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Voorwoord

De corporatiesector kenmerkt zich de laatste jaren door de vele 
ontwikkelingen die spelen. Eén van de grootste veranderingen in 
jaren en absoluut ‘hoogtepunt’ is de nieuwe Woningwet, die per  
1 juli 2015 van kracht is geworden. Eerst en vooral is de Woningwet 
een uitvloeisel van het kunnen voldoen aan de Europese afspraken 
én de lessen die getrokken zijn uit onder meer de Parlementaire 
Enquête Woningcorporaties. Deze aanleiding is het minst ‘sexy’. 
Herhaaldelijk hoor ik bij gesprekken met of bij corporaties en 
stakeholders de verzuchting over al deze verplichtingen die deze 
gewijzigde wetgeving met zich brengt en de compliancedruk die 
hiermee toeneemt. We kunnen daaromheen draaien, ik denk dat 
dit ontegenzeggelijk waar is. 

Toch gloort er ook het nodige moois aan de horizon, mits 
u dit ziet en ook uitwerkt. De Woningwet is meer dan een 
opeenstapeling van regels. Zij beoogt ook duidelijke keuzen te 
maken in het perspectief en segment van corporaties: waar 
bent u van! Daarnaast levert een aantal ‘verplichtingen’ – en dan 
denk ik met name aan het debat met de gemeenten en ook de 
marktwaardetoepassing – ook winst op. De versterking van de 
rol van de gemeenten is winst omdat meer fundamenteel en 
hopelijk ook minder opportunistisch gezamenlijk wordt nagedacht 
over wat goed is voor het (werk)gebied waarin u actief bent. 
Het toepassen van marktwaarde vanaf het verslagjaar 2016 
– helaas geen zuivere uitwerking van de huidige richtlijn voor 
vastgoedbeleggingen én met varianten – zorgt voor het verbreden 
en vergroten van het inzicht in de objectgegevens van en door 
woningcorporaties van haar bezit. Het vervolgens kritisch en goed 
beschouwen van haar portefeuille, wat ook al noodzakelijk is voor 
het gesprek met de gemeente(n), moet de vervolgstap zijn om 
portefeuille- en assetmanagement een stevige impuls te geven. De 
verslaggevingsregels die met de herziening van RJ 645 in 2016 deze 
ontwikkeling mogelijk maken zijn hierin slechts faciliterend. De kern 
is focus, professionalisering, meer inzicht en transparantie.

Deze ontwikkeling schept ook verplichtingen. In de 
woningcorporatiebenchmark die wij hebben uitgegeven in 2015 en 
de publicatie daarover in het FD duidde ik al dat door toepassing 
van marktwaarde de papieren vermogens van corporaties 
aanzienlijk gaan toenemen. Papieren vermogens omdat dit 
eerst nog verdiend moet worden. Het is hierbij een zekerheid 
dat corporaties deze papieren vermogens niet gaan realiseren 
omdat zij als gevolg van ten minste maatschappelijke opgaven 
en keuzen anders zullen opereren dan ‘de markt’. Ook is er nog 
wel een aantal efficiency- en professionaliseringsvraagstukken te 
realiseren die ervoor zorgen dat onder andere het kostenniveau 
meer vergelijkbaar gaat worden met de markt, uiteraard rekening 

houdend met de maatschappelijke opgaven. Corporaties zullen 
zich moeten inspannen om het rendement op haar vastgoed te 
optimaliseren waardoor het “gat” tussen de beleidswaarde en 
de marktwaarde in financiële zin afneemt. Wij noemen dat de 
streefwaarde: waar wenst u als corporatie de uitdagingen voor 
de toekomst weg te leggen om zo optimaal mogelijk te kunnen 
functioneren en te opereren. Gemeenten, bewoners en andere 
stakeholders moeten zich bij de presentatie van de papieren 
vermogens niet blind laten maken door deze enorme sprong in 
het eigen vermogen en hiermee onrealistische eisen gaan stellen 
aan de financiële veerkracht en inspanningen van corporaties. 
Immers, eigen vermogen op marktwaarde is niet synoniem voor 
investeringscapaciteit. Los van de inhoudelijke spanning die dit 
in het debat met zich brengt tussen partijen kan een “overvraag” 
ook resulteren in financiële schade met verstrekkende gevolgen. 
Alle interne en externe stakeholders moeten zich in dit kader 
inspannen om ervoor te zorgen dat duidelijk is en wordt hoe de 
corporatie naar vermogen heeft gepresteerd, rekening houdend 
met haar maatschappelijke taak. Het mindere presteren ten 
opzichte van de markt – als dat aan de orde is – mag hierbij niet 
dienen als een vergoelijking ‘we hebben het uiteraard slechter 
gedaan’. 

De veranderingen in het verslaggevingslandschap zie ik afsluitend 
als een zeer positieve stimulans, impuls en ondersteuning om 
voor en tussen de relevante partijen professioneler en meer 
transparant te kunnen werken en te verantwoorden. Immers, 
inzicht en debat over de woonvisie, de (streef)portefeuille, de 
(financiële) opgaven en de verantwoording hierover dragen er 
toe bij dat corporaties beter inzicht geven in het presteren naar 
vermogen. 

Ik wens u succes met deze reis en verwacht dat wij met deze 
publicatie een bijdrage leveren aan het debat en aan het verruimen 
van het inzicht in keuzevraagstukken. 

Ik wens u veel leesplezier.

Frank van Kuijck 
Partner Audit en segmentleider Woningcorporaties Deloitte
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Deze veranderingen hebben niet alleen 
effect op uw jaarstukken, maar ook 
op uw tussentijdse cijfers, uw interne 
organisatie, uw vastgoedsturing, de 
omgang en communicatie met uw 
stakeholders en de rapportage aan 
toezichthouders. Afhankelijk van de keuzes 
van uw organisatie, moeten ook delen van 
het informatiesysteem anders worden 
ingericht. Bijvoorbeeld de splitsing tussen 
DAEB en niet-DAEB en de registratie van 
objectgegevens. Deze keuzen vergen 
aanpassing van uw administratie en 
rapportages. Het is essentieel u tijdig 
voor te bereiden en weloverwogen 
keuzes te maken. In deze publicatie 
geven wij u praktische handreikingen en 
antwoorden op veelvoorkomende vragen 
naar aanleiding van de introductie van de 
herziene Richtlijn. Omdat de veranderingen 
veel breder zijn dan enkel aanpassing van 
verslaggeving, hebben wij nog een aantal 
andere relevante thema’s opgenomen.

Vragen welke wij beantwoorden, zijn onder 
andere:
•  Korte contouren van de Woningwet 

in relatie tot het veranderende 
verslaggevingskader

•  Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 
de actuele Richtlijn 645 voor toegelaten 
instellingen en wat zijn de consequenties 
daarvan?

•  Hoe gaat de overgang naar 
marktwaardewaardering in zijn werk. 
Waar moet rekening mee worden 
gehouden?

• Wat zijn valkuilen in een taxatieproces?
•  Op welke wijze kan inzicht worden 

gegeven in de sprong van het eigen 
vermogen door toepassing van de 
marktwaardewaardering?

•  Kies ik voor de basis- of de full-versie van 
het waarderingshandboek?

•  Welk effect heeft de herziene Richtlijn op 
het beeld van de jaarrekening?

•  Wat kan ik nog meer met de 
marktwaarde?

•  Wat komt er de komende periode nog 
meer op ons af?

•  En diverse overige actualiteiten 
waaronder XBRL, OOB-status, versnelling 
verantwoordingstraject en handboek 
DAEB/niet-DAEB 

(Update) Handboek DAEB/niet-DAEB
In de Woningwet en het BTIV staat 
het onderscheid tussen diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB) en 
andere activiteiten (niet-DAEB) centraal. 
Een corporatie moet haar statuten, 
reglementen en werkzaamheden voor  
1 januari 2017 in overeenstemming 
brengen met de nieuwe wet- en regel-
geving. Een belangrijk punt hierbij is dat 
de corporatie een keuze moet maken wat 
voor soort corporatie zij binnen het nieuwe 
volkshuisvestingsregime wil en kan zijn. 
Van tevoren moet daarover afstemming 
plaatsvinden met de gemeente(n) waar de 
corporatie feitelijk werkzaam wil zijn. Ook 
de huurders- en bewonersorganisaties 
hebben een prominentere rol in het 
geheel gekregen. De Woningwet en 
het BTIV hebben dan ook een veel 
verdergaande invloed op corporaties 
dan het maken van een keuze tussen een 
administratieve scheiding, een hybride 
administratieve scheiding (administratieve 
scheiding met dochter) of een juridische 
scheiding van het DAEB- en niet-DAEB-
bezit en de bijbehorende activiteiten. In 
dit traject moeten diverse strategische 
en beleidsmatige afwegingen worden 
gemaakt. Deze aspecten worden niet in 
deze publicatie uitgediept. Het handboek 
DAEB/niet-DAEB helpt bij het maken van 
deze afwegingen. Begin juli 2016 verschijnt 
een update van het handboek. U kunt dat 
raadplegen op de site van Deloitte – via 
http://www2.deloitte.com/nl.

De toepassing van de herziene Richtlijn 6451 voor 
woningcorporaties levert in de praktijk veel vragen op, 
evenals de wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe 
Woningwet. Dit is ook begrijpelijk, omdat sprake is van 
een aanzienlijk aantal wijzigingen voor de inrichting en 
totstandkoming van de jaarstukken met grote gevolgen 
voor administratieve organisatie en inrichting van uw 
systemen. 

1. Inleiding: wat kunt u 
verwachten…

1)   RJ-Uiting 2016-9: ‘Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting’
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Nieuw wettelijk kader voor 
woningcorporaties
Per 1 juli 2015 zijn de nieuwe Woningwet 
en het Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (BTIV) van kracht 
geworden. De Woningwet en het BTIV zijn 
niet los te zien van een breed gevoelde 
onvrede over het maatschappelijk 
functioneren van (een aantal) corporaties.

De nieuwe Woningwet kan dan ook 
worden gelezen als een weerspiegeling 
van de ontwikkelrichting die de politiek 
voor de corporaties voor ogen heeft. Kort 
samengevat zijn hierin de volgende vier 
hoofdbewegingen te onderscheiden:

1.  Corporaties moeten zich gaan 
concentreren op de kerntaak, het 
professioneel zorg dragen voor goede 
en betaalbare woningen voor de 
volkshuisvestelijke doelgroep;

2.  De belangrijkste stakeholders van de 
corporaties krijgen meer zeggenschap 
over het vermogen en het beleid van 
de corporatie. Dat geldt zowel voor de 
landelijke overheid, de gemeenten als de 
huurders; 

3.  Corporaties moeten ruimte maken voor 
private partijen in het middensegment 
van de huurmarkt; 

4.  Het externe en interne toezicht op het 
gevoerde beleid moet krachtiger.

De in de wet opgenomen verplichting 
om overige (niet-DAEB-)activiteiten tegen 
marktcondities af te zonderen van de 
kernactiviteiten, de zogenoemde DAEB-
activiteiten, loopt hier als een rode draad 
doorheen.

Belang van een goede waardering van 
het vastgoed
Door hun vastgoed zijn corporaties 
zeer kapitaalintensieve organisaties. 
De financiële mogelijkheden en de 
financiële prestaties spelen daardoor een 

belangrijke rol bij elk van de vier genoemde 
bewegingen. In dit licht is het te begrijpen 
dat in de Woningwet is opgenomen dat, en 
op welke wijze, corporaties inzage dienen te 
geven in het opgebouwde vermogen en het 
daarop gerealiseerde rendement.

‘Marktwaarde in verhuurde staat’ 
heeft basis in Woningwet
De Woningwet vormt de basis voor 
het hanteren van het principe van 
‘marktwaarde in verhuurde staat’. 
Daar is opgenomen dat het bestuur in de 
jaarrekening de onroerende zaken en hun 
onroerende en infrastructurele aanhorigheden 
dient te waarderen tegen actuele waarde 
(art. 35 lid 2 Woningwet). Het begrip 
actuele waarde wordt vervolgens nader 
ingekleurd in het BTIV. Onder de actuele 
waarde dient te worden verstaan de 
marktwaarde, onder gebruikmaking van een 
berekeningssystematiek door middel waarvan 
de toekomstige inkomende en uitgaande 
kasstromen contant worden gemaakt naar het 
heden (zie art. 31 lid 1 BTIV). 

Ook is in het BTIV een definitie van de 
marktwaarde opgenomen: de waarde 
waartegen een onroerende zaak in de 
gebruiksstaat waarin die zich bevindt wordt 
overgedragen in een situatie waarin partijen 
volledig geïnformeerd, prudent en niet onder 
enigerlei dwang handelen (art. 1 lid 1 BTIV).

De marktwaarde is de hoogste van de waarde 
in het geval dat de toegelaten instelling 
de onroerende zaak gedurende een bij 
ministeriële regeling bepaald tijdvak blijft 
verhuren, dan wel de waarde in het geval dat 
de toegelaten instelling die zaak na het in dat 
tijdvak eindigen van een overeenkomst van 
huur en verhuur zal vervreemden (art. 31 lid 
3 BTIV).

Op deze wijze is de marktwaarde in 
verhuurde staat stevig verankerd in de 
Woningwet en het BTIV. 

Verwachte impact van marktwaarde 
Uitgaande van de geschetste 
ontwikkelrichting voor corporaties 
zijn er verschillende argumenten voor 
de keuze voor de marktwaarde als 
primaire waarderingsgrondslag voor het 
corporatiebezit. 
De belangrijkste zijn: 

1.  Waarderen op basis van marktwaarde 
maakt corporaties transparanter.

 -  Door de keuze voor een beleidsvrije, 
uniforme berekeningssystematiek 
wordt het makkelijker om corporaties 
in financieel opzicht met elkaar te 
vergelijken (benchmarking).

 -  Omdat de marktwaarde ook door 
private partijen wordt gehanteerd, 
wordt het mogelijk om de financiële 
prestaties van corporaties te 
vergelijken met die van de markt.

 -  Het verschil tussen het behaalde 
rendement en het in de markt 
haalbare rendement geeft inzicht in de 
kostprijs van het door de corporatie 
gevoerde beleid. Op basis van nadere 
analyse kan inzichtelijk worden 
gemaakt welk deel van deze kostprijs 
samenhangt met de maatschappelijke 
prestaties van de corporaties en 
welk deel met de efficiency in de 
bedrijfsvoering.

2.  Waarderen op marktwaarde 
stimuleert de professionalisering in 
vastgoedsturing.

 -  Een corporatie kan de door de 
marktwaarde geboden inzichten 
gebruiken in haar besluitvorming 
over de gewenste samenstelling 
(portefeuillemanagement), 
bestemming (assetmanagement) en 
het beheer (propertymanagement) van 
het vastgoed. 

2. Woningwet vraagt inzicht 
in de marktwaarde
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3.  Waarderen op marktwaarde beschermt 
het maatschappelijk vermogen van de 
corporatie.

 -  De in de Woningwet geregelde 
verplichte afscheiding van niet-
DAEB-vastgoed impliceert een 
overheveling van vastgoed uit de 
sociale volkshuisvesting naar de vrije 
markt. De keuze voor marktwaarde 
als verrekeningsgrondslag verkleint 
de kans dat met de financiële 
afrekening van deze scheiding 
onbedoeld maatschappelijk 
geoormerkt vermogen aan de sociale 
volkshuisvesting wordt onttrokken.

