeten worden bij gebruik voor ruim 70% van de woningen naar 

boven aangepast, wat resulteert in een lagere marktwaarde. Voor de portefeuilles waarvan het verschil 

tussen basis- en full-waardering groter is dan 10% zien we juist het omgekeerde: voor het merendeel van 

de woningen wordt de disconteringsvoet hier juist omlaag gebracht, wat een hogere marktwaarde oplevert. 

Gezien bijna alle (11 van de 12) afwijkende portefeuilles een full-waardering hebben die hoger uitkomt dan 

de basiswaardering, zou de disconteringsvoet bij deze portefeuilles een van de sterkere veroorzakers 

kunnen zijn van deze grote verschillen.  

3.4 De invloed van de vrijheidsgraden op de waardering 

Uit de aanpassingen op de individuele vrijheidsgraden kan slechts voor een deel een conclusie worden 

getrokken over de invloed hiervan op de uiteindelijke waardering. Met behulp van een multivariate analyse 

kan worden bepaald in welke mate en richting de verschillende (combinaties van) vrijheidsgraden invloed 

hebben op de verschillen tussen basis- en full-waarderingen. Voor het doorexploiteerscenario en het 

uitpondscenario worden twee aparte lineaire regressies uitgevoerd, die het geconstateerde verschil tussen 

basis- en full-waardering in dat scenario proberen te verklaren uit de afwijkingen op de vrijheidsgraden die 

in dat scenario van invloed zijn. 

 

In Figuur 3-9 en Figuur 3-10 wordt de relatieve invloed van de verschillende vrijheidsgraden op de 

waardering in de beide scenario’s weergegeven. De relatieve invloed wordt gemeten aan de hand van de 

gestandaardiseerde coëfficiënten van de regressieuitkomsten. Door te standaardiseren wordt gecorrigeerd 

voor verschillen in grootte van afwijkingen op de vrijheidsgraden, waardoor de coëfficiënten onderling 

vergelijkbaar worden. De grafieken gaan dus om de onderlinge verschillen in effect tussen vrijheidsgraden 

en geven geen kwantitatief begrip van de bijdrage per vrijheidsgraad op het verschil tussen basis- en full-

waardering. De legenda is om deze reden weggelaten. Een ‘positieve’ balk geeft weer dat een hogere 

waarde van de vrijheidsgraad tot een hogere waardering leidt, voor vrijheidsgraden met een ‘negatieve’ balk 

geldt het omgekeerde. Hoe groter het balkje, hoe sterker het effect van de vrijheidsgraad. De regressies zijn 
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apart uitgevoerd voor alle portefeuilles (de blauwe balken), alleen voor die 12 portefeuilles waarvan de full-

waardering meer dan 10% afwijkt van de basiswaardering (de groene balken), en alleen voor de portefeuilles 

die binnen deze bandbreedte blijven (de paarse balken). De regressieanalyses worden uitgevoerd op het 

niveau van verhuureenheid. 

 

In het doorexploiteerscenario hebben aanpassingen in de disconteringsvoet de grootste invloed gehad op 

de verschillen tussen basis- en full-waardering, gevolgd door aanpassingen in de markthuur, de 

onderhoudskosten en de exit yield (Figuur 3-9). Voor de 12 portefeuilles met een groot verschil tussen basis- 

en full-waardering is het effect van aanpassingen in de markthuur kleiner, en het effect van aanpassingen 

in de disconteringsvoet en de onderhoudskosten groter. 

 

Figuur 3-9: De relatieve invloed van de afwijkingen op de gebruikte vrijheidsgraden op het verschil tussen 
basiswaardering en full-waardering in het doorexploiteerscenario, voor reguliere woningen, excl. krimp en/of 
aardbevingsgebied 

 

 

In het uitpondscenario hebben aanpassingen in de leegwaarde de grootste invloed op de ontstane 

verschillen tussen basis- en full-waarderingen (Figuur 3-10). Na de leegwaarde zijn aanpassingen in de 

disconteringsvoet en de exit yield de grootste veroorzakers van waarderingsverschillen. Voor de 12 

portefeuilles met een groot verschil tussen basis- en full-waardering is het beeld nog iets duidelijker: 

aanpassingen in de leegwaarde en de disconteringsvoet hebben hier nog meer invloed op het verschil in 

waardering. Uit Figuur 3-5 bleek dat voor de 12 ‘afwijkende’ portefeuilles de disconteringsvoet relatief vaak 

en relatief sterk naar beneden werd aangepast. Dit draagt voor 11 van de 12 portefeuilles bij aan een full-

waardering die meer dan 10% hoger is dan de basiswaardering. De resultaten van de multivariate analyse 

bevestigen het vermoeden dat voor deze portefeuilles onder meer de disconteringsvoet van grote invloed is 

geweest op het verschil tussen de basis- en de full-waardering.  

