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De actuele discussies in de volkshuisvestingssector
worden sterk beheerst door de herstructurering. Hebben de
corporaties voldoende middelen om de taken naar behoren
uit te voeren? Hoe wordt bepaald wat de ene corporatie
beschikbaar heeft en de nader tekort komt? De keuze voor
de waardering van het corporatiebezit speelt daarbij een
essentiële rol.

JAN VAN DER MOOLEN

Waarderingsgrondslagen als sleutel voor financiële continuïteit en rendement

DRS. J. VAN DER MOOLEN, DIRECTEUR CENTRAAL FONDS

VOLKSHUISVESTING TE NAARDEN, (INFO@CFV.NL).

Early warning-systeem

houdt woningcorporaties

scherp

Wordt gekozen voor een grondslag gebaseerd op historische
kostprijs, dan is die omvang lager dan wanneer de bedrijfs-
waarde wordt gehanteerd. Een waardering tegen verkoop-
waarde leidt veelal tot een hoger niveau. De verschillen in uit-
komsten kunnen aanzienlijk zijn. Eén objectieve methodiek
voor het bepalen van de waarde bestaat niet. De diversiteit aan
waarderingsgrondslagen is terecht omdat de doelstellingen voor
de waardepaling kunnen verschillen.

Eén objectieve waarderings-
methode bestaat niet 

Corporaties moeten volgens het Besluit beheer sociale-huursector
voldoende financiële middelen aanhouden om de financiële conti-
nuïteit te waarborgen. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting
beschouwt een corporatie financieel gezien als voldoende levens-

vatbaar als een beroep op saneringssteun de komende vijf jaar
niet in de lijn der verwachting ligt. Om vast te stellen of die mid-
delen voldoende zijn, is de waarderingsgrondslag van het woning-
bezit een van de belangrijkste factoren. Binnen het voor corpora-
ties geldende wettelijke kader kunnen corporaties een keuze
maken. Voor het maken van die keuze is inzicht in de verschillen-
de waardebegrippen van belang. Om de discussie over het rende-
ment in de sociale huursector zuiver te kunnen voeren, is trans-
parantie en duidelijkheid van de hanteren begrippen gewenst.
In dit artikel komen de meest voorkomende begrippen en de
toepassing daarvan aan de orde. Er bestaat een flink aantal
begrippen en methoden die kunnen worden gebruikt om de
waarde van woningen in geld uit te drukken. Hierdoor wordt
de indruk gewekt dat er sprake is van een objectief meetbaar
begrip. Dit is echter niet het geval. De waarde van een goed
volgt onder meer uit:
• de doeleinden van het subject voor wie de waarde van het

goed wordt vastgesteld (zoals eigenaar-bewoner, commerciële
verhuurder, sociale verhuurder, financier of toezichthouder);

• de inzichten van de taxateur over de wijze waarop de waarde
moet worden bepaald;

THEMA OVERHEID EN NON-PROFIT: DE ROL VAN WAARDEBEGRIPPEN
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Een aantrekkelijke woning is
altijd courant. Helaas kampen
veel woningcorporaties met
slechte verhuurbaarheid van
(delen) van hun woningen.



boekhoudkundige vormen van de zogenoemde actuele waarde.
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) omschrijft de actuele
waarde als de in geld uitgedrukte betekenis van een actief, gege-
ven de aard en plaats van de activiteiten ten behoeve waarvan
het actief moet worden aangewend op het tijdstip van het bepa-
len van die waarde. ‘Actueel’ geeft aan dat de waarde wordt
afgeleid uit de situatie op het moment van de waardering en niet
uit historische kosten en eerder vastgestelde uitgangspunten.

Waardebegrippen uit taxatieleer onroerende zaken
Ook in de taxatieleer worden verschillende waardebegrippen
gehanteerd, afhankelijk van het doel van de waardebepaling. In
de praktijk wordt de uitkomst van een taxatie vaak aangeduid
als ‘marktwaarde’, ofwel de meest waarschijnlijke prijs die door
de meest biedende gegadigde zou worden besteed. Het is echter
steeds van belang eerst vast te stellen in welke context de
waardebepaling plaatsvindt.

Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
Dit is de prijs die bij onderhandse verkoop, bij aanbieding vrij
van huur en gebruik en op de voor de onroerende zaak meeste
geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest bie-
dende gegadigde zou zijn besteed. Dit waardebegrip wordt
gebruikt indien de onroerende zaak vrij van gebruik en huur-
rechten wordt aangeboden op de vrije markt.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat (bij doorex-
ploiteren)
Dit is de prijs die bij onderhandse verkoop, bij aanbieding in
verhuurde staat en op de voor de onroerende zaak meest
geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest bie-
dende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed. Deze
waarde wordt gebruikt indien de onroerende zaak wordt aange-
boden in de vrije markt, ervan uitgaande dat de woning is of zal
worden verhuurd.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat (met recht op
verkoop)
Bij de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat kan ook
rekening worden gehouden met een mogelijke verkoopop-
brengst. Deze waarde wordt gebruikt indien de onroerende
zaak wordt aangeboden in de vrije markt, ervan uitgaande dat
de zaak is of zal worden verhuurd, maar het recht bestaat om
(delen van) het bezit direct of op termijn te koop aan te beiden
in de vrije markt.
In de onlangs gepubliceerde AEDEX/IPD Corporate Vastgoed-
index is dit waardebegrip nader uitgewerkt voor de corporatie-
sector. Daarbij is de fictie geïntroduceerd: ‘Wat is de waarde
indien de onroerendgoedportefeuille van de corporaties op de
vrije markt zou worden gebracht.’ De fictie houdt in dat een
commercieel huur- en verkoopbeleid wordt gedefinieerd door
introductie van markthuren, beperkte lasten en verkoop vrij op
naam bij mutaties.