Ook andere waarderingen blijven een 
rol spelen in het externe toezicht
Is de marktwaarde in verhuurde staat dan 
de enige waardering die een rol gaat spelen 
in het krachtenveld dat door de Woningwet 
wordt gecreëerd? Nee, dat is ze vooralsnog 
niet. In het Beoordelingskader voor de 
scheiding DAEB/niet-DAEB, dat volgens 
de Autoriteit woningcorporaties tevens 
de basis vormt voor de inrichting van het 
toekomstig financieel toezicht, spelen 
ook andere waarderingswijzen nog een 
rol. Dit komt doordat de markwaarde in 
verhuurde staat geen rekening houdt met 
de volkshuisvestelijke bedrijfsdoelstelling 
van de corporatie. Hierdoor wordt niet 
onderkend dat woningcorporaties:
•  omwille van de ‘betaalbaarheid’ 

streefhuren hanteren die doorgaans 
sterk kunnen afwijken van markthuren;

•  omwille van de ‘beschikbaarheid’ zijn 
gericht op de instandhouding van een 
portefeuille en daarom bij mutatie in 
beginsel uitgaan van doorexploitatie. 

De financiële impact van de twee 
genoemde, niet marktconforme 
gedragingen van de corporatie op 
de marktwaarde wordt uitgedrukt 
als de ‘vermogensbeklemming’. Deze 
vermogensbeklemming wordt bij de 
beoordeling van de solvabiliteit van de 
DAEB-tak in mindering gebracht op het 
eigen vermogen.

Ook bij de beoordeling of de waarde van 
het vastgoed in een gezonde verhouding 
staat tot de schuldpositie (de zogenoemde 
‘Loan to value’) wordt een andere 
waarde dan de marktwaarde gebruikt. 
In dit laatste geval de bedrijfswaarde, 
zodat in de beoordeling de werkelijke 
kasstroomverwachtingen worden 
betrokken. Dit geldt zowel voor de 
beoordeling van de levensvatbaarheid van 
de DAEB-tak als van de niet-DAEB-tak.

Woningwet

• Art. 35 lid 2:
  In de jaarrekening waardeert het 

bestuur, ….., de onroerende zaken en 
hun onroerende en infrastructurele 
aanhorigheden tegen de actuele 
waarde

•  Art. 31 BTIV:  
lid1: actuele waarde  = marktwaarde 
verhuurde staat

•  Lid 3: hoogste van waarde bij verhuur en 
vervreemding

	 -	 Definitie	marktwaarde:
   waarde waartegen een onroerende 

zaak in de gebruiksstaat waarin die 
zich bevindt wordt overgedragen in 
een situatie waarin partijen volledig 
geïnformeerd, prudent en niet onder 
enigerlei dwang handelen 

BTIV

Marktwaarde speelt een rol bij:
•  Vereiste goedkeuring vervreemding 

vastgoed (Art. 25,26 BTIV) 
•  Waardering jaarrekening (Art. 31 BTIV)
• Compensatie (art 61 BTIV)
•  Administratieve scheiding (Art. 69, 75, 79, 

80 BTIV)
• Juridische splitsing  (Art 82 BTIV)

Toelichting BZK bij keuze voor 
Marktwaarde?
•  Beter zicht op maatschappelijke 

investering
•  Verhoging onderlinge vergelijkbaarheid
•  Stimulans voor professionalisering  in 

vastgoedsturing

Beoordelingskader Aw

Marktwaarde als basis voor beoordeling 
scheidingsplan maar ook andere 
waardebegrippen spelen een rol:

Solvabiliteit DAEB > 20%:
Marktwaarde gecorrigeerd voor 
volkshuisvestelijke bestemming (= verschil 
met martkwaarde bij doorexploitatie o.b.v. 
streefhuur)

Loan To Value < 75%
Bedrijfswaarde als maatstaf voor waarde 
(cf. WSW)
Geldt zowel voor DAEB als niet DAEB

Samenvattend overzicht: marktwaarde en de nieuwe Woningwet
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De belangrijkste veranderingen in 
vogelvlucht
De nieuwe Woningwet welke per 1 juli 2015 
van kracht is geworden, heeft belangrijke 
gevolgen voor de jaarverslaggeving 
van woningcorporaties. De 
waarderingsgrondslag voor het vastgoed 
in exploitatie is op de schop gegaan. Met 
ingang van het jaar 2016 is de grondslag 
marktwaarde. Hierbij gelden specifieke 
kenmerken: modelmatig waarderen op 
basis van het waarderingshandboek of op 
het waarderingshandboek gebaseerde 
uitgebreidere variant (full) met een aantal 
vrijheidsgraden. Deze aanpassing ten 
opzichte van de huidige situatie zal leiden 
tot een aanzienlijke verandering van het 
eigen vermogen alsook de wijze waarop 
de toekomstige jaarresultaten zullen 
zijn samengesteld. De leesbaarheid van 
de jaarrekening zal naar onze mening 
verbeteren doordat het aantal stromen 
waarlangs de waardenmutaties in de 
jaarrekening worden verwerkt afnemen. 
Extra aandacht zal echter geschonken 
moeten worden aan een cijfermatige en 
inhoudelijke toelichting op uitgangspunten 
van de marktwaarde in verhuurde staat, 
aangezien deze mede als gevolg van de 
maatschappelijke en sociale doelstelling 
van een corporatie, voor een aanzienlijk 

deel van het eigen vermogen niet 
gerealiseerd zal worden. De veranderingen 
in de wetgeving hebben tot gevolg dat 
Richtlijn 645 Toegelaten instellingen 
volkshuisvesting grondig herzien is. Hierna 
wordt verder ingegaan op de belangrijkste 
veranderingen die de nieuwe Richtlijn voor 
verslagjaar 2016 met zich brengt. Overigens 
zijn wij van mening dat de aanpassing van 
de verslaglegging slechts ondersteunend 
is aan het faciliteren en toepassen van de 
marktwaarde. De belangrijkste aanpassing 
en het gevolg van het toepassen van 
marktwaarde is en moet gelegen zijn in de 
wijze waarop een corporatie beter inzicht 
krijgt in haar vastgoeddata en mede op 
basis hiervan haar vastgoedsturing en 
portefeuillemanagement een impuls geeft.

De waardering van het vastgoed in 
exploitatie 
In het BTIV is vastgelegd dat 
woningcorporaties hun vastgoed in 
exploitatie met ingang van verslagjaar 
2016 dienen te waarderen op basis van 
de marktwaarde in verhuurde staat 
zoals voorgeschreven in het “Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde” 
welke is opgenomen in bijlage 2 van 
de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015. Door deze wijze 

van waardering wettelijk voor te schrijven 
vervallen de tot en met verslagjaar 2015 
beschikbare mogelijkheden om het 
vastgoed in exploitatie te waarderen tegen 
bedrijfswaarde en historische kosten. 
Het besluit actuele waarde is daarmee 
niet meer van toepassing. De verplichting 
tot waardering tegen marktwaarde 
in verhuurde staat op basis van het 
waarderingshandboek geldt zowel ten 
aanzien van het DAEB- als niet-DAEB-
bezit. Schematisch zien de “oude” en de 
“nieuwe” keuzes omtrent waardering van 
de onroerende zaken in exploitatie er als 
volgt uit.

3. Wijzigingen in de externe 
verslaggeving: is de lappendeken van 
waardering voorbij en is het inzicht 
toegenomen?
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Beslisboom tot en met verslagjaar 2015:

Oude situatie

Beslisboom met ingang van verslagjaar 2016:

Nieuwe situatie

* Full-versie verplicht ingeval wordt voldaan aan het 5%-criterium

Onroerende zaken in 
exploitatie

Onroerende zaken in 
exploitatie

Sociaal vastgoed

Commercieel vastgoed

Sociaal vastgoed

Commercieel vastgoed

Vastgoedbelegging

Bedrijfsmiddel

Vastgoedbelegging

Historische kostprijs

Actuele waarde - 
marktwaarde:

RJ 213

Actuele waarde - 
marktwaarde:

RJ 213

Full-versie*

Historische kostprijs

Basis versie

Actuele waarde - 
bedrijfswaarde:

RJ 212

Historische kostprijs

stap 1: 
Classificatie naar typologie 
conform EU-beschikking

stap 1: 
Classificatie naar typologie 
conform EU-beschikking

stap 2: 
Kwalificatie op basis van beleid

stap 2: 
Kwalificatie vastgoed is niet 

meer aan de orde

stap 3: 
Keuze waardering vastgoed

stap 3: 
Keuze versie waardering tegen 

marktwaarde in verhuurde staat 
o.b.v. Handboek modelmatig 

waarderen
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Zoals aangegeven neemt het aantal 
stromen waarlangs waarde veranderingen 
muteren in de jaarrekening van een 
corporatie hierdoor aanzienlijk af. Het 
speelveld wordt hiermee overzichtelijker. 
Wat betreft dit dan? Om te beginnen zullen 
voortaan alle waardevermeerderingen 
en -verminderingen van de tegen 
marktwaarde gewaardeerde onroerende 
zaken in exploitatie in de winst-en-
verliesrekening worden verwerkt in de 
periode waarin de waardevermeerdering 
of -vermindering zich voordoet. Dit is een 
belangrijke verandering ten opzichte van de 
verwerking van waardeveranderingen 

tot en met het verslagjaar 2015, waarin een 
groot deel van de waardeverandering van 
het tegen bedrijfswaarde gewaardeerde 
sociaal vastgoed rechtstreeks in het 
eigen vermogen werd verwerkt. Deze 
rechtstreekse mutaties in het eigen 
vermogen zijn met de inwerkingtreding 
van de nieuwe Richtlijn verleden tijd. De 
samenstelling van de waardegerelateerde 
posten in de winst-en-verliesrekening zal 
naar aard en omvang ook veranderen. 
Er is namelijk geen sprake meer van 
afschrijvingen over de onroerende zaken in 
exploitatie en realisatie van herwaardering 
van onroerende zaken in exploitatie ten 

gunste van het resultaat is evenmin aan 
de orde. Dit laatste doordat de “bate” die 
woningcorporaties verantwoorden uit 
hoofde van een autonome waardegroei in 
enig jaar reeds direct ten gunste van het 
resultaat is gebracht. 

De marktwaarde geeft dan ook direct 
het verdienpotentieel – en hiermee dus 
eigenlijk een inschatting van de contante 
kasstromen van de verwachte kasstromen 
– van het actief (bezit) van een corporatie 
weer.

Schematisch zien de veranderingen er als 
volgt uit:

Waardestroom

Autonome	waardemutatie	vastgoed	
gewaardeerd	tegen	bedrijfswaarde	
(beleidswaarde)

Autonome	waardemutatie	vastgoed	
gewaardeerd	tegen	marktwaarde	in	
verhuurde staat

Afschrijving	over	vastgoed	in	exploitatie

Realisatie	herwaardering

Oude situatie

Direct ten gunste van het eigen vermogen 
tenzij eerder een verlies was genomen. Dan 
tot de “nullijn” terugname via de exploitatie

Waardemutaties worden rechtstreeks in 
het resultaat verwerkt

Afschrijvingslasten worden ten laste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht

Afhankelijk van gekozen methodiek ten 
gunste van resultaat dan wel herrubricering 
binnen eigen vermogen

Nieuwe situatie

Niet van toepassing, aangezien waardering 
tegen bedrijfswaarde niet meer aan de 
orde is

Waardemutaties worden rechtstreeks in 
het resultaat verwerkt

Niet van toepassing, aangezien geen 
afschrijving plaatsvindt 

Herrubricering binnen eigen vermogen 
(van herwaarderingsreserve naar overige 
reserves)

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Opmerking: omwille van vereenvoudiging zijn hier verschillende en uitgebreidere varianten inzake terugname eerdere afwaarderingen en 
afname eerdere herwaardering achterwege gelaten.
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Het beeld van de jaarrekening
De verandering van waarderingsgrondslag 
betekent dat het beeld van de jaarrekening 
wezenlijk verandert. Het eigen vermogen 
van corporaties zal in het algemeen 
een forse stijging laten zien, doordat de 
marktwaarde in verhuurde staat normaliter 
aanzienlijk hoger is dan de beleidswaarde 
of de historische kostprijs van het bezit. Dit 
betekent dan ook dat de op balansdatum 
aanwezige ongerealiseerde herwaardering 
van het vastgoed aanzienlijk zal zijn. Deze 
representeert feitelijk de inschatting 
van het toekomstig verdienpotentieel 
zoals dat reeds opgenomen was tussen 
historische kosten en bedrijfswaarde 
(voor zover al toegepast). Daar komt nu 
nog (vaak) bij de waardesprong van de 
activa als gevolg van de overgang naar 
marktwaarde. Hierbij hoort een gepaste 
waarschuwing in de jaarrekening: het 
gepresenteerde eigen vermogen op basis 
van de marktwaarde in verhuurde staat 
zal namelijk nooit volledig gerealiseerd 
worden dan wel liquide kunnen worden 
gemaakt. Een woningcorporatie zal zich 
namelijk vanwege haar primaire doelstelling 
alsmede wettelijke spelregels niet volledig 
richten op het uitponden van haar volledige 
bezit, terwijl marktwaarde in verhuurde 
staat volgens het waarderingshandboek 
daar wel van uitgaat. Dit vraagt om een 
aantal verduidelijkingen in de jaarrekening, 
waarvan de belangrijkste hierna zullen 
worden besproken.

Herwaarderingsreserve
Woningcorporaties dienen met 
ingang van verslagjaar 2016 een 
herwaarderingsreserve in de balans te 
vormen voor het positieve verschil tussen 
de marktwaarde van de activa en de 
boekwaarde op basis van verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs. Het expliciet 
opnemen van een herwaarderingsreserve 
in de balans als onderdeel van het 
eigen vermogen benadrukt voor de 
gebruiker van de jaarrekening dat een 
deel van het eigen vermogen op het 
waarderingsmoment nog niet gerealiseerd 
is. Ondanks dat woningcorporaties 
geen aandeelhouders hebben en 
derhalve ook geen ongerealiseerd eigen 
vermogen kunnen uitkeren in de vorm 
van dividend, draagt het opnemen van 
een herwaarderingsreserve naar onze 
mening bij aan het inzicht dat daarmee 
aan de lezer van de jaarrekening 
wordt verschaft. Toevoegingen aan de 
herwaarderingsreserve vindt plaats hetzij 
ten laste van het resultaat boekjaar hetzij 
ten laste van de overige reserves.
Realisatie van de herwaardering 
door verkoop wordt verwerkt door 
herallocatie binnen het eigen vermogen. In 
journaalposten is de verwerking als volgt:

Vorming van herwaarderingsreserve vanuit 
de resultaatbestemming (voorbeeldtekst):

Voorstel tot 
bestemming van 
het resultaat over 
het boekjaar 2016 

Het bestuur stelt aan de Raad van 
Commissarissen/Raad van 
Toezicht voor het resultaat over 
het boekjaar 2016 ten bedrage van 
€ 000.000 als volgt te bestemmen: 

Het gerealiseerde resultaat over 
het boekjaar 2016 ten bedrage  
van € 000.000, ten gunste van de 
overige reserves te brengen en  
het niet-gerealiseerde resultaat 
van € 000.000 ten gunste van de 
herwaarderingsreserve te 
brengen.

Het niet-gerealiseerde resultaat is 
onder te verdelen in € 000.000 
niet-gerealiseerde waardeveran- 
deringen vastgoed in exploitatie 
en € 000.000 niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen onroerende 
zaken verkocht onder 
voorwaarden.