 

Alle portefeuilles

Portefeuilles met >10% basis/full afwijking

Portefeuilles met <10% basis/full afwijking



Validatie Handboek 2018  

 

19 

Figuur 3-10: De relatieve invloed van de afwijkingen op de gebruikte vrijheidsgraden op het verschil tussen 
basiswaardering en full-waardering in het uitpondscenario, voor reguliere woningen, excl. krimp en/of 
aardbevingsgebied 

 

 

 

In Tabel 3-6 zijn de gestandaardiseerde coëfficiënten van de regressieuitkomsten achter Figuur 3-9 en 

Figuur 3-10 weergegeven. De gestandaardiseerde coëfficiënt weergeeft het relatieve belang en de richting 

van het effect van de afwijking op een vrijheidsgraad op het verschil tussen de basis- en de full-waardering. 

Alle coëfficiënten zijn statistisch significant (aangegeven met een asterisk). 

 

Tabel 3-6: De relatieve invloed van de afwijkingen op de gebruikte vrijheidsgraden op het verschil tussen 
basiswaardering en full-waardering in het doorexploiteerscenario en het uitpondscenario, voor reguliere 
woningen, excl. krimp en/of aardbevingsgebied 

 

 

Uit analyses blijkt dat het uitpondscenario het meest wordt toegepast (85% in de full-waarderingen, 92% in 

de basiswaarderingen) en daardoor het meeste invloed heeft op de marktwaarde. Uit Tabel 3-6 volgt dat 

binnen het uitpondscenario, de disconteringsvoet en leegwaarde de vrijheidsgraden met het meeste invloed 

op de marktwaarde zijn. 

Alle portefeuilles

Portefeuilles met >10% basis/full afwijking

Portefeuilles met <10% basis/full afwijking

Vrijheidsgraad Alle portefeuilles Afw. portefeuilles Niet-afw. Portefeuilles

Doorexploiteren

Markthuur 0,25 * 0,08 * 0,28 *

Disconteringsvoet (DE) -0,38 * -0,47 * -0,36 *

Onderhoud -0,21 * -0,29 * -0,20 *

Exit yield -0,19 * -0,15 * -0,19 *

Uitponden

Leegwaarde 0,46 * 0,56 * 0,44 *

Leegwaardestijging -0,01 * 0,03 * -0,02 *

Disconteringsvoet (UP) -0,32 * -0,45 * -0,30 *

Mutatiegraad (UP) 0,14 * 0,12 * 0,15 *

Onderhoud -0,09 * -0,12 * -0,09 *

Exit yield -0,20 * -0,08 * -0,21 *
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De vraag is in hoeverre de afwijkingen tussen de full- en basiswaarderingen kunnen worden verklaard door 

enkel de aanpassing van de leegwaarden en disconteringsvoeten. Voor deze analyse is gekozen om de 

portefeuilles onder te verdelen in kleinere, meer samenhangende deelportefeuilles (combinatie portefeuille, 

provincie/G4 en type verhuureenheid). Daarbij dient opgemerkt te worden dat het % (grotere) afwijkingen 

toe neemt indien de portefeuillegrootte wordt verkleind, immers hoe groter de portefeuille, hoe meer 

middeling en daardoor minder afwijking. 