Executiewaarde
In de taxatieleer worden drie executiewaarden gebruikt: de
waarde vrij van huur en gebruik, de waarde bij eigen gebruik en
de waarde in verhuurde staat. De executiewaarde vrij van huur
of gebruik is de prijs die bij gedwongen openbare verkoop vol-
gens plaatselijk gebruik, bij aanbieding vrij van huur en
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• de factoren die van invloed zijn op de waarde;
• de mate waarin die factoren de waarde beïnvloeden.

Het vaststellen van de waarde is geen statisch gegeven.
Afhankelijk van externe omstandigheden (zoals macro-econo-
mische, demografische en politieke ontwikkelingen) en aanpas-
singen in het corporatiebeleid (zoals huur-, onderhouds-, sloop-,
verkoop- en nieuwbouwbeleid), kan de waarde van een woning
in de loop der tijd sterk fluctueren. Omdat de invulling van het
waardebegrip afhankelijk is van het doel waarvoor zij wordt
gebruikt, zijn meerdere waardebegrippen van toepassing. Deze
kunnen worden gevonden in de boekhoudkunde, de taxatieleer
voor onroerende zaken en het fiscale recht.

Waardebegrippen uit boekhoudkunde
In de boekhoudkunde worden vier waarderingsgrondslagen
onderscheiden:

Waarde op grond van de historische kostprijs
Als een woning wordt gewaardeerd op basis van de historische
kostprijs, wordt de waarde gelijkgesteld aan de oorspronkelijke
verkrijgings- en/of vervaardigingsprijs, verminderd met de
afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats volgens een bij
aanvang van de exploitatie vastgestelde methodiek, zoals het
waardeverloop van de woning vooraf is vastgesteld.

Vervangingswaarde
De vervangingswaarde is het bedrag dat, bij de huidige prijzen,
nodig zou zijn om een voor de bedrijfsvoering bestemd actief te
vervangen door een actief dat voor de bedrijfsvoering een in
economisch opzicht gelijke betekenis heeft. De vervangings-
waarde van woningen kan op veel verschillende manieren wor-
den vastgesteld. Men kan bijvoorbeeld uitgaan van de herbouw-
kosten voor een identieke woning, maar ook van de prijs van
een soortgelijke woning bij aankoop. In de praktijk zal het
moeilijk zijn om een reële vervangingswaarde vast te stellen,
aangezien woningen (en de daarmee samenhangende woondien-
sten) in de loop der tijd van kwaliteit veranderen. Vervanging in
de meest zuivere vorm, dus met een gelijk economisch nut, zal
in de praktijk niet plaatsvinden.

Directe opbrengstwaarde
De directe opbrengstwaarde is gelijk aan het bedrag waartegen
het actief het beste kan worden verkocht, onder aftrek van nog
te maken kosten. Voor woningen wordt hiervoor doorgaans de
onderhandse verkoopwaarde uit de taxatieleer gebruikt.

Indirecte opbrengstwaarde
De indirecte opbrengstwaarde (bedrijfswaaarde) is de waarde
van het aan het actief toe te rekenen deel van de netto-opbrengst
die kan worden verkregen met de exploitatie van dat actief. Bij
huurwoningen wordt de bedrijfswaarde gelijkgesteld aan de con-
tante waarde van de ontvangsten (huren en bijdragen) en uitga-
ven (onderhoud, beheer en zakelijke lasten), die voortkomen uit
de exploitatie van de woning. De kosten voor rente en afschrij-
ving op de oorspronkelijke investering blijven hierbij buiten
beschouwing. De bedrijfswaarde vertegenwoordigt daarmee de
huidige waarde van hetgeen in de toekomst met de woning naar
verwachting kan worden verkregen.
De vervangingswaarde en de (in)directe opbrengstwaarde zijn
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gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Deze waarde wordt gebruikt bij gedwongen openbare verkoop
(op een veiling) en is van toepassing als sprake is van een aan-
bieding van een ontruimde woning.
De executiewaarde bij eigen gebruik is de prijs die bij gedwon-
gen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de
meest biedende gegadigde zou zijn besteed en waarbij de koper,
met het proces-verbaal van veiling, ontruiming van de onroe-
rende zaak kan bewerkstelligen. Deze waarde wordt gebruikt
bij een taxatie ten behoeve van een te verstrekken geldlening. Er
wordt van uitgegaan dat de koper zal moeten zorgen voor ont-
ruiming op basis van wettelijke gronden. 

De executiewaarde in verhuurde staat is de prijs die bij gedwon-
gen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, bij aanbie-
ding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toe-
stemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Deze waarde wordt gebruikt indien de financier op de hoogte is
van de verhuur en/of hiervoor toestemming heeft gegeven.

Waardebegrippen uit het fiscale recht

Waarde van woningen voor de onroerende zaakbelasting
Als waarderingsgrondslag voor woningen wordt in de Wet
Onroerende Zaakbelasting (WOZ) de waarde in het econo-
misch verkeer gehanteerd, die is gedefinieerd als de waarde die
aan de woning dient te worden toegekend, indien de volle en
onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overge-
dragen en de verkrijger het goed, in de staat waarin het zich
bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen
nemen. Met name voor huurwoningen leidt de toepassing van
de wetsficties (‘vol en onbezwaard’ en ‘onmiddellijk en in volle
omvang’) tot een waardering die niet overeenkomt