Dit voorstel is (nog niet) in de 
jaarrekening verwerkt.
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Ten behoeve van het bevorderen van 
de vergelijkbaarheid binnen de sector 
wordt aanbevolen bij het bepalen 
van de herwaarderingsreserve geen 
rekening te houden met afschrijvingen 
of waardeverminderingen op de 
oorspronkelijke verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Dat is overigens wel 
een toegestaan alternatief. De gekozen 
methode moet worden toegelicht bij uw 
waarderingsgrondslagen.

Toelichting	uitgangspunten	
marktwaarde	in	verhuurde	staat
Met het voorschrijven van marktwaarde 
in verhuurde staat op basis van het 
waarderingshandboek beoogt de wetgever 
een grotere mate van transparantie en 
vergelijkbaarheid tussen woningcorporaties 
te bereiken. Voor een goed begrip van 
de gepresenteerde marktwaarde van 
de onroerende zaken in exploitatie is 
het van belang dat enkele belangrijke 
uitgangspunten bij het bepalen van deze 
marktwaarde worden toegelicht. Zo is 
het verplicht om in de jaarrekening te 
vermelden of de basis- dan wel de full-
versie is toegepast en indien de full-versie 
is toegepast, dient per vrijheidsgraad op 
complexniveau te worden vermeld welke 
aanpassing is doorgevoerd ten opzichte 
van de basis versie. Ook de wijze waarop 
een waarderingscomplex is bepaald is van 
belang.

Bedrijfswaarde	ook	nog	factor	van	
belang	en	op	te	nemen
Zoals eerder aangegeven wijkt de 
marktwaarde in verhuurde staat af van 
de beleidswaarde van een corporatie. Het 
verschil tussen beide waarden zal over 
het algemeen aanzienlijk zijn. Om inzicht 
te verschaffen in de verdiencapaciteit 
op basis van het (huidige) beleid van de 
woningcorporatie, dient in de toelichting 
op de onroerende zaken in exploitatie de 
bedrijfswaarde te worden vermeld zoals 
deze jaarlijks aan het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW) wordt 
verstrekt. Daarnaast dient de corporatie 
jaarlijks in haar bestuursverslag een 
beleidsmatige beschouwing op te nemen 
over het verschil tussen de marktwaarde 
en de bedrijfswaarde van de onroerende 
zaken in exploitatie, waarbij tevens 
aandacht dient te worden besteed aan 
de consequenties van dit verschil voor 
het eigen vermogen. In hoofdstuk 6 van 
deze publicatie gaan wij verder in op het 
verschil tussen de marktwaarde en de 
bedrijfswaarde, de verantwoording en 
communicatie daarover naar stakeholders. 

De verwerking van een stelselwijziging
De verandering van waarderingsgrondslag 
voor de onroerende zaken in exploitatie 
zal in de jaarrekening 2016 als een 
stelselwijziging verwerkt moeten worden. 
Naast de aanpassing van de waardering 
van dit onroerend goed, zal ook de 
waardering van de activa in ontwikkeling 
(projecten) opnieuw bezien moeten 
worden. Door de gewijzigde grondslag zal 
de toekomstige verdiencapaciteit van de te 
ontwikkelen nieuwbouw immers getoetst 
moeten worden aan de marktwaarde op 
basis van het waarderingshandboek in 
plaats van aan de bedrijfswaarde volgens 
Richtlijn 212 (Materiële vaste activa) 
of marktwaarde volgens Richtlijn 213 
(Vastgoedbeleggingen). 

Hierna is een overzicht opgenomen van 
jaarrekeningposten waarin veranderingen 
zullen optreden als gevolg van de nieuwe 
waardering en derhalve geëvalueerd 
moeten worden in het kader van de 
stelselwijziging.

Realisatie van de herwaardering door bijvoorbeeld verkoop van eenheden:

 Debet Credit

Herwaarderingsreserve € 000.000 

Overige	reserves  € 000.000
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Teneinde de vergelijkbaarheid in de 
jaarrekening 2016 te bevorderen, dienen de 
vergelijkende cijfers te worden aangepast. 
Dit betekent concreet dat alle effecten 
van de stelselwijziging verwerkt dienen 
te worden in het eigen vermogen aan het 
begin van de periode van de vergelijkende 
cijfers: 1 januari 2015. De stelselwijziging 
dient te worden toegelicht in de jaar-
rekening. Hiernaast zijn de verwerkings- en 
toelichtingsvereisten samengevat:

Jaarrekeningpost

Onroerende zaken in exploitatie

Onroerende zaken in ontwikkeling

Eigen vermogen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

Afschrijvingen onroerende zaken in exploitatie

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Gerealiseerde herwaardering onroerende zaken via winst-en-
verliesrekening

Aard van de aanpassing

Aanpassing waardering

Aanpassing waardering (onrendabel deel)

Separate presentatie herwaarderingsreserve

Herrekenen voorziening

Deze komen te vervallen aangezien niet wordt afgeschreven over 
de marktwaarde

Mutatie aanpassen op basis van waardeontwikkeling volgens 
waarderingshandboek

Verwerking realisatie herwaardering loopt niet via winst-en-
verliesrekening

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Stelselwijziging

Verwerkingswijze Retrospectief (met terugwerkende kracht)

Toelichtingsvereisten • Hoe verschillen het oude en nieuwe stelsel van elkaar
 • Welke redenen hebben tot de stelselwijziging geleid
 • Toegepaste wijze van verwerking van effecten
 • Betekenis voor vermogen en resultaat
 • Betekenis voor individuele posten

Gezien het cumulatieve financiële effect die de wijzigingen met zich brengen, is het 
toegestaan alle wijzigingen ineens als een stelselwijziging te verwerken.

Voorbeeld
Woningcorporatie De Toekomst waardeerde haar onroerende zaken in exploitatie tot 
en met 2015 tegen historische kostprijs. Als gevolg van de nieuwe Woningwet en daarin 
voorgeschreven waardering tegen marktwaarde volgens het waarderingshandboek dient 
een stelselwijziging te worden doorgevoerd.
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De waarde van de onroerende zaken in exploitatie heeft zich als volgt ontwikkeld:

 Historische kostprijs Jaarlijkse afschrijving Marktwaarde Jaarlijkse afschrijving 
 (verminderd met 
 cumulatieve afschrijving)

01-01-2015 100  150 

31-12-2015 98 2 145 n.v.t.

31-12-2016 96 2 148 n.v.t.

Op basis van deze cijfers kan het cumulatieve effect van de stelselwijziging worden berekend. 
Dit effect is als volgt:

Cumulatief effect op beginvermogen 2015 50

Cumulatief effect op beginvermogen 2016 47

Effect op resultaat 2015  -/- 3 (minder afschrijving 2 en meer negatieve waardeverandering 5)

Effect op resultaat 2016  +/+ 5 (minder afschrijving 2 en meer positieve waardeverandering 3)

Het eigen vermogen neemt toe door de 
waardering van de onroerende zaken in 
exploitatie tegen een hogere marktwaarde 
dan bij toepassing van de historische 
kostprijs. Het effect op het resultaat 
wordt veroorzaakt doordat bij de nieuwe 
waardering niet wordt afgeschreven op 
marktwaarde. 

Na verwerking van de stelselwijziging 
worden voortaan alle (autonome) mutaties 
in de marktwaarde in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.
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Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2016 met aangepaste vergelijkende 
cijfers over 2015 in de jaarrekening 2016 ziet er als volgt uit:

  2016 2015

Eigen vermogen 1/1 98 100

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 47 50

Herrekend eigen vermogen 1/1 145 150

Resultaat boekjaar:  
- voor stelselwijziging (2,0) (2,0)
- effect stelselwijziging 5,0 (3,0)

Resultaat boekjaar na stelselwijziging 3,0 (5,0)

Eigen vermogen 31/12 148 145

Toepassing en inhoud van de modellen
Op het moment van verschijnen van 
deze publicatie is nog niet duidelijk hoe 
de nieuwe modellen voor de balans, 
de winst-en-verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht eruit zullen zien. Wel is 
duidelijk dat deze geen deel meer uitmaken 
van de herziene Richtlijn 645, maar dat zij 
zullen worden opgenomen in de bijlagen 
bij de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting. Wel is duidelijk dat de 
winst-en-verliesrekening dient te worden 
ingericht conform het functionele model 
en dat het kasstroomoverzicht dient te 
worden opgesteld volgens de directe 
methode. Woningcorporaties zijn met 
deze twee laatste modellen reeds bekend 
doordat in de Verantwoordingsinformatie 
deze overzichten al worden gevraagd. Het 
opnemen van een afzonderlijke presentatie 
van DAEB- en niet-DAEB-onroerende zaken 
in de jaarrekening 2016 is nog niet aan de 
orde. Deze verplichting bestaat pas met 
ingang van verslagjaar 2017.

De lappendeken voorbij en is het 
inzicht toegenomen?
Met de introductie van de marktwaarde 
als actuelewaardegrondslag voor een 
corporatie zijn de waarderingsgrondslagen 
historische kosten en bedrijfswaarde 
als potentiële keuzen voor de 
“balanswaardering” verleden tijd. Dat is een 
duidelijke verbetering in de uniformiteit 
waarop corporaties met de verslaglegging 
op dit terrein omgaan. Logisch had geleken 
dat daarmee als actuelewaardegrondslag RJ 
213 Vastgoedbeleggingen in beeld kwam. 
Daar is door de minister niet voor gekozen. 
Met duiding naar complexiteit, uniformiteit, 
administratieve lastenverlichting 
en mogelijk nog een aantal andere 
afwegingen, is echter wel een compromis 
gekozen. Zoals voorgaand beschreven 
heeft de minister voorgeschreven dat een 
modelmatige waardering op basis van een 
jaarlijks op te stellen waarderingshandboek 
moet plaatsvinden. Dus een 
gemodificeerde marktwaarde. Alhoewel dit 
geen zuivere marktwaardebenadering is en 

ook enige afbreuk doet aan de specifieke 
toepasbaarheid voor corporaties en ook 
een verschraling is voor die corporaties die 
reeds op markwaarde volgens Richtlijn 213 
waardeerden, zijn wij ervan overtuigd dat 
ook deze nu voorgeschreven toepassing 
zorgt voor verdere uniformering, maar 
meer nog een bijdrage levert aan de 
professionalsering van vastgoedbeheer 
en –sturing. Wellicht komt daarmee over 
enige jaren een meer zuivere methode van 
marktwaardewaardering én één methode 
zonder uitzonderingen binnen bereik.
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Het beginsel van “koop breekt geen 
huur” is een belangrijk beginsel in het 
huurrecht. Dit houdt in dat bij verkoop 
het object niet leeg kan worden geleverd. 
Door verkoop van het verhuurde wordt de 
huurovereenkomst namelijk niet beëindigd. 
De huurovereenkomst gaat van rechtswege 
over op de koper. De leegwaarde kan 
dan niet (direct) worden gerealiseerd 
doordat er een huurcontract is dat met de 
huidige regelgeving niet ontbonden kan 
worden. Dit beginsel is van invloed op uw 
waardering. Daarnaast moet ook rekening 
worden gehouden met relevante feiten en 
marktomstandigheden. Zo dient rekening 
te worden gehouden met de verwachte 
ontwikkeling van de leegwaarde en het 
risico daarop, maar ook met de verwachte 
mutatiegraad. Dit bepaalt immers hoe snel 
de leegwaarde kan worden gerealiseerd 
of hoe snel de huur naar markthuur kan 
worden aangepast. Daarnaast speelt bij 
commercieel vastgoed nog de looptijd van 
het contract een belangrijke rol. 

De waardering op marktwaarde in 
verhuurde staat voor de jaarrekening vindt 
voor het eerst plaats over het verslagjaar 
2016. Met behulp van het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde 
(hierna: waarderingshandboek) kunnen 
woningcorporaties hun vastgoed 
op marktwaarde in verhuurde staat 
waarderen. Corporaties zijn vanaf het jaar 
2016 verplicht om deze waardering te 
gebruiken voor de jaarrekening. Dat werd 
vastgelegd in de Woningwet. 

Woningcorporaties kunnen kiezen op basis 
van het waarderingshandboek kiezen 
tussen twee waarderingsversies, de basis 
versie en de full-versie. 

Bij de basis versie volgt een corporatie 
het waarderingshandboek volledig. 
Tussenkomst van een externe taxateur is 
daarbij niet verplicht. 

In de full-versie is het volgens het 
waarderingshandboek mogelijk om 
op basis van een toetsing door de 
externe taxateur tot een aanpassing 
van de op basis van dit handboek 
modelmatig vastgestelde waarde van 
het waarderingscomplex te komen. Een 
aanpassing van de waarde dient het 
resultaat te zijn van een aanpassing van de 
daaraan ten grondslag liggende normen en 
parameters. 

De parameters en normen die mogen 
worden aangepast, zijn de markthuur, 
de leegwaarde(stijging), de bijzondere 
uitgangspunten, de disconteringsvoet, de 
mutatiekans en het onderhoud. Daarnaast 
geldt ook dat in bepaalde gevallen erfpacht 
mag worden aangepast. Het is mogelijk 
dat de woningcorporatie de taxateur 
opdracht geeft op alle onderdelen te 
bezien of aanpassing gerechtvaardigd 
is, of de opdracht te beperken tot de 
toetsing van een of meer van de genoemde 
vrijheidsgraden.

4. Transitie marktwaarde - 
geen sinecure maar u krijgt 
er ook iets voor terug
Woningcorporaties worden verplicht hun vastgoed in 
exploitatie te waarderen op basis van de marktwaarde 
in verhuurde staat. De marktwaarde is niet gelijk aan de 
leegwaarde of de WOZ-waarde van de objecten. Veelal 
zijn de objecten verhuurd. 

Overzicht

Vastgoed in explotatie gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat

“Koop breekt geen huur” waardoor de leegwaarde niet (direct gerealiseerd  
kan worden)

Houd rekening met leegwaarde ontwikkeling en mutatiegraad

Commercieel vastgoed: looptijd van het contract is van belang

Bij de full-versie: schakel tijdig een externe taxateur in
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De waardering op basis van de full-versie 
met de genoemde vrijheidsgraden 
vereist de inschakeling van een externe 
taxateur. De taxateur handelt daarbij 
in overeenstemming met de gangbare 
beroeps- en gedragsregels. Ten aanzien 
van de aangegeven vrijheidsgraden heeft 
de taxateur de ruimte om op basis van het 
principe ‘pas toe of leg uit’ tot aanpassingen 
over te gaan en daarmee tot een betere 
waardering te komen. De aanpassingen 
dienen te worden onderbouwd en in het 
taxatiedossier te worden vastgelegd. Dit 
taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar 
voor de Autoriteit woningcorporaties.

Betrokken partijen

De waarde van het vastgoed maakt bij een 
corporatie een significant deel (circa 45% 
in geval van op marktwaarde waarderende 
corporaties) uit van uw balanstotaal en 
de waardemutaties kunnen grote impact 
hebben op de hoogte van uw jaarresultaat. 
Daarnaast is een juiste waardering van 
belang voor verkooptrajecten. Bij de 
waardering van uw vastgoedportefeuille 
tegen marktwaarde, als nadere 
invulling van de actuele waarde, dienen 
taxaties plaats te vinden. Dit hoofdstuk 
bespreekt de betrokken partijen, het 
waarderingsproces, de gevolgen voor uw 
organisatie en de waarderingsmethodiek. 

Betrokken partijen bij de full-versie
Het waarderen van vastgoedbeleggingen 
op basis van taxaties vergt een nauwe 
samenwerking tussen de betrokken 
partijen. De betrokken partijen zijn 
veelal portefeuillemanagers, afdeling 
(internal) control, taxateurs en 
leveranciers van informatie inzake 
leegwaarden. Onderstaande figuur geeft 
schematisch de betrokken partijen bij het 
waarderingsproces weer.