Om de drie dimensies (afwijking basis-full, disconteringsvoet, leegwaarde) te analyseren zijn de 

deelportefeuilles onderverdeeld in drie groepen: 

 Waarderingen waarbij leegwaarde in de basisversie meer dan 5% lager is dan in de full-versie 

(blauw) 

 Waarderingen waarbij leegwaarde in de basisversie minder dan 5% verschilt met de full-versie 

(groen)  

 Waarderingen waarbij leegwaarde in de basisversie meer dan 5% hoger is dan in de full-versie 

(rood) 

 

Voor zowel leegwaarde (hogere leegwaarde, hogere full-waardering) als disconteringsvoet (hogere 

disconteringsvoet, lagere full-waardering) is een duidelijk verband zichtbaar met de waardering (Figuur 

3-11). In Figuur 3-12 worden dezelfde verbanden getoond voor de deelportefeuilles van de 12 portefeuilles 

waarvan de basiswaardering meer dan 10% afwijkt van de full-waardering. Ook uit deze figuur blijkt het 

duidelijke verband tussen deze twee vrijheidsgraden en het verschil tussen basis- en full-waardering in het 

uitpondscenario. Ondanks de verbanden blijft een grote spreiding in afwijkingen zichtbaar en worden de 

afwijkingen dus niet alleen verklaard door deze vrijheidsgraden. 

 

Figuur 3-11: Disconteringsvoet en leegwaarde versus het verschil tussen basis- en full-waardering in het 
uitpondscenario, per deelportefeuille (combinatie portefeuille, provincie/G4 en type verhuureenheid), voor 
reguliere woningen, excl. krimp en/of aardbevingsgebied 
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Figuur 3-12: Disconteringsvoet en leegwaarde versus het verschil tussen basis- en full-waardering in het 
uitpondscenario, per deelportefeuille (combinatie portefeuille, provincie/G4 en type verhuureenheid), voor 
reguliere woningen van de 12 afwijkende portefeuilles, excl. krimp en/of aardbevingsgebied 





 

 

r2019-0060DE | Validatie Handboek 2018 

 

23 

4 Verdiepende analyses 

4.1 Toepassing van de vrijheidsgraden 

Uit de validatie blijkt dat niet aan de eis wordt voldaan die aan het handboek gesteld wordt, namelijk dat 

voor 90% van de portefeuilles de full-waardering niet meer dan 10% afwijkt van de basiswaardering. Slechts 

85% van de portefeuilles blijft binnen deze bandbreedte. Om het verschil tussen de basis en full-

waarderingen nader te onderzoeken is een aantal vrijheidsgraden nader geanalyseerd. Uit de voorgaande 

hoofdstukken is gebleken dat uitponden het meest toegepaste scenario is en dat afwijkingen op de 

vrijheidsgraden disconteringsvoet en leegwaarde van grote invloed zijn op de verschillen tussen basis- en 

full-waardering. Uit de analyses kwam naar voren dat geen eenduidige verklaring kan worden gevonden 

voor de afwijkingen in de waarde tussen de basis- en de full-waardering. Er is gekeken naar de verschillen 

in vrijheidsgraden en gezocht naar een verband met onderliggende factoren zoals type verhuureenheid, 

bouwjaar, geografische ligging (provincies en G4), oppervlak en WWS-punten. Hierbij is gekeken naar alle 

portefeuilles en naar de portefeuilles waarvoor het verschil tussen de basis- en full-waardering groter dan 

10% is. 

 

Alleen voor de geografische ligging zijn duidelijke verschillen gevonden. Voor type verhuureenheid, 

bouwjaar, WWS-punten en oppervlak zijn geen significante correlaties gevonden met de gebruikte 

vrijheidsgraden. De belangrijkste bevindingen zijn: 

 In Amsterdam en Rotterdam is de disconteringsvoet in vrijwel alle gevallen verhoogd ten opzichte 

van de basisversie. In Rotterdam wordt de leegwaarde gemiddeld verhoogd met meer dan 10% 

ten opzichte van de basisversie. 

 In Groningen worden de disconteringsvoeten over het algemeen verhoogd. Dit leidt tot een lagere 

waardering, echter ook de leegwaarden in Groningen zijn doorgaans hoger waardoor dit effect voor 

een deel wordt opgeheven. 

 In Friesland en Overijssel wordt de disconteringsvoet gemiddeld genomen niet aangepast, met 

uitzondering van de corporaties waarbij de full-waardering meer dan 10% afwijkt van de 

basiswaardering. Deze corporaties verhogen de disconteringsvoet. 