Leveranciers
van informatie

inzake
leegwaarden

Internal
control

TaxatieTaxateur Portefeuille
managers

Accountants

Vastgoed
deskundigen

Woningcorporatie Accountant

Controle
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In dit kader moet de woningcorporatie 
kritisch zijn bij het aanstellen van een 
taxateur en de volgende vragen stellen:
•  Wat is de competentie, de capaciteiten 

en de objectiviteit van de taxateur?; 
•  Kan het werk van de taxateur dienen als 

controle-informatie?;
•  Is de taxateur ingeschreven als 

gecertificeerd taxateur?;
•  Is de uitvraag juist en is de offerte/

opdracht van de taxateur juist, 
bijvoorbeeld om na te gaan of rekening 
wordt gehouden met relevante RICS1- en/
of NVRT-standaarden;

•  Is de controle-informatie accuraat en 
volledig?

Inzet deskundigen door de accountant 
Het komt voor dat de accountant gebruik 
wenst te maken van een professional met 
specifieke deskundigheid op het gebied van 
vastgoedwaarderingen. Tot overwegingen 
bij het besluiten om gebruik te maken 
van een deskundige kunnen de volgende 
punten behoren: 
•  De vraag of de woningcorporatie een 

deskundige heeft ingeschakeld bij het 
bepalen van de marktwaarde; 

•  De aard, omvang en de complexiteit 
van de marktwaarde; 

•  De risico’s van een afwijking van 
materieel belang in de marktwaarde; en

•  De verwachte aard van de 
werkzaamheden om in te spelen op 
onderkende risico’s. 

Waarderingsproces
Deze paragraaf bespreekt de te nemen 
stappen in het kader van taxaties 
omtrent de transitie naar marktwaarde. 
In onderstaande figuur wordt 
schematisch het stappenplan van het 
waarderingsproces weergegeven. 

Het plannen van het 
waarderingsproces

Selectie van de taxateur

Basisgegevens

 Taxatie

Boekhoudkundige 
verwerking

Assetmanagement en 
vastgoedsturing

6
5

4
3

2
1

1)   De RICS-richtlijnen voor makelaarskantoren, vastgoedbemiddelaars en taxateurs geven  

‘best practice’-richtlijnen voor makelaars en vastgoedbemiddelaars over de gehele wereld.

Stappenplan waarderingsproces
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Stap 1: Het plannen van het 
waarderingsproces
Het is cruciaal, zeker bij een eerste 
waardering op marktwaarde, om op tijd 
te beginnen. Zorg voor een realistische 
tijdsplanning waarbij het is aan te bevelen 
om het taxatieproces inclusief mijlpalen en 
controlemomenten deel uit te laten maken 
van uw planning en controlcyclus. Het komt 
voor dat woningcorporaties overgaan op 
de marktwaarde in verhuurde staat en het 
proces onderschatten. 
Bij het proces zijn diverse partijen en dit 
vereist naast een gedegen voorbereiding 
ook een goede planning en coördinatie. 

Stap 2: Selectie van de taxateur bij 
waardering volgens de full-versie
Bij de keuze voor de taxateur/taxatiebureau 
gaat u onder andere na of de taxateur 
beschikt over de benodigde kennis van de 
(lokale) vastgoedmarkt en de beschikking 
heeft over relevante deskundigheid als het 
bijvoorbeeld gaat om specifieke vormen 
van vastgoed zoals commercieel vastgoed. 
Wanneer de taxateur geselecteerd is 
dient u er zorg voor te dragen dat de 
opdrachtverstrekking helder en eenduidig 
geformuleerd is, waardoor discussie 
achteraf over bijvoorbeeld de diepgang 
(mate van fysieke inspectie) van 

de taxatie en de wijze van rapporteren 
wordt vermeden. Het is raadzaam dat 
de accountant tijdig kennisneemt van de 
uitvraag aan de taxateur om te vermijden 
dat op een later tijdstip tijdens de controle 
onduidelijkheden kunnen ontstaan over 
de werkwijze, rapportage, planning en 
verantwoordelijkheden. Daarnaast is het 
van belang op te nemen dat de taxateur 
verklaringen afgeeft in het taxatiedossier 
omtrent de onderdelen weergegeven in 
nevenstaande figuur.

Stap 3: Basisgegevens
Voor de taxatie van vastgoed wordt 
gebruikgemaakt van verschillende 
basisgegevens zoals vierkante meters, 
huurprijzen en mutatiegraden. Data die 
wellicht in het verleden minder belangrijk 
waren, worden nu opeens ten behoeve 
van het taxatieproces wel belangrijk. Het is 
van groot belang om deze data voortijdig 
en goed op orde te hebben. Uit recente 
casussen is gebleken dat het taxatieproces 
vertraging opliep doordat basisgegevens 
niet direct voorhanden waren. 

Deze basisgegevens zijn overigens niet 
alleen in de full-versie van belang maar juist 
ook in de basis versie.

Stap 4: Taxatie
De uitgevoerde taxatie leidt uiteindelijk 
tot een taxatiedossier. De aanpassingen 
dienen te worden onderbouwd en in het 
taxatiedossier te worden vastgelegd. Dit 
taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar 
voor de Autoriteit woningcorporaties. 
Het is op dat moment van belang om 
vast te stellen dat de taxatie aansluit bij 
de opdrachtverstrekking. Vervolgens is 
het zaak om de taxatie-uitkomsten te 
bespreken met de taxateur en intern te 
controleren. Begrijpt u de totstandkoming 
van de taxatie en kunt u de waardemutatie 
ten opzichte van de vorige periode 
verklaren? 

Opleidingsniveau
van de taxateur

Uitgevoerde
werkzaamheden
door de taxateur

Verantwoordelijkheden
taxateur en opdrachtgever

Dossiervorming
en toepassing
waarderings-

modellen

Onafhankelijkheid
van de taxateur

Taxatie op
marktwaarde

Verklaringen taxateur in de rapportage
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Wees daarnaast alert op: 
•  Is er een rekenkundige onderbouwing 

toegevoegd?
•  Worden de juiste referenties gehanteerd 

(deze mogen niet te ver van de peildatum 
liggen en moeten overeenkomsten 
vertonen met het te waarderen object)?

•  Is gebruikgemaakt van de juiste 
inputdata? 

•  Is het taxatiedossier voldoende 
onderbouwd (onder andere 
onderbouwing of referenties van 
huurprijs/m², leegwaarde/m² en 
aanvangsrendement)?

•  Is er sprake van realistische aannames 
met betrekking tot leegstand, incentives, 
markthuur, mutatiegraden en 
onderhoud? 

•  Worden de juiste indexeringen 
gehanteerd? 

•  Zijn eventueel bijzondere uitgangspunten 
toegelicht? 

Stap 5: Boekhoudkundige verwerking
Als de taxatiewaarden definitief zijn, volgt 
de boekhoudkundige verwerking in de 
administratie en jaarrekening. Besteed 
hierbij goede aandacht aan de presentatie 
en toelichting in de jaarrekening. 
Naast de juiste toepassing van de 
verslaggevingsregels als benoemd in de 
herzien Richtlijn is het zaak om na te gaan 
of uit de toelichting op de jaarrekening in 
voldoende mate blijkt: 
•  Wat de gekozen taxatiemethode 

(basis of full) is en op welke wijze een 
waarderingscomplex is bepaald.

•  Of al dan niet gebruik is gemaakt van een 
onafhankelijke taxateur en of deze de 
gehele portefeuille heeft gewaardeerd of 
een deel.

•  Welk veronderstellingen, normen en 
parameters dan wel vrijheidsgraden zijn 
gehanteerd.

•  Of de waardemutaties ten opzichte van 
de vorige periode voldoende inzichtelijk 
en begrijpelijk zijn. 

•  Wat de gevoeligheid van de waardering 
voor wijzigingen in de veronderstellingen 
zijn.

•  Of zichtbare aansluiting tussen 
balansmutatie, winst-en-verliesrekening 
en herwaarderingsreserve bestaat.

Stap 6: Assetmanagement en 
vastgoedsturing 
De taxatierapporten en de daaruit 
voortvloeiende marktwaarden geven 
woningcorporaties de mogelijkheid 
om een vastgoedvisie op te stellen 
en daarbij assets (actief) te managen. 
Assetmanagement is de laatste 
jaren sterk in opkomst. Het doel van 
assetmanagement is om – binnen 
acceptabele risico’s en kosten – het 
optimale uit het vastgoed te halen. Het op 
orde hebben van de vastgoedinformatie is 
hiervoor cruciaal. 

Waarderingsmethodieken
Er zijn verschillende mogelijkheden om de 
waardering van het vastgoed uit te voeren. 

Zoals gebruikelijk is in de 
woningsector, volgt dit handboek de 
inkomstenbenadering, en meer specifiek 
de netto contante waardemethode, 
de DCF-methode. Ook ten aanzien 
van deze methode volgt het handboek 
de internationale definities. Via de 
DCF-methode worden de toekomstige 
inkomende en uitgaande kasstromen 
contant gemaakt naar het heden aan 
de hand van een disconteringsvoet, 
inclusief de eindwaarde die de geschatte 
opbrengstwaarde is van het vastgoed 
aan het einde van de DCF-periode. 
De berekening van de netto contante 
marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed 
uitgevoerd over een periode van 15 jaar.

De marktwaarde in verhuurde staat wordt 
berekend op basis van het scenario van 
doorexploitatie en tevens op basis van het 
scenario van verkoop van woningen aan 
derden zodra deze beschikbaar komen 
voor verkoop (uitponden). De marktwaarde 
wordt bepaald door de hoogste van 
het doorexploitatiescenario en het 
uitpondscenario te nemen.

Bij het scenario doorexploiteren wordt de 
aanname gedaan dat alle woningen blijvend 
verhuurd worden. Met andere woorden, 
na een huurdermutatie wordt het object 
weer verhuurd. Bij het scenario uitponden 
wordt verondersteld dat bij mutatie de 
woningen zullen worden verkocht aan 
een derde. Bij dit scenario is er sprake van 
zowel een exploitatiekasstroom als van een 
verkoopkasstroom. 

De belangrijkste verschillende elementen 
uit de berekening worden hierna in een 
tabel aangeven.
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Contract huur  Overeengekomen kale huur (maandhuur per contract) van de verhuureenheid per peildatum.

Onderhoud   De onderhoudsnorm is gericht op een instandhoudingsdoelstelling van de woning. Hierbij wordt 
uitgegaan van marktconforme exploitatie en uitgangspunten en een inflatiepercentage voor 
bouwkostenontwikkeling.  

  Aangesloten kan worden bij externe normen (‘VEX-normen’) welke jaarlijks met prijsinflatie worden 
verhoogd.

Verhuur- en beheerlasten  De exploitatiekosten bestaan uit de onderhoudskosten, onderscheiden naar instandhoudings- 
en directe exploitatielasten   onderhoud, mutatieonderhoud en achterstallig onderhoud. Daarnaast bestaan de exploitatiekosten 

uit beheerkosten, belastingen en verzekeringen. 

Eindwaarde/restwaarde   In de basis versie is de eindwaarde bepaald door alle afzonderlijke kasstromen (huur, onderhoud, etc.) 
vanaf het 16e jaar contant te maken met de aanname van een voortdurende looptijd, zoals ook bij de 
exit yield het geval is.

Exploitatieperiode   De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd over een 
periode van 15 jaar.

Disconteringsvoet   De disconteringsvoet is de marktconforme rendementseis waartegen de verwachte toekomstige 
inkomsten en kosten contant worden gemaakt. De disconteringsvoet wordt opgebouwd uit de 
volgende drie onderdelen:

 - De risicovrije rentevoet.
 - De vastgoedsectorspecifieke opslag.
 - De opslag voor het markt- en objectrisico.

  De hoogte van de risicovrije rentevoet wordt bepaald aan de hand van het 24-maands historisch 
gemiddelde van de 10-jaar EURO Interest Rate Swap (IRS). Doordat gebruik wordt gemaakt van het 
24-maands gemiddelde, worden incidentele pieken van de rente op de peildatum van de waardering 
voorkomen.

Tot slot

Woningcorporaties kunnen op basis van het 
waarderingshandboek kiezen tussen twee 
waarderingsversies, de basis versie en de full-versie. Bij de 
basis versie volgt een corporatie het waarderingshandboek 
volledig. Tussenkomst van een externe taxateur is daarbij 
niet verplicht. 

Toch is het overstappen op marktwaarde geen sinecure. In 
beide varianten is het tijdig verzamelen en analyseren van de 
basisgegevens een belangrijke stap om tot een robuuste 
waardering te komen. Dit vergt veel van de organisatie en 
vraagt, afhankelijk van welke variant men kiest, een nauwe 

samenwerking tussen de betrokken partijen. De betrokken 
partijen zijn veelal portefeuillemanagers, afdeling (internal) 
control, taxateurs en leveranciers van informatie inzake 
leegwaarden. De uit de taxaties voortvloeiende 
marktwaarden bieden woningcorporaties de mogelijkheid 
om assets (actief) te managen en een beleid te voeren 
waarmee het optimale uit het vastgoed te halen. Het is 
daarbij van cruciaal belang dat alle vastgoedinformatie vanaf 
het begin goed op orde is.
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Commerciële vastgoedbeleggers 
waarderen het vastgoed op 
marktwaarde op basis van Richtlijn 
213 Vastgoedbeleggingen. Voor 
woningcorporaties ligt dit anders. 
Voor de bepaling van de marktwaarde 
en als ‘invulling’ van RJ 213 hebben 
woningcorporaties de mogelijkheid te 
kiezen tussen de basis- of de full-

versie van de marktwaardewaardering 
zoals opgenomen in het door de 
minister voorgeschreven Handboek 
modelmatig waarderen vastgoed 
(hierna: het waarderingshandboek). Dit 
waarderingshandboek moet op grond 
van de nieuwe Richtlijn 645 voor de 
jaarrekening 2016 verplicht worden 
toegepast.

Doel van het waarderingshandboek
Het waarderingshandboek geeft de basis 
voor de waardering van het vastgoed in de 
jaarrekening. Voor veel woningcorporaties 
is waardering tegen marktwaarde nog 
onontgonnen terrein. 

Het waarderingshandboek helpt 
woningcorporaties om tot een 
marktwaarde te komen. Daarnaast levert 
het waarderingshandboek een bijdrage 
aan uniformering en transparantie in 
de sector. Het maakt de jaarrekeningen 
van woningcorporaties onderling 
vergelijkbaarder.

Basis versie versus full-versie
In de basis versie van het 
waarderingshandboek zijn grofweg 
alle parameters en uitgangspunten 
voorgeschreven en hoeft geen externe 
taxateur te worden ingeschakeld. De full-
versie kent een aantal vrijheidsgraden en 
hierbij is tussenkomst van een externe 
taxateur verplicht. 

Deze vrijheidsgraden zien op:
1. Markthuur
2. Leegwaarde(stijging)
3. Bijzondere omstandigheden
4. Disconteringsvoet
5. Mutatiekans
6. Erfpacht
7. Onderhoud
8. Technische splitsingskosten

5. Basis of full? Wat zijn 
de overwegingen

Met ingang van verslagjaar 2016 moeten 
woningcorporaties van de minister op grond van artikel 
35 lid 2 van de nieuwe Woningwet het vastgoed in 
exploitatie in de jaarrekening verplicht tegen actuele 
waarde (hierna: marktwaarde) waarderen. 

Mutatie-
graad

Disconte-
ringsvoet

Huur

OnderhoudM2

Marktwaarde

Handboek
Macro-economische

parameters en
modelparameters

Object
gegevens

Disconte-
ringsvoet
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Typen vastgoed en berekening
Voor de marktwaardewaardering dient 
onderscheid te worden gemaakt naar de 
volgende typen vastgoed:
- Woningen
-  Bedrijfsmatig (BOG) en Maatschappelijk 

Onroerend Goed (MOG)
- Parkeervoorzieningen
- Intramuraal zorgvastgoed (ZOR)

Voor de verschillende typen vastgoed 
wordt gebruikgemaakt van verschillende 
waarderingsmodellen. De marktwaarde 
wordt bepaald middels de contante 
waardemethode (DCF), waarbij uit wordt 
gegaan van een exploitatieperiode van 
15 jaar. De hoogste van het scenario 
doorexploitatie en van uitponden 
bepaalt de marktwaarde voor de 
woningen en parkeerplekken. Voor 
BOG, MOG en intramuraal vastgoed 
wordt alleen uitgegaan van het scenario 
doorexploiteren.

Om de kasstromen in de DCF te bepalen, 
wordt gebruikgemaakt van in het 
waarderingshandboek opgenomen macro-
economische parameters prijsstijging, 
looninflatie, bouwkostenstijging en 
leegwaardestijging. Uitgaande van de 
objectgegevens vindt middels de in 
het waarderingshandboek beschreven 
modelparameters de waardering plaats.

Naast bij de full-versie is de inschakeling 
van de externe taxateur ook verplicht bij 
BOG, MOG en ZOR indien de huursom 
hiervan tezamen meer dan 5% van de 
totale huursom uitmaakt van de DAEB-tak 
of de niet-DAEB-tak afzonderlijk.

Basis versie

Op portefeuilleniveau dient de 
waardering een goed beeld van de 
marktwaarde van het vastgoed op 
te leveren. Dit impliceert dat de 
waardering op complexniveau 
gemiddeld genomen wel een goed 
beeld geeft, maar er mogelijk 
complexen zijn met een te hoge, 
en complexen met een te lage 
waardering.

Full-versie

Woningcorporaties gebruiken de 
waardering van het vastgoed niet 
alleen voor de jaarrekening, maar 
ook voor de vastgoedsturing. Deze 
woningcorporaties willen voor elk 
afzonderlijk complex de 
aannemelijke waarde vastgesteld 
hebben. 

Het waarderingsprotocol biedt 
daartoe ook de mogelijkheid. In 
dat geval kan met ondersteuning 
van een externe taxateur een 
waardering worden vastgesteld 
die zowel voor de jaarrekening als 
voor de vastgoedsturing gebruikt 
kan worden. In deze variant kan 
de corporatie, ten opzichte van de 
basis versie, 8 vrijheidsgraden 
aanpassen.

Woningen
• Woningenmodel (DCF)

Parkeerplekken
• Vereenvoudigd woningmodel

BOG en MOG
• Aangepast rekenmodel
• Alleen doorexploiteren
• > 5% inzet taxateur verplicht

Zorg
• Intramuraal: rekenmodel BOG en MOG
• Alleen doorexploiteren
• Extramuraal: woningenmodel
• > 5% inzet taxateur verplicht
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Keuze basis of full?
Is marktwaardewaardering voor uw 
woningcorporatie nog onbekend terrein 
en waardeerde u het vastgoed in de 

jaarrekening 2015 nog op basis van 
historische uitgaafprijs of bedrijfswaarde 
en is assetmanagement voor u nog 
onontgonnen gebied, dan ligt keuze voor 

de basis versie vooralsnog meer voor de 
hand. Daarnaast is het goed te beseffen 
dat voor de full-versie inzet van een 
externe taxateur is vereist. Dit proces met 
de taxateur dient tijdig aangevangen te 
worden en vraagt om goede afspraken en 
extra afstemmingsmomenten. 

Een aantal zaken blijft voor beide modellen 
van belang:
-  Het op orde hebben van uw 

objectgegevens. Onjuiste/onvolledige 
objectgegevens leiden onherroepelijk tot 
een onjuiste waardering (“garbage in is 
garbage out”). 

  De objectgegevens dienen op orde te zijn 
en intern te zijn gecontroleerd. 

-  Gebruikmaken van een deugdelijk 
waarderingsmodel. Stel vast dat het 
waarderingsmodel is gecertificeerd 
(COS3000/COS3402-verklaring) 
en beoordeel de eventueel hierin 
opgenomen constateringen.

-  Analyseer uw data en uitkomsten. 
Ook al is sprake van een modelmatige 
waardering, analyse achteraf blijft 
cruciaal. Analyseer/vergelijk de 
uitkomsten met WOZ-waarden, recente 
verkoopprijzen etc., overleg met uw 
extern accountant.

Het merendeel van de woningcorporaties 
zal met ingang van de jaarrekening 
2016 de volledige overstap naar de 
grondslag marktwaarde moeten 
maken. Tot en met de jaarrekening 2014 
maakten 43 woningcorporaties haar 
jaarrekening volledig op conform RJ 213 
Vastgoedbeleggingen. 

Een rekenvoorbeeld ter illustratie:

  Huursommen  

 DAEB Niet-DAEB Totaal
Woningen  50.000.000   10.000.000   60.000.000 
BOG  -     2.000.000   2.000.000 
MOG  1.000.000  -     1.000.000 
ZOR  1.200.000   3.500.000   4.700.000 

  52.200.000   15.500.000   67.700.000 

BOG/MOG/ZOR t.o.v. totaal  2.200.000   5.500.000   7.700.000 
 4,2% 35,5% 11,4%

    
 Conclusie: alleen BOG Niet-DAEB/ZOR NIET-DAEB op de full-versie.  

Datakwaliteit belangrijk
Datakwaliteit belangrijk Voorgeschreven normen enuitgangspuntenVrijheidsgradenVoorgeschreven normenen uitgangspunten

VastgoedsturingPortefeuille-waardering t.b.v.de jaarrekening 
Taxateur

Basis Full
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Deze overstap zal voor woningcorporaties 
die nog (deels) moeten overstappen veelal 
geen gemakkelijke opgave zijn en het is 
dan ook zaak hier tijdig mee aan te vangen 
en het proces zorgvuldig uit te tekenen. 
Objectgegevens zoals bijvoorbeeld 
vierkante meters, die tot op heden minder 
relevant waren, worden nu relevant voor 
de marktwaardewaardering conform het 
waarderingshandboek. De ervaring leert 
dat de objectgegevens niet altijd op orde 
zijn, wat kan leiden tot vertragingen in het 
waarderingsproces. 

Daarnaast moeten er in geval van de full-
versie afspraken worden gemaakt met 
taxateurs.

Aanpak controle objectgegevens
De juistheid en volledigheid van de 
objectgegevens, zoals kenmerken 
van het vastgoed en informatie uit de 
huurcontracten, is cruciaal voor de 
waardering. Wij zien in veel gevallen dat de 
data nog niet op orde zijn zoals m2, WOZ, 
kadastrale gegevens of contractinformatie 
vastgoed. Onjuiste of onvolledige data leidt 
onherroepelijk tot een onjuiste waardering.
Ook uit recente vastgoedtransacties is 
gebleken dat vastgoeddata niet op orde 
was, wat heeft geleid tot significante 
vertragingen in het verkooptraject. Het 
is dan ook zaak inzichtelijk te maken of 
er hiaten zitten in de objectgegevens en 
eventuele herstelacties door te voeren. 
Dit kan middels detailcontrole, maar 
efficiënter is om eerst te starten met een 
data-analyse. Data-analyse geeft u snel 
inzicht in de hiaten en uitzonderingen in 
uw vastgoedadministratie. Hierdoor kunt u 
direct en gericht herstelacties doorvoeren. 

Focus op de uitzonderingsgebieden

Huurprijs versus gbo
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Deze vermogensstijging kan de indruk 
wekken dat de financiële armslag 
van corporaties zal toenemen door 
de gewijzigde waarderingswijze. In 
werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo of 
zeker niet vanzelfsprekend. De rijkdom 
van de corporatie wordt immers bepaald 
door de verdiencapaciteit van het vastgoed 
in de buitenwereld van de corporatie. 
De wijze waarop deze in de jaarrekening, 
de binnenwereld, wordt vertaald in een 
waarde, heeft daar geen directe invloed 
op. Een verandering in de waarderingswijze 
an sich maakt de corporatie dan ook niet 
rijker. 

Wel biedt ze een andere invalshoek op 
de bestaande verdiencapaciteit en kan 
ze daarmee het verwachtingspatroon 
van de gebruiker van de jaarrekening 
beïnvloeden ten aanzien van de wijze 
waarop de corporatie zal omgaan met haar 
verdiencapaciteit en geeft het mogelijk 
input om de verdiencapaciteit te vergroten. 
Zo kan de overgang van bedrijfswaarde 
naar marktwaarde in verhuurde staat 
de indruk geven dat de corporatie het 
beleidsmatig uitgangspunt dat het 
vastgoed op basis van volkshuisvestelijke 
overwegingen wordt geëxploiteerd, 
loslaat en kiest voor een marktconforme 
exploitatie. Hierdoor kunnen bij 

stakeholders enerzijds onnodige zorgen 
ontstaan over de continuïteit van de 
bestaande volkshuisvestelijke bijdrage van 
de corporatie, en anderzijds onrealistische 
verwachtingen ontstaan over de financiële 
ruimte bij de corporatie om nieuwe 
investeringen te doen.

Het verhaal bij de marktwaarde
Samengevat biedt de marktwaarde 
waardevolle extra informatie over de 
verdiencapaciteit van de corporatie, maar is 
een nadere analyse nodig om de betekenis 
van deze extra informatie beleidsmatig 
te kunnen duiden. Dit wordt bevestigd in 
de richtlijn RJ645, waarin is opgenomen 
dat de corporatie in het op grond van de 
Woningwet verplichte bestuursverslag 
een beleidsmatige beschouwing dient 
op te nemen over het verschil tussen de 
marktwaarde en de bedrijfswaarde van de 
onroerende zaken in exploitatie. Daarbij 
dient tevens aandacht te worden besteed 
aan de consequenties van het verschil voor 
het eigen vermogen. 

In deze beleidsmatige beschouwing zou 
wat ons betreft in ieder geval aandacht 
moeten zijn voor de volgende vier 
onderwerpen: 
1.  Het onderscheid tussen het 

gerealiseerde en het ongerealiseerd deel 
van het eigen vermogen.

2.  De verwachte impact van de 
volkshuisvestelijke bedrijfsdoelstelling op 
de toekomstige vermogensontwikkeling. 

3.  De oordeelsvorming over 
de levensvatbaarheid en de 
financierbaarheid van de corporatie.

4.  De relatie tussen het gepresenteerde 
vermogen en de door de Minister 
gepubliceerde investeringscapaciteit.

6. Het verhaal bij het 
vermogen 

Inleiding
De overgang naar marktwaarde zal tot aanzienlijke 
stijgingen leiden in het door corporaties gepresenteerde 
eigen vermogen. Onderstaande opstelling is gebaseerd 
op de corporatiebenchmark 2014 en toont dat het eigen 
vermogen van corporaties die nu nog waarderen op 
basis van bedrijfswaarde, gemiddeld genomen bijna 
verdrievoudigt. De stijging bij corporaties die waarderen 
op basis van historische kostprijs zal nog groter zijn. 

Voorbeeld vermogensspecificatie

Vastgoed Vermogen

Eigen vermogen
nieuw

57

EV oud: 19

Lening
32

Bedrijfswaarde
51

Marktwaarde
51
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Vermogensspecificatie:
Een goede manier om deze onderwerpen 
in samenhang toe te lichten is het 
opnemen van een specificatie van het 
gepresenteerde eigen vermogen. Dat kan 
volgens de onderstaande opzet.

Verantwoording over de effectiviteit 
en efficiency van het gevoerde beleid
Door de marktwaarde als uitgangspunt 
te nemen voor de waardering, wordt 
een marktconforme exploitatie van het 
vastgoed het referentiekader waartegen 
het door de corporatie gevoerde beleid 
wordt afgezet. Iedere beleidskeuze die 
als gevolg heeft dat de gepresenteerde 
marktwaarde niet zal worden gerealiseerd, 
vraagt niet alleen om een toelichting, 
maar ook om een verantwoording over 
het gevoerde beleid. De bij de corporatie 
betrokken stakeholders zullen immers 
verwachten dat de corporatie het niet 
realiseren van het marktpotentieel om 
inhoudelijke, volkshuisvestelijke gronden 
rechtvaardigt of aangeeft welke acties ze 
onderneemt om de verdiencapaciteit te 
verbeteren.

Deze verantwoordingsvraag, die gaat 
over de effectiviteit en de efficiency van 
het gevoerde beleid, speelt bij ieder 
van de vier in de opstelling benoemde 
vermogensafslagen:
1.  Bij de volkshuisvestelijke	bestemming	

dient de vraag zich aan of het 
uitgangspunt van doorexploiteren 
past bij de verwachte ontwikkeling 
van de omvang en samenstelling van 
de doelgroep, de streefportefeuille 
en de prestatieafspraken die in 
dat kader met de gemeente zijn 
gemaakt? Dezelfde vraag kan worden 
gesteld bij het prijsbeleid. Passen de 
streefhuren bij de doelgroep en bij de 
woningen? Of zou de corporatie via een 
aangepaste portefeuillestrategie met 
behoud van haar volkshuisvestelijke 
prestaties de volkshuisvestelijke 
vermogensbestemming kunnen 
reduceren?

1. Gepresenteerd eigen vermogen 

Af:  Volkshuisvestelijke vermogensbestemming
•  Uitgangspunt doorexploiteren bij mutatie (vanwege 
 beschikbaarheid)
•  Niet marktconforme streefhuur (vanwege betaalbaarheid)

2.  Eigen vermogen minus volkshuisvestelijke bestemming

Af: Bedrijfsmatige vermogensbestemming
•  Niet markconforme vastgoedgerelateerde beheerkosten 
• Niet marktconforme organisatiekosten 
• Niet marktconforme vermogenskosten

3.  Verwacht eigen vermogen (o.b.v. bedrijfswaarde)

Af:  Bij risicoprofiel benodigde vermogensbuffer

4.  Vrij eigen vermogen als indicator voor 
 investeringscapaciteit

Af:  Beleidsmatig ingevulde investeringscapaciteit

5. Additionele investeringscapaciteit

Volkshuisvestelijke 
bestemming

Bedrijfsmatige 
bestemming

Noodzakelijke 
vermogensbuffer

Ingevulde  
investerings- 

capaciteit

Additionele 
investerings- 

capaciteit
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2.  Bij de bedrijfsmatige	bestemming	
dient de vraag zich aan of de 
extra kosten onvermijdelijk zijn 
dan wel aantoonbaar nodig zijn? 
Onvermijdelijk zijn bijvoorbeeld de extra 
administratieve lasten als gevolg van 
de bijzondere eisen die aan corporaties 
worden gesteld op het terrein van 
verslaglegging en verantwoording 
(compliance). Aantoonbaar nodig 
voor de volkshuisvestelijke exploitatie 
kunnen bijvoorbeeld de extra kosten 
zijn die verband houden met de 
woonruimteverdeling of het sociale 
beheer? Maar ook hier is de vraag of 
deze extra activiteiten op een efficiënte 
manier plaatsvinden. Een vraag die zeker 
ook bij het onderhoud aan de orde is en 
waarbij algemene en sectorspecifieke 
benchmarks kunnen bijdragen aan de 
beoordeling van het kostenniveau in 
relatie tot de geleverde kwaliteit. 