 

In het doorexploiteerscenario zijn de verschillen tussen basis- en full-waardering doorgaans veel groter dan 

in het uitpondscenario. Dit strookt met de verwachting, aangezien bij doorexploiteren een langere 

(oneindige) looptijd geldt. Wanneer een vrijheidsgraad in de full-waardering wordt aangepast werkt dit 

langer, en daarmee sterker door in de kasstromen. Met name een combinatie van aanpassing in de 

disconteringsvoet en het toepassen van een lagere exit yield leidt in het doorexploiteerscenario tot een veel 

hogere waarde. 
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4.2 Vergelijkbare portefeuilles, verschillende waarderingen 

Uit nader, gericht onderzoek op enkele portefeuilles met grote afwijkingen tussen basis- en full-waardering 

komen drie duidelijke voorbeelden naar voren waarin twee corporaties die in hetzelfde gebied opereren, en 

ogenschijnlijk een vergelijkbaar bezit hebben (qua type verhuurheden, objectkenmerken etc.), toch tot een 

heel verschillende afwijking tussen de basis en de full-waardering komen. Om zicht te krijgen op mogelijke 

oorzaken zijn deze drie tweetallen corporaties nader bekeken. Bij de vergelijking van twee corporaties in het 

midden van het land bleek dat er bij één van de corporaties sprake was van erfpacht, en bij de andere niet. 

Met name bij de complexen met erfpacht zijn de verschillen tussen basis- en full-waardering vervolgens 

groot, ondanks dat erfpachtcorrecties in de basis- en de full-versie op een vergelijkbare manier plaatsvinden 

en daarmee op zich geen verschil zouden mogen veroorzaken. Bij twee corporaties in het Oosten met 

vergelijkbaar bezit is het verschil in gehanteerde disconteringsvoet en toepassen van een exit yield de grote 

veroorzaker van de verschillen, en voor twee corporaties in het Noorden blijken juist grote verschillen in de 

gehanteerde leegwaarden en leegwaardestijgingen de voornaamste oorzaken. Ofwel, in deze voorbeelden 

is de oorzaak van de verschillen anders, en komt er geen eenduidige oorzaak naar voren die de verschillen 

verklaart. 

 

Uit de analyses beschreven in deze en vorige paragraaf blijkt dat taxateurs, in vergelijkbare situaties, 

verschillende vrijheidsgraden gebruiken voor het maken van een full-waardering. 

 

4.3 Analyse nauwkeurigheid Aannemelijkheidsverklaring 

Corporaties kunnen bij de overstap van basis naar full waardering tijdelijk gebruik maken van een 

Aannemelijkheidsverklaring. Deze regeling maakt het de corporatie mogelijk om bij gebruik van de full-versie 

elk jaar slechts 1/3 deel van de portefeuille door een externe taxateur te laten waarderen. Diezelfde taxateur 

dient een Aannemelijkheidsverklaring te ondertekenen voor het resterende 2/3 deel van de portefeuille, dat 

intern gewaardeerd wordt door de corporatie. Ieder jaar moet een ander 1/3 deel van de portefeuille extern 

gewaardeerd worden, waardoor na drie waarderingsronden het volledige bezit extern gewaardeerd is 

 

Naar aanleiding van de geconstateerde grote verschillen tussen basis- en full-waarderingen rijst de vraag of 

een verschil zichtbaar is tussen het deel van de portefeuille dat extern getaxeerd is, en het deel van de 

portefeuille met een Aannemelijkheidsverklaring. Mogelijk zijn de verschillen tussen basis- en full-

waardering groter voor het laatstgenoemde deel, wat zou kunnen duiden op onnauwkeurigheid van deze 

waarderingen. Om deze hypothese te toetsen hebben drie corporaties aanvullende gegevens aangeleverd, 

die per complex aangeven of het complex met full-taxatie dan wel met Aannemelijkheidsverklaring is 

gewaardeerd. Het betreft drie corporaties met tussen 10.000 en 20.000 verhuureenheden, en tussen 150 

en 300 complexen.  

 

In Figuur 4-1 t/m Figuur 4-3 worden voor de drie portefeuilles de afwijkingen tussen basis- en full-waardering 

op complexniveau getoond, respectievelijk voor de complexen met full-taxatie en de complexen met 

Aannemelijkheidsverklaring. Voor portefeuille B (Figuur 4-2) en portefeuille C (Figuur 4-3) is geen duidelijk 

onderscheid te zien in de afwijkingen op complexniveau tussen de complexen met full-taxatie en de 

complexen met Aannemelijkheidsverklaring. Het beeld voor portefeuille A (Figuur 4-1) is grilliger. Hier is de 
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afwijking tussen basis- en full-waardering gemiddeld groter voor de complexen met full-taxatie dan voor de 

complexen met Aannemelijkheidsverklaring. Uit deze figuren blijkt geen structureel verschil in de 

waarderingsverschillen, in die zin dat in full-waarderingen structureel hoger of lager gewaardeerd wordt voor 

respectievelijk complexen met full-taxatie en complexen met een Aannemelijkheidsverklaring. 