3.  Bij de voor de continuïteit en financiering 
noodzakelijke	vermogensbuffer	
dient de vraag zich aan of de corporatie 
een goed zicht heeft op de risico’s die 
verband houden met haar activiteiten en 
of er in het risicomanagement bewuste 
keuzes worden gemaakt om bepaalde 
risico’s te vermijden, te accepteren of 
via gerichte maatregelen te mitigeren? 
Waarbij het uiteindelijk om de vraag 
gaat of het risicoprofiel past bij de taak- 
en rolopvatting van de corporatie. De 
resultaten van de risicobeoordeling door 
het WSW en de continuïteitsbeoordeling 
door de Autoriteit woningcorporaties 
kunnen bijdragen aan de beantwoording 
van deze vraag.

4.  En bij de beleidsmatig	ingevulde	
investeringscapaciteit, de 
voorgenomen onrendabele 
investeringen ten slotte, gaat het niet 
alleen om de vraag hoe deze passen bij 
de portefeuillestrategie en de daarover 

gemaakte afspraken met bewoners 
en gemeente, maar ook over de vraag 
of de hoogte van de voorgenomen 
investeringen in verhouding staat tot de 
volkshuisvestelijke prestaties die ermee 
worden geleverd.

Streefwaarde voor vastgoed als maatstaf
De bovengenoemde deelvragen stellen 
zowel de effectiviteit als de efficiency van 
het door de corporatie gevoerde beleid 
aan de orde. Zowel bij de corporatie zelf als 
bij haar stakeholders zal de basisgedachte 
zijn dat een vermogensafslag die uitlegbaar 
resulteert in een grotere volkshuisvestelijke 
waarde gewenst is (beleidsmatige 
effectiviteit), maar dat een afslag die 
voortkomt uit efficiency zoveel mogelijk 
moet worden vermeden. 

Hiermee komen we tot de kern van het 
vakmanschap (‘ de professionaliteit’ ) van 
de corporatie: het op een efficiënte wijze 
realiseren van effectieve maatregelen ten 
behoeve van de volkshuisvesting.
In financiële zin kan dit vakmanschap 
worden uitgedrukt in een streefwaarde 
voor het vastgoed. 

De streefwaarde is gelijk aan de 
marktwaarde verminderd met de 
geaccepteerde financiële impact van de 
identiteit en de strategie van de corporatie. 
De streefwaarde houdt wel rekening met 
de vermogensafslag vanwege effectieve, 
volkshuisvestelijke beleidsmaatregelen, 
maar niet met de gevolgen van een hoger 
kostenniveau dan nodig is voor de realisatie 
daarvan.

MarktwaardeStreefwaardeBedrijfswaarde

Toekomst Ongerealiseerd
deel

HIKO
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Zoals de naam al aangeeft zouden 
corporaties moeten werken aan het 
bereiken van de streefwaarde van het 
vastgoed. De belangrijkste knoppen om 
aan te draaien zijn hierbij:

1.  De portefeuillesturing, gericht op het 
realiseren van een passende match 
tussen inkomen, kwaliteit en huurprijs 
voor zowel de huidige als de toekomstige 
doelgroep van beleid. 

2.  De inrichting van de bedrijfsvoering, 
gericht op het bereiken van operational 
excellence in de uitvoering van zowel 
de primaire als de ondersteunende 
bedrijfsprocessen.

Als kritische succesfactoren bij deze 
beide punten zien wij leiderschap, 
informatiemanagement en 
risicomanagement.

Voorbeeld vermogensspecificatie

Vermogens
presentatie
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De maatschappelijke waarde van 
corporaties
Wij zien dat bij de meeste corporaties 
existentiële vragen zoals ‘ waar zijn wij 
van?’ en ‘wat mag de samenleving van ons 
verwachten’ weer actueel zijn geworden. 
De inzichten die daarbij ontstaan zijn 
regelmatig aanleiding voor een strategische 
koerswijziging.

Dat deze herijking van de maatschappelijke 
waarde van de corporatie nu plaatsvindt, 
is niet vreemd vanwege de opeenstapeling 
van belangwekkende gebeurtenissen in de 
omgeving van de sector, zoals:
•  de nieuwe Woningwet die met haar 

aanpassingen van het speelveld, 
de verplichte afzondering van niet-
DAEB-activiteiten en de strengere 
governance-vereisten invulling geeft aan 
de in de samenleving breed gedragen 
opdracht voor de sector om ‘terug naar 
huis’ te gaan (aldus de parlementaire 
enquêtecommissie);

•  de financiële en economische crises die 
nu achter ons liggen, maar van blijvende 
impact zijn op financierbaarheid van de 
corporatieactiviteiten;

•  de aanwezigheid van nieuwe en 
omvangrijke volkshuisvestelijke 
vraagstukken zoals de huisvesting 
van vergunninghouders, de verdere 
extramuralisering en decentralisatie 
van de zorg en de dreiging van een 
toenemende tweedeling tussen arm en 
rijk;

•  algemene trends in de samenleving 
zoals de digitalisering en, daarmee 
samenhangend, de individualisering;

•  de veranderingen in de risicoperceptie 
van corporaties die hieruit voortvloeien.

De vernieuwde visie op ‘het waarom’ van 
de corporatie kan worden gelezen als 
een herdefinitie van de waarden die de 
corporatie nastreeft. Geactualiseerde 
visies richten de beleidsmatige 
aandacht veelal nadrukkelijker dan 
voorheen op de kern van de corporatie: 
het bieden van reële kansen op 
een fatsoenlijke woongelegenheid 
tegen aanvaardbare kosten, waarbij 
persoonlijke omstandigheden, wensen 
en mogelijkheden er toe doen en oog is 
voor de organisatie van het wonen voor de 
(lokale) samenleving als geheel.

De aangekondigde koerswijziging kan dan 
worden uitgelegd als de reactie van de 
corporatie om haar gedrag beter in lijn 
te brengen bij deze gewijzigde waarden. 
In de praktijk zien we dat dit gedrag 
wordt gestuurd vanuit de vier natuurlijke 
aandachtsvelden van de corporatie:

  de beoogde bijdrage aan de actuele 
volkshuisvestelijke agenda, binnen 
het MT traditioneel het primaire 
aandachtsgebied van de manager 
wonen

   de geplande transitie naar de 
wensportefeuille (manager vastgoed)

   de gewenste profilering als 
maatschappelijke organisatie 
(bestuurder)

   de begrote ontwikkeling van het 
corporatievermogen (manager 
financiën)

In een evenwichtig strategisch beleidsplan, 
waarin de corporatie richting geeft aan 
(en kaders stelt voor) haar ontwikkeling de 
komende 10-15 jaar, komen elk van deze 
vier dimensies aan bod en worden deze 
in samenhang uitgewerkt in het figuur 
hiernaast.

Assetmanagement: Van intentie naar 
actie
Vastgoedmanagement kan 
worden ingedeeld op basis van de 
driedeling portefeuillemanagement, 
assetmanagement en 
propertymanagement. Assetmanagement 
wordt gehanteerd als intermediair tussen 
property- en portfoliomanagement. In 
onderstaande figuur is dit inzichtelijk 
gemaakt. 

Samenhang portefeuillemanagement, 
assetmanagement en property-
management.

7. Assetmanagement:  
Van intentie naar actie
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Portefeuillemanagement geeft, als input 
op assetmanagement, op basis van het 
strategisch beleidsplan voor vastgoed 
de invulling aan de vraag op welke 
manier waarde wordt gecreëerd door de 
corporatie. Deze invulling van waarde kan 
bijvoorbeeld worden gerelateerd aan de 
uitwerking van de vier eerdergenoemde 
dimensies (value drivers) uit het strategisch 
beleidsplan. Deze value drivers worden 
ingevuld en meetbaar gemaakt zodat 
deze als kader voor assetmanagement 
kunnen dienen. Assetmanagement staat 
vervolgens voor de volgende opgave: 
1.  Data: in beeld brengen van de complexen
2.  Waarderen: duiden en wegen van de 

data
3.  Acties: formuleren, selecteren en 

prioriteren van acties met de meeste 
toegevoegde waarde

In onderstaande figuur is de koppeling 
tussen het strategisch beleidsplan, de value 
drivers en assetmanagement weergegeven. 

Koppeling tussen strategisch beleidsplan 
en assetmanagement

Data
Assetmanagement kan alleen 
gestructureerd plaatsvinden op basis van 
data over de complexen en het beleid. 
Ten aanzien van beleid gaat het om de 
gewenste invulling van de value drivers. 
In onderstaande figuur zijn bijvoorbeeld 
vier value drivers: wonen, vastgoed, 
profiel en geld benoemd. Daarnaast is 
data over de complexen nodig. Het gaat 
dan om kenmerken en gegevens van een 
complex op de benoemde value drivers. 
In onderstaande figuur zijn bijvoorbeeld 
de vier value drivers verder gedefinieerd in 
drie onderdelen per value driver.

Waardering: duiden en wegen
Op basis van de informatie per complex 
kan een integrale waardering van de 
complexen worden uitgevoerd op de value 
drivers. 

Voorbeeld ingevulde portefeuillematrix 

In bovenstaande figuur is bijvoorbeeld een 
integrale waardering gemaakt op basis 
van de value drivers wonen, vastgoed, 
profiel (volkshuisvestelijke waarde) en 
geld. De assen zijn door de organisatie zelf 
te definiëren. De onderlinge weging van 
value drivers is steeds opnieuw samen te 
stellen. Hiervoor is afstemming met de 
portefeuillehouder op elk onderdeel van de 
value driver noodzakelijk. 

Deze afstemming wordt geholpen door 
informatie over waardering en acties voor 
complexen beschikbaar te hebben en 
inzichtelijk te maken.

Strategisch beleidsplan

Wonen

Prijs
Klanttevredenheid

Aanbod

Vastgoed

Woningtype
Kwaliteit
Energie

Profiel
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Vitaliteit

Financieel offer

Geld

Volkshuisvestelijke doelen Wensportefeuille Positionering Financiële doelen

Kasstroom
Rendement

Risico

Ontwikkelvisie

Omgevingsanalyse

12 Value drivers

Assetmanagement
1. Complexen in beeld
2. Duiden en wegen   
3. Acties formuleren 

Voorbeeld ingevulde portefeuillematrix
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Dashboard brengt data tot leven en 
nodigt uit tot verdere analyse
In onderstaand fi guur x is een dashboard 
opgenomen ter ondersteuning van het 
proces van assetmanagement. Links in 
de fi guur zijn gegevens die betrekking 
hebben op de typering van de voorraad 
en aantallen en WOZ-waarde opgenomen. 
In het midden is de voorraad op de kaart 
en typering naar type woning opgenomen. 
Aan de rechterzijde is aangegeven op 
welke wijze de geselecteerde gebouwen 
scoren op de bijdrage aan de value 
drivers individueel en in totaal. Vooral in 
afstemming met de portefeuillehouders 
over de waardering van complexen en 
het defi niëren van de meest effi  ciënte 
assetmanagement acties heeft het 
dashboard een rol.

Dashboard Portefeuilleanalyse (voorbeeld)

Acties
Op basis van de integrale waardering van 
de complexen ontstaat een indeling van 
complexen. 

Deze indeling geeft richting aan de acties 
ter verbetering van de prestatie en/of 
kwaliteit van complexen. De concrete 
invulling van acties per complex kan 
bijvoorbeeld bestaan uit acties ter 
verbetering van het onderdeel Wonen, 
Vastgoed of Profi el in de volkshuisvestelijke 
waarde. Het onderdeel Wonen kan 
vervolgens bijvoorbeeld worden ingedeeld 
in:
a. Prijs
b. Klanttevredenheid
c. Aanbod

Naast de waardering hebben acties 
ook een risico voor de organisatie die 
betrekking hebben op bijvoorbeeld: 
• Complexiteit
• Mate van verandering
• Draagvlak
• Benodigde (fi nanciële) middelen
• Looptijd
• …

De acties die worden uitgevoerd worden 
bepaald door de toegevoegde waarde voor 
de value driver en het risico van de actie. 
De toegevoegde waarde wordt bepaald aan 
de hand van data over de actie:
•  Wat is de impact van de actie op de value 

drivers?
•  Welke weging wordt aan de value drivers 

gegeven? 
•  Multicriteria-analyse: waardering van 

de actie op basis van de resultaten van 
impact en weging.

Per complex en over de gehele portefeuille 
kan vervolgens een matrix worden opgezet 
waarbij inzichtelijk wordt welke acties de 
grootste toegevoegde waarde hebben 
tegen het laagste risico voor de organisatie. 
In onderstaande fi guur is een voorbeeld 
opgenomen. In de fi guur is met een bol 
een actie aangegeven, de kleur van de bol 
hoort bij een value driver, de omvang heeft 
betrekking op bijvoorbeeld de benodigde 
inzet. 
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De acties in het gebied “niet uitvoeren” 
hebben een niet gunstige waarde/
risico-verhouding. De acties onder 
“inplannen” hebben een gunstige waarde/
risico-verhouding maar niet de hoogste. 
De categorie “nu uitvoeren” zijn in deze 
analyse het meest effectief en moeten 
daarom als eerste worden uitgevoerd. 
Bij de afweging van waarde en risico 
van een actie geldt ook dat steeds 
afstemming en overleg plaats vindt met de 
portefeuillehouder van een value driver.

De betekenis van marktwaarde 
Voor de corporatie heeft marktwaarde 
naast de economische betekenis als 
onderdeel van de value driver Geld, ook 
een plek in de volkshuisvestelijke waarde. 
De Geld-waardering van een complex is 
naast kasstroom en risico ook afhankelijk 
van het rendement. De marktwaarde 
speelt een rol bij het bepalen van het 
indirecte rendement. De totale rentabiliteit 
van een complex wordt hoger naarmate 
de marktwaarde van het complex stijgt (en 
lager wanneer de marktwaarde daalt).

Binnen de Volkshuisvestelijke waarde 
speelt het economische offer dat met een 
complex wordt verstrekt een rol. Een hoge 
marktwaarde heeft hier een tegengestelde 
invloed op de waardering van een 
complex. Een hoge marktwaarde betekent 
een hogere markthuur en resulteert in 
een hoger economisch offer door de 
corporatie.

De marktwaardering van complexen heeft 
voor de corporatie een positieve invloed op 
de zorgvuldigheid van de afwegingen die 
een corporatie maakt. Het geeft invulling 
aan de natuurlijke plek van marktwaarde bij 
professioneel assetmanagement.
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Valkuil: Gebruik data als 
communicatie niet als waarheid, 
probeer verschillen met de 
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de value drivers.
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Met ingang van 1 juli 2016 treedt het besluit 
in werking dat het elektronisch deponeren 
van de jaarrekening in het handelsregister 
regelt. Uit het besluit volgt de verplichting 
voor kleine rechtspersonen en voor 
microrechtspersonen om hun jaarrekening 
vanaf boekjaar 2016 elektronisch te 
deponeren. Middelgrote rechtspersonen 
zijn verplicht om hun jaarrekening 
vanaf boekjaar 2017 elektronisch te 
deponeren. Voor grote rechtspersonen 
en zogenoemde ‘middelgrote 
groepsondernemingen’ zal deze 
verplichting naar alle waarschijnlijkheid 
vanaf boekjaar 2019 van toepassing 
worden.

De deponering van jaarrekeningen is een 
van de informatiestromen die onderdeel 
is van het Standard Business Reporting 
programma (SBR)2. SBR is de nationale 
standaard voor de digitale uitwisseling 
van alle bedrijfsmatige rapportages. 
De Kamer van Koophandel is een van 
de gebruikers van deze methode. SBR 
wordt ook toegepast voor de rapportages 
aan de Belastingdienst (onder andere 
belastingaangiften), het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (statistiekopgaven) en 
diverse banken (kredietrapportages). 

Ook voor heldere, transparante en 
kwalitatief hoogwaardige informatie-
uitwisseling van de financiële en 
volkshuisvestelijke prestaties van de sociale 
huursector verzoekt het ministerie van BZK 
of SBR een bijdrage kan leveren. 

Naar aanleiding van onderzoek door het 
ministerie van BZK in samenwerking met 
de ketenpartijen – woningcorporaties, 
CorpoData, accountants en 
softwareleveranciers – heeft het 
ministerie van BZK, in afstemming met 
de ketenpartijen, daarom besloten om 
in 2016 een pilot uit te voeren gericht op 
het aanleveren van de jaarrekening aan 
CorpoData.

Wat is Standard Business Reporting 
(SBR)?
Standard Business Reporting (SBR) 
is de nationale standaard voor de 
digitale uitwisseling van bedrijfsmatige 
gegevens tussen ketenpartijen. Daartoe 
zijn standaarden ontwikkeld voor het 
vastleggen van de definitie van gegevens 
die uitgewisseld worden (Nederlandse 
Taxonomie), de wijze waarop berichten 
digitaal uitgewisseld worden (Digipoort) 
en daarbij behorende technische 
componenten, zoals de koppeling 
tussen systemen van de rapporterende 
organisaties en de ontvangende 
organisaties. 

Voor de toepassing van deze standaarden 
zijn SBR-breed ketenoverstijgende 
afspraken gemaakt die het mogelijk maken 
om deze standaarden voor iedere keten en 
bedrijfsmatige rapportages in te zetten.

Door gegevensdefinities te standaardiseren 
en te hergebruiken, neemt het belang van 
een goede vastlegging in de 

administratieve systemen toe. Door de 
aansluiting op SBR kunnen gegevens 
namelijk eenmalig gekoppeld worden aan 
de brongegevens en kunnen op basis 
hiervan de rapportages worden gemaakt 
voor de verschillende uitvragende partijen. 
Doordat de gegevensuitwisseling met SBR 
geautomatiseerd tot stand komt, neemt 
het aantal handmatige handelingen af. De 
uitvragende partijen beschikken vervolgens 
over uniforme rapportages waarbij de 
gegevens geautomatiseerd verwerkt 
kunnen worden. 

Standard Business Reporting in het 
corporatiedomein
Meerdere uitvragende partijen als 
CorpoData, de Kamer van Koophandel en 
gemeenten vragen bij woningcorporaties 
soortgelijke verantwoordingsinformatie 
op waaronder de jaarrekening en dVi. 
Iedere verantwoordingsrapportage 
wordt opgesteld conform de voor deze 
rapportage vastgestelde gegevensdefinities 
en aanleverkanalen. Elke rapportage kent 
zijn eigen gegevenswoordenboek, structuur 
en aanlevermodaliteit. Het opstellen 
van de verantwoordingsrapportages is 
voor de woningcorporaties veelal een 
handmatig proces, doordat slechts een 
beperkt percentage van de rapportages 
geautomatiseerd gegenereerd kan 
worden. Dit maakt dat het gehele proces 
van opstellen en aanleveren voor de 
woningcorporaties nu zeer arbeids- en 
tijdsintensief is. 

Winst door standaardisatie van uitvraag 
verantwoordingsinformatie in corporatiedomein? 
Jazeker! 

8. Actuele ontwikkelingen: 
en wat nog meer speelt…

2)     Zie www.sbr-nl.nl
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Woningcorporaties CorpoData
portaal

CorpoData

Accountant

Bedrijfs-
administratie

CFV/Aw

BZK (WB)

WSW

Gemeenten

Niet commerciële
banken

Commerciële
banken

CBS

KvK

Belastingdienst

Handmatig

Excel-bestand

Verantwoordingsstroom met bekende modaliteit

Legenda

Verantwoordingsstroom met onbekende modaliteit

Import

E-mail
E-mail

dVi
dPi

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

Post

Post

S2S

Post

S2S

Post

S2S

Print
Post

Bron: Quick Scan Verantwoording woningcorporaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties, 16 november 2013

Huidige situatie aanlevering 
verantwoordingsrapportages
Op dit moment zijn per individuele 
rapportageketen tussen de ketenpartijen 
afspraken gemaakt over de gehanteerde 
gegevensdefinities, de structuur van de 
rapportages en de aanleverkanalen. 
Om te komen tot een efficiëntere en 
effectievere verantwoording binnen het 
corporatiedomein is het van belang dat 
ketenoverstijgende afspraken worden 
gemaakt. Deze afspraken zouden ertoe 
kunnen leiden dat:

•  Gegevens uit bijvoorbeeld de 
jaarrekening eenvoudig te hergebruiken 
zijn voor het opstellen van de dVi en 
andere verantwoordingsrapportages (of 
vice versa).

•  Handmatige handelingen 
voor het opstellen van de 
verantwoordingsrapportages tot een 
minimum worden beperkt, doordat de 
te rapporteren gegevens rechtstreeks 
vanuit de administratieve systemen 
kunnen worden aangeleverd.

•  Controleactiviteiten worden verplaatst 
naar de bron, wat tot een vermindering 
van het aantal controleverklaringen kan 
leiden.

•  De aanlevering van de jaarrekening, 
dVi en andere verantwoordings- en 
fiscale rapportages aan de verschillende 
uitvragende partijen dezelfde digitale 
aanleversystematiek kennen.

•  Eerder en sneller zekerheid 
bestaat over de volledigheid en de 
ontvangst van de aangeleverde 
verantwoordingsrapportages.

Indien zulke afspraken kunnen worden 
gemaakt, betekent dit dat CorpoData 
bijvoorbeeld van de woningcorporaties 
geen jaarrekening meer in Word, Excel 
of PDF zal ontvangen, maar in het 
gestructureerde format van XBRL. 
Doordat deze verantwoordingsrapportage 
system-to-system bij CorpoData wordt 
aangeleverd, is CorpoData in staat om 
de gegevens uit de rapportages direct 
te verwerken. Hierdoor zijn de (80 tot 
100) elementen uit de jaarrekening die 
gelijk zijn aan de uitgevraagde elementen 
in de dVi, beschikbaar te maken in het 
eigen portaal ten behoeve van de dVi-
rapportage. Voorbeelden hiervan zijn de 
balans, de winst-en-verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht. Voor de deelnemende 
woningcorporaties betekent dit een 
tijdwinst doordat zij minder elementen 
handmatig hoeven in te vullen in het 
portaal.

Tevens heeft dit effect op de 
accountantscontrole ten behoeve van 
de dVi. Daar de accountants de digitale 
jaarrekening gaan voorzien van een 
digitale controleverklaring, hoeft deze 
informatie niet opnieuw gecontroleerd te 
worden als CorpoData deze jaarrekening 
informatie importeert in het portaal. Dit 
vereist uiteraard wel de juiste inrichting om 
de XBRL-jaarrekening op te stellen en te 
controleren vanuit de bronadministratie. 
Ook is een hoge kwaliteit van registratie en 
verwerking van de te gebruiken brondata 
een randvoorwaarde.
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De SBR-pilot voor de 
Woningcorporaties
Door het ministerie van BZK en de 
ketenpartijen is de toegevoegde waarde 
van SBR onderkend. Echter, de huidige 
situatie bij de woningcorporaties staat 
nog ver af van de hierboven beschreven 
situatie. Het ministerie van BZK heeft, in 
afstemming met de ketenpartijen, daarom 
besloten om SBR gefaseerd in te voeren 
en in 2016 te starten met een SBR-pilot. 
Hierdoor wordt tevens aangesloten bij 
de verplichtstelling ten aanzien van de 
aanlevering van de jaarrekening via SBR 
aan de Kamer van Koophandel. 
De SBR-pilot voor een aantal geselecteerde 
woningcorporaties is erop gericht om:
•  De jaarrekening en controleverklaring op 

te stellen in XBRL conform de RJ645.
•  De controleverklaring digitaal te laten 

ondertekenen door de accountant.
•  De jaarrekening met getekende 

controleverklaring digitaal aan te leveren 
aan CorpoData.

•  Elementen uit de jaarrekening welke 
identiek zijn aan de uitvraag dVi op 
te nemen in het CorpoData-portaal 
zodat minder dVi-informatie handmatig 
ingevoerd hoeft te worden. 

De pilot zal vanaf medio 2016 plaatsvinden, 
waarbij een aantal woningcorporaties hun 
jaarrekening zullen opstellen in XBRL en 
hun accountants het proces zullen testen 
om hieraan een digitale controleverklaring 
te koppelen en deze gegevens digitaal uit te 
wisselen met de Kamer van Koophandel en 
CorpoData.

Wat gaat er gebeuren met de 
resultaten van de SBR-pilot?
Op basis van de resultaten en 
bevindingen die tijdens de pilot naar 
voren komen, zal in samenwerking met 
woningcorporaties, softwareleveranciers 
en accountantskantoren, een roadmap 
worden opgesteld voor de korte en 

middellange termijn (2-4 jaar) aangaande 
de visie voor invoering en verbreding van 
SBR in het corporatiedomein. 
Verwacht wordt een aansluiting op het 
regime van grote ondernemingen, maar 
hiervoor is nog niet bekend wanneer deze 
verplichtstelling in gaat. De verwachting 
is vanaf boekjaar 2019. In een speciaal 
themabulletin geeft de overheid informatie 
over achtergronden van de pilot en 
specifieke informatie voor betrokken 
partijen. Daarnaast organiseert Deloitte 
in september een Masterclass Standard 
Business Reporting (SBR).

Meer informatie:
Deloitte Masterclass SBR: http://www2.
deloitte.com/nl/nl/pages/academy/events/
masterclass-standard-business-reporting.
html

Themabulletin SBR woningcorporaties: 
http://www.sbr-nl.nl/actueel/sbr-
themabulletin/woningcorporaties/

Besluit elektronische deponering 
handelsregister: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/stb-2016-149.
html

Themabulletin Referentie 
Grootboekschema: http://www.sbr-nl.nl/
actueel/sbr-themabulletin/rgs/

Tips:

-  Plan voor integratie van SBR in 
uw rapportageproces zodat 
informatie direct uit 
bronsystemen is te rapporteren.

-  Neem kennis van gebruikte 
rapportagestructuren 
(Nederlandse Taxonomie) om 
detailniveau administratie goed 
en eenduidig aan te sluiten op 
eisen van de rapportages.

-  Evalueer kwaliteit van registratie 
en verwerking van de te 
gebruiken brondata.

-  Overweeg toepassing van RGS 
(Referentie grootboekschema) 
om directe koppeling tussen 
grootboek en SBR-rapportage te 
realiseren. 

-  Onderschat de complexiteit van 
de achterliggende techniek 
(XBRL) niet. Het kost tijd en 
inspanning om de voordelen 
digitaal rapporteren te 
realiseren.
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Tot en met verslagjaar 2016 wordt 1 juli 
als deadline gehanteerd voor de indiening 
van de jaarstukken. Op grond van de 
nieuwe Woningwet dienen uw jaarstukken 
2017 en ook de dVi voor 1 mei 2018 
goedgekeurd en vastgesteld te zijn. Ook 
moeten uw meerjarenplannen en de 
begroting eerder worden ingediend. Om 
dit te realiseren zijn een aanscherping 
en veelal ook een vervroeging van de 
planning-en-controlcyclus nodig, inclusief 
de kwaliteit van de basisadministratie 
en afsluitingsprocessen. Ook de 
accountantscontrole zal anders ingericht 
zijn dan voorheen.

Los dat het moet van de wet, 
past de vervroeging ook in de 
verdere professionalisering van de 
woningcorporatiesector. Het vervroegen 
van het traject biedt de woningcorporaties 
de kans het traject beter in te richten, 
waardoor het naar onze verwachting 
ook minder tijd en energie kost om de 
verantwoordingstukken op te stellen. 
In de praktijk versnellen organisaties 
hun afsluitingsproces om een viertal 
hoofdredenen.

Dat een afsluitingsproces soms moeizaam 
verloopt zijn diverse redenen aan te 
wijzen. Administraties zijn vaak nog 
traditioneel ingericht, zowel als het gaat 
om de (automatiserings)systemen, rol- 
en taakverdelingen als de processen. 
Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende 
expertise in huis heeft en houdt, mede 
vanwege alle ontwikkelingen dit spelen in 
de corporatiesector.

Versnelling verantwoordingstraject 

Transparantie

Juistheid

Tijdigheid

Betrouwbaarheid

Beschrijving

•  Informatie is vereenvoudigd en 
gestandaardiseerd om het begrijpelijker 
te maken

•  Management zorgt voor een eenduidige 
visie op de belangrijkste business drivers

•  De cijfers geven een juist beeld van de 
prestaties van de organisatie.

•  Weinig of geen restatements

•  Informatie komt snel na periode einde 
beschikbaar

•  De belangrijkste stakeholders hebben 
vrijwel direct toegang tot informatie

•  De resultaten wijken per definitie niet ver 
af van de verwachtingen

•  Continue planning zorgt ervoor dat 
management en stakeholders in staat 
zijn te reageren op veranderingen in de 
omgeving

Implicatie

•  Financiële Informatie moet op aanvraag 
beschikbaar zijn en er moet zicht zijn 
op de key business drivers van de 
organisatie

•  De marktreactie op restatement is in 
de afgelopen jaren snel en impactvol 
geweest

•  Veel investeerders beoordelen de 
kwaliteit van het management op 
de mate waarin zij in staat is op tijd 
informatie aan te leveren

•  Veel belanghebbenden bepalen hun 
strategie op basis van de werkelijke 
prestaties t.o.v. de verwachte prestaties
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Dat een afsluitingsproces soms moeizaam 
verloopt zijn diverse redenen aan te 
wijzen. Administraties zijn vaak nog 
traditioneel ingericht, zowel als het gaat 
om de (automatiserings)systemen, rol- 
en taakverdelingen als de processen. 
Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende 
expertise in huis heeft en houdt, mede 
vanwege alle ontwikkelingen dit spelen in 
de corporatiesector.

Systemen en Informatie

Financiële Organisatie

Processen

Talent en Mens

Traditionele afsluiting

•  Meerdere systemen
•  Beperkte interfaces
•  Excel is de basis van de rapportage
•  Data wordt verstuurd via e-mail
•  Slechte aansluiting met de Finance visie

•  Financiële afdeling is transactiegericht
•  Business Units zorgen voor aanvoer 

transactionele data, maar nemen 
geen verantwoordelijkheid voor de 
betrouwbaarheid

•  Financiële afdeling is eigenaar van de 
afsluiting

•  Arbeidsintensief proces
•  Niet goed over nagedacht
•  Inconsistent
•  Niet goed vastgelegd
•  Nadruk op einde periode
•  “All hands on deck”

•  Gebrek aan expertise
•  Geen teamwork

Leading afsluiting

•  Geïntegreerde Systemen
•  Automatische data transmissie
•  Goede aansluiting met de Finance visie

•  Financiële afdeling is gericht op analyse 
& planning

•  Business Units zijn verantwoordelijk voor 
tijdige, betrouwbare en transparante 
transactie data

•  Eigenaarschap van de afsluiting is een 
top-down en bedrijfsbreed initiatief

•  “Do it once – Do it right”
•  Goed gedefinieerd
•  Herhaalbaar
•  Goed gedocumenteerd
•  Gemeenschappelijke procesindicatoren
•  Technology Enabled
•  Continu proces
•  Routine & duurzaam

•  Dedicated subject matter experts
•  Training
•  Competentie Management
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Vanuit de praktijk zien wij op een aantal 
specifieke terreinen voor de corporaties 
mogelijkheden tot versnelling en 
efficiencyverbetering. Hieronder volgen 
een aantal tips & tricks.