 

Figuur 4-1: De waardering van reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full-waardering, per complex, naar type waardering (portefeuille A) 

 

 

Figuur 4-2: De waardering van reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full-waardering, per complex, naar type waardering (portefeuille B) 
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Figuur 4-3: De waardering van reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full-waardering, per complex, naar type waardering (portefeuille C) 

 

 

Uit de grafieken blijkt wel dat de spreiding van de afwijkingen bij de full-taxaties groter is, grotere afwijkingen 

komen daar vaker voor. Ook wanneer we kijken naar de absolute afwijkingen, zoals het percentage 

complexen met een afwijking vanaf 10% of 20%, dan blijkt voor deze drie portefeuilles dat de afwijkingen 

voor de met full-taxatie gewaardeerde complexen over het algemeen groter zijn, en dat de spreiding groter 

is (Tabel 4-1). Uitzondering hierop zijn de waarderingen van portefeuille C, waarbij complexen met 

Aannemelijkheidsverklaring iets vaker een waarderingsverschil van tenminste 10% hebben van complexen 

met full-taxatie. Het verschil is hier met 4 procentpunt echter klein, en wanneer gekeken wordt naar 

portefeuilles met tenminste 20% afwijking komen hier wel relatief meer complexen met full-taxatie naar 

voren. 

 

Tabel 4-1: Aandeel complexen met tenminste 10% afwijking en met tenminste 20% afwijking tussen basis- en full-
waardering, naar type waardering (portefeuille A, B en C) 
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Conclusies en aanbevelingen 

De validatie voor reguliere woningen wijst uit dat niet aan de eis wordt voldaan die aan het handboek wordt 

gesteld. Deze luidt dat tenminste voor tenminste 90% van de portefeuilles het verschil tussen basis- en full-

waardering beperkt moet blijven tot maximaal 10%. Voor de aangeleverde full-waarderingen over het 

boekjaar 2018 blijkt dit slechts voor 85% van de portefeuilles het geval – dat zijn 4 portefeuilles ‘te veel’. De 

uitkomst is vergelijkbaar met de vorige validatieronde, toen 87% van de portefeuilles met reguliere woningen 

binnen de bandbreedte bleef. Waar vorig jaar geen structurele positieve of negatieve afwijking was tussen 

basis- en full-waardering, is dit jaar de full-waardering op portefeuilleniveau gemiddeld zo’n 3% hoger dan 

de basiswaardering. Wanneer alle afwijkingen tussen basis- en full-waardering op portefeuilleniveau worden 

gecorrigeerd voor de gemiddelde afwijking van 3%, vallen slechts 7 portefeuilles buiten de marge van 10% 

afwijking. Dat komt overeen met een score van 91%. 

  

De 12 corporaties met bovenmaatse afwijking tussen basiswaardering en full-waardering tonen geen 

duidelijke overeenkomstige karakteristiek, zoals in type bezit of geografische kenmerken. Ook blijken 

verschillende vrijheidsgraden verantwoordelijk te zijn voor de verschillen in waardering. In het 

doorexploiteerscenario zijn aanpassingen in de disconteringsvoet, exit yield en de markthuur het meest van 

invloed, in het uitpondscenario zijn leegwaarde en de disconteringsvoet de grootste veroorzakers van de 

verschillen. In algemeen geldt dat in het doorexploiteerscenario de verschillen tussen basis- en full-

waardering doorgaans groter zijn dan in het uitpondscenario, omdat aanpassingen in de vrijheidsgraden in 

dit scenario langer (oneindig) in de kasstromen doorwerken. Echter, ook in het uitpondscenario zijn de 

verschillen tussen basis- en full-waarderingen nog te groot met het oog op de eis die aan het handboek 

gesteld wordt. Er is gezocht naar verbanden tussen vrijheidsgraden en onderliggende factoren zoals type 

verhuureenheid, bouwjaar, geografische ligging, oppervlakte en WWS-punten. Alleen voor de geografische 

ligging zijn er duidelijke verschillen gevonden in het gebruik van de vrijheidsgraden. 

 

Uit nader, gericht onderzoek op enkele portefeuilles met grote afwijkingen tussen basis- en full-waardering 

komen meerdere voorbeelden naar voren van corporaties met een vergelijkbaar bezit in dezelfde regio, 

maar toch grote waarderingsverschillen. Hierbij is geen eenduidige oorzaak te zien en zijn er uiteenlopende 

redenen voor de grote verschillen in de waardering. Ook de analyse waarin complexen met full-taxatie en 

worden vergeleken met complexen die via een Aannemelijkheidsverklaring zijn gewaardeerd biedt geen 

nieuwe inzichten. Fakton, dat de actualisatie van het handboek naar peildatum 31 december 2019 verzorgt, 

zal in gesprek gaan over de waardering van het corporatievastgoed met een aantal taxateurs. 

 

Aanbeveling voor vervolgonderzoek is om de leegwaarde en de disconteringsvoet in de basisversie scherper 

te krijgen in het handboek, zodat deze meer stroken met de in de full-waarderingen gebruikte waarden. Dit 

zou moeten bijdragen aan het verkleinen van de verschillen tussen basis- en full-waarderingen. Tot slot is 

na volgend jaar het validatieonderzoek driemaal op exact dezelfde manier uitgevoerd, wat het mogelijk 

maakt om te kijken of er een lijn te ontdekken is in de toepassing van de vrijheidsgraden. 
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Bijlage 1: Toelichting op de uitval van 
complexen en verhuureenheden 

Voorafgaand aan de analyses is een deel van de complexen en verhuureenheden uit de portefeuilles 

verwijderd op basis van screeningsregels. Complexen worden verwijderd wanneer er sprake is van een 

gemengd complex (totaal 30.801 vhe), met uitzondering van de combinatie van eengezins- en 

meergezinswoningen. Daarnaast worden verhuureenheden verwijderd wanneer de objectgegevens niet 

plausibel worden bevonden of onvoldoende compleet zijn om een basis- of full-waardering te berekenen. 

Dit gebeurt wanneer tenminste één van de volgende zaken van toepassing is. Tussen haakjes staat per 

screeningsregel het aantal verhuureenheden dat (onder andere) op deze screeningsregel is uitgevallen. 

 Postcode ontbreekt (0 vhe) 

 Oppervlakte kleiner dan 10m² of groter dan 500m² (277 vhe) 

 Actuele huur kleiner dan €25 of groter dan €2.500 (5.623 vhe) 

 Bouwjaar ontbreekt (44 vhe) 

 WOZ-waarde kleiner dan €10.000 of groter dan €1.000.000 (1.108 vhe) 

 WWS-punten ontbreekt of groter dan 500 (765 vhe) 

 Type verhuureenheid ontbreekt (0 vhe) 

 Mutatiekans ontbreekt of is groter dan 1 (60.748 vhe) 

 Actuele huur boven maximale huur (9.705 vhe) 

 WOZ-waarde per m² kleiner dan €500 of groter dan €7.000 (3.812 vhe) 

 Aangeleverde full- of berekende basiswaardering niet tussen €5.000 en €1.000.000 (36.859 vhe) 

 

Tabel A toont een overzicht van het originele aantal reguliere woningen (niet gelegen in een krimp- en/of 

aardbevingsgebied) en de aantallen na het toepassen van de selectiecriteria. De extra schifting op 

portefeuilles naar aanleiding van de plausibiliteitstoets full-waarderingen is hierin niet meegenomen. De 

uitval is beduidend lager dan in de vorige jaargang van de validatie. De nadere afstemming met de 

softwareleveranciers over de uitvraaginstructies heeft hieraan bijgedragen. Daarnaast is aannemelijk dat de 

kwaliteit van de data ieder jaar iets verbetert na een extra jaar ervaring met de marktwaarde en bijbehorende 

rekenmodellen. 

 

Tabel A: Aantal goedgekeurde en afgekeurde reguliere woningen, niet gelegen in een krimp- en/of 
aardbevingsgebied 

 

 

Goedgekeurd 954.374 88%

Afgekeurd 135.870 12%

Totaal 1.090.244 100%

Aantal verhuureenheden