Het samenstellen van de jaarstukken

Jaarrekening
1.  De jaarrekening zou in wezen een 

‘optelling’ van uw tussentijdse cijfers 
moeten zijn. 

  Zorg dat u wat betreft het te hanteren 
format voor de jaarrekening hier op 
aansluit.

2.  U stelt – bijvoorbeeld per 31 oktober 
– een voorlopige jaarrekening op. In 
deze jaarrekening zijn alle belangrijke 
jaarrekeningposities reeds opgenomen 
zoals de marktwaarde, de projecten 
en de bedrijfswaarde. U heeft dan 
vroegtijdig de aandachtspunten in 
beeld.

3.  Zorg voor een actuele 
verplichtingenadministratie, zodat 
uit vroegtijdig uw administratie af 
kunt sluiten en een juiste en volledige 
inschatting van de verplichtingen heeft.

4.  Stel maandelijks de aansluiting 
vast met subregistraties en zorg 
dat u bij bent met het opschonen 
van tussenrekeningen. Screen uw 
tussenrekeningen en stel de vraag 
of deze wel allemaal nodig zijn. 
Onze ervaring is dat organisaties 
vaak beschikken over te veel 
tussenrekeningen.

Bestuursverslag
1.  Bestuursverslagen worden ieder jaar 

dikker en dikker. Begin eens een keer 
geheel opnieuw en bedenk samen met 
uw belangrijkste stakeholders wat nu 
echt relevant en belangrijk is om in het 
bestuursverslag te worden opgenomen.

2.  Het bestuursverslag is een samenvatting 
van hetgeen in het afgelopen jaar is 
gebeurd. Start niet met schrijven als 
het jaar voorbij is. Het bestuursverslag 
is feitelijk een samenvatting van uw 
tussentijdse rapportages.

Het bepalen van de marktwaarde
1.  In geval van keuze voor de full-versie 

van het waarderingshandboek is het 
belangrijk tijdig goede en concrete 
afspraken te maken met uw externe 
taxateur. Het maken van een goede 
planning is belangrijk.

2.  Stel een tussentijdse waardering op 
ultimo het derde kwartaal/tweede 
tertiaal. U heeft dan al het nodige 
voorwerk verricht en eventuele 
probleempunten worden eerder 
ontdekt.

3.  Voer periodiek interne controle uit op 
uw objectgegevens. Zorg ervoor dat u 
‘bij’ bent.

Tijdige inzicht in de risico’s rond 
deelnemingen
1.  De ervaring is dat jaarrekeningen en 

tussentijdse cijfers van deelnemingen 
relatief laat beschikbaar komen, 
waardoor niet tijdig een juiste risico 
inschatting gemaakt kan worden over de 
waardering van de deelnemingen. Maak 
dus tijdig goede en concrete afspraken 
over de aanlevering van rapportages 
en verantwoordingsstukken van uw 
deelnemingen.

2.  Wees er alert op dat in voorkomende 
gevallen het vastgoed in de deelneming 
ten behoeve van consolidatie volgens 
het waarderingshandboek wordt 
gewaardeerd.

Proces van interne controle verschuift 
ook
1.  De vervroeging van het 

verantwoordingstraject houdt ook 
in dat interne controle eerder plaats 
moeten vinden, zodat eventuele 
probleempunten eerder in het 
traject gesignaleerd worden. Ook 
de accountant start eerder met 
zijn controle, waardoor het intern 
controleplan en de uitkomsten eerder 
beschikbaar moeten komen, zodat de 
accountant hier optimaal op aan kan 
sluiten.

Resumerend. De jaarrekening is nog 
te veel een ‘dingetje’. Zorg ervoor dat 
bijzonderheden eerder in het proces 
onderkend worden.
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In plaats dat u iedere zomer weer blij bent 
dat ’t erop zit, bent u voortaan trots op het 
eindresultaat! 

Woningcorporaties worden OOB
Woningcorporaties groter dan 1.500 
verhuureenheden worden zogenaamde 
Organisaties van Openbaar Belang (OOB). 
Een OOB is een instelling die wordt 
gefinancierd met publiek geld en/of met 
een groot maatschappelijk belang. 

De gevolgen van de status OOB zijn groot, 
onder meer:
•  Verplichte kantoorroulatie (accountant) 

na 10 jaar
•  Scheiding controle en advies/tax
•  Uitgebreide controleverklaring inclusief 

kernpunten van de controle (nieuwe stijl)
•  Aanvullende eisen voor wettelijke 

controles (kwaliteitsreviews)
•  Aanvullende eisen voor 

onafhankelijkheid accountant 
•  Intensiever toezicht door AFM op 

accountantsorganisatie
•  Controle alleen door 

accountantsorganisatie met OOB-
vergunning

“De controle op de jaarrekeningen zal 
hierdoor beter worden geborgd en de 
foutkans wordt kleiner” aldus minister 
Dijsselbloem. Hiertoe wordt op dit moment 
een algemene maatregel van bestuur 
voorbereid, die naar verwachting per  
1 januari 2018 in werking zal treden. 

Bijzonderheden Bijzonderheden

Bekende
zaken

Oude situatie Nieuwe situatie

Bekende
zaken
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Het taxatieproces

•  Wijzigt er iets in waardering van 1/3 – 1/3 
en 1/3 methodiek?

  In geval van toepassing van de full-
versie kan nog steeds worden volstaan 
met jaarlijkse taxatie van 1/3 van de 
portefeuille. Bij de toepassing van de 
basis versie is inschakeling van een 
taxateur niet verplicht.

•  Als ik marktwaarde toepas hoef ik nooit 
meer te laten taxeren bij overdracht of 
verkoop?

  De waardering op basis van het 
waarderingshandboek geeft een 
waardering op portefeuilleniveau (basis) 
of complexniveau (full). Individuele 
omstandigheden van het te verkopen 
object wijken hiervan af. Derhalve is het 
sterk aan te bevelen het vastgoed bij 
verkoop te taxeren.

  De waardering ten behoeve van 
de jaarrekening is daarnaast een 
momentopname. Verkooptaxaties 
kunnen daarnaast een hulpmiddel zijn 
bij de analyse van uw waardering voor de 
jaarrekening.

•  Wat te doen bij een grote hoeveelheid 
aan fouten en onzekerheden in 
objectgegevens die niet tijdig te 
herstellen zijn in relatie tot de (1ste) 
jaarverantwoording? 

  De objectgegevens zijn een 
zeer belangrijke basis voor de 
betrouwbaarheid van de waardering. Het 
is van belang dat deze dan ook dusdanig 
op orde zijn dat gekomen kan worden tot 
een juiste waardering. Wij adviseren u 
tijdig in overleg te treden met uw externe 
accountant en/of externe taxateur in 
geval van hiaten in uw objectgegevens.

•  Gelden er nog specifieke eisen ten 
aanzien van de taxateur?

  De externe taxateur moet ingeschreven 
zijn bij het Nederlands Register 
Vastgoed Taxateurs (NRVT). http://
www.nrvt.nl/. De taxateur handelt in 
overeenstemming met de gangbare 
beroeps- en gedragsregels. Er moet een 
taxatiedossier worden aangelegd dat op 
aanvraag beschikbaar is voor de Aw.

Basis versie versus full-versie

•  Kan ik voor full en basis kiezen?
  Dit is een keuze van de woningcorporatie. 

Wel dient u hierin een bestendige 
gedragslijn te hanteren. U kunt niet 
jaarlijks veranderen van keuze, mits 
sprake is van een gegronde reden. De 
full-versie is verplicht indien de huursom 
van BOG, MOG en ZOR tezamen meer 
dan 5% van de totale huursom uitmaakt, 
van de DAEB-tak of de niet-DAEB-tak 
afzonderlijk.

•  Wat zijn de belangrijkste afwijkingen 
tussen RJ 213 en de huidige full-versie?

  Bij toepassing van RJ 213 gelden er geen 
expliciet voorgeschreven parameters en 
normen. Deze zijn allen ‘vrij’. Onder de 
full-versie gelden 8 vrijheidsgraden als 
benoemd in het waarderingshandboek.

  Onder de full-versie is externe taxatie 
verplicht. Onder RJ 213 kan dit ook 
een interne taxatie zijn. RJ 213 kan 
op grond van de door het ministerie 
voorgeschreven systematiek niet gelden 
als waarderingsuitgangspunt voor de 
jaarrekening.

•  Waarom zou ik kiezen voor de full-versie?
  Een woningcorporatie die de 

marktwaarde wil gebruiken voor 
vastgoedsturing, heeft daartoe de 
ruimte via maatwerk zoals weergegeven 
in de full-versie. Daarmee wordt meer 
rekening gehouden met de “plaatselijke” 
feiten en omstandigheden die voor een 
corporatie gelden.

•  Kan de accountant zonder meer 
goedkeuren bij toepassen van het 
waarderingshandboek of gelden er 
sowieso nog specifieke toetspunten?

  Bij toepassing van het 
waarderingshandboek is het op orde 
hebben van de objectgegevens cruciaal. 
Dit is derhalve belangrijk onderdeel 
van enerzijds uw interne controle en 
anderzijds van de externe controle. 
Daarnaast gelden er specifieke 
toetspunten/aandachtspunten zoals 
de juiste en volledige inrekening via 
de meerjarenonderhoudsbegroting 
van het achterstallige onderhoud. De 
parameters zoals deze in het handboek 
staan opgenomen zullen vermoedelijk in 
de loop van 2016 worden gevalideerd. 

•  Worden of zijn de uitgangspunten 
voor het waarderingshandboek nog 
gevalideerd?

  Het waarderingshandboek wordt nog 
afzonderlijk gevalideerd.

9. Veel gestelde vragen
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Bedrijfswaarde

•  Waarom moeten we ook nog de 
bedrijfswaarde toelichten?

  Momenteel zijn het Ministerie van 
Wonen en Rijksdienst, de Aw en het 
WSW in overleg om te komen tot een 
alternatief voor de bedrijfswaarde. Indien 
partijen overeenstemming hebben 
over een goed alternatief, zal dit aan de 
Raad voor de Jaarverslaggeving worden 
voorgelegd. Tot die tijd heeft de Raad 
besloten dat woningcorporaties de 
WSW-bedrijfswaarde in hun jaarrekening 
moeten vermelden. Deze vermelding 
is ook relevant voor het inzicht in de 
realisatie dan wel het niet realiseren van 
het gepresenteerde eigen vermogen.

•  Waarom moet de toelichting van de 
bedrijfswaarde in het bestuursverslag in 
plaats van de jaarrekening?

  De bedrijfswaarde moet qua 
uitgangspunten en parameters in de 
jaarrekening worden toegelicht. Dit 
betreft de meer financiële onderbouwing 
en uitwerking. In het bestuursverslag 
moet een beleidsmatige en inhoudelijke 
analyse opgenomen worden tussen de 
marktwaarde en de bedrijfswaarde en 
de consequenties voor de realisatie van 
het eigen vermogen. Gekozen is voor een 
toelichting in het bestuursverslag omdat 
de woningcorporatie dan meer vrijheid 
heeft om een analyse op te nemen 
afgestemd op de woningcorporatie. 

•  Waarom is de splitsing in de 
herwaarderingsreserve (toelichting) 
van gerealiseerd en ongerealiseerd van 
belang?

  Inzicht is noodzakelijk om inzicht te 
hebben in de realisatie en ontwikkeling 
van het eigen vermogen. Duiding van 
het deel dat gerealiseerd is, deel dat 
potentieel te realiseren is en deel dat 
nooit te realiseren is, geeft inzicht in de 
verdiencapaciteit van het vastgoed. 

  Dit inzicht is tevens van belang voor 
het beoordelen van de ratio’s en 
“gezondheid” van een corporatie.

Stelselwijziging

•  Hoe verwerk ik stelselwijziging 2015 en 
2016?

  De stelselwijziging wordt verwerkt 
in overeenstemming met RJ 140 
Stelselwijzigingen. Zie hoofdstuk 3.

•  In de jaarrekening 2015 pas ik reeds 
RJ 213 toe. Voor de jaarrekening 2016 
kies ik de basis versie. Is sprake van een 
stelselwijziging?

  Er is sprake van een stelselwijziging. 
Dit houdt verband met het feit dat 
het besluit actuele waarde niet van 
toepassing is onder de nieuwe RJ 
645. De Woningwet heeft een andere 
invulling gekozen voor het begrip actuele 
waarde en ook is sprake van een andere 
methodiek. Dit wijkt af van de invulling 
die RJ 213 hanteert.

Bestuursverslag

•  Komt er nog een verantwoordingsmodel 
voor uitleg rondom de verkregen rijkdom 
rondom marktwaarde? Het vermogen 
gaat exploderen?

  Gekozen is voor een toelichting 
in het bestuursverslag omdat de 
woningcorporatie dan meer vrijheid 
heeft om een analyse op te nemen 
afgestemd op de woningcorporatie. 
Vooralsnog is nog niet voorzien in een 
specifiek voorgeschreven format.

• Blijven de ratio’s de ratio’s?
  Voor de financiële beoordeling door het 

WSW blijft de bedrijfswaarde belangrijk 
en deze dient ook nog steeds te worden 
toegelicht in de jaarrekening. Derhalve 
is het voor de woningcorporaties van 
belang om naast de ratio’s op basis van 
marktwaarde, nog altijd inzicht te hebben 
in de ratio’s op basis van bedrijfswaarde.

Toepassing 5%-grens

•  Welke indeling voor de 5% geldt er en 
wat moet ik doen als ik tegen de 5% zit?

  De full-versie is verplicht indien de 
huursom van BOG, MOG en ZOR 
tezamen meer dan 5% van de totale 
huursom uitmaakt, van de DAEB-tak of 
de niet-DAEB-tak afzonderlijk. Indien 
u tegen de 5%-grens zit, adviseren wij 
u direct contact op te nemen met uw 
extern accountant.

• Hoe wordt de 5% bepaald?
  Deze wordt bepaald op basis van de 

huursom van de te onderscheiden activa 
– zie voorgaande vraag.
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Verwerking winst-en-verliesrekening

•  Hoe ga ik om met resultaatname van 
de marktwaarde bij 1ste waardering en 
vervolgwaarderingen?

  Waardevermeerderingen en 
waardeverminderingen van tegen 
marktwaarde gewaardeerde onroerende 
zaken in exploitatie worden in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt in de 
periode waarin de waardevermeerdering 
of –vermindering zich voordoet.

Deelnemingen

•  Dienen de deelnemingen ook het 
waarderingshandboek toe te passen?

  De jaarrekeningen van deelnemingen 
zijn niet direct verplicht het 
waarderingshandboek te hanteren. 
De woningcorporatie dient de 
geconsolideerde jaarrekening volgens 
uniforme grondslagen op te stellen. De 
woningcorporatie dient de waardering 
te corrigeren in geval van belangrijke 
invloed op vermogen en resultaat.
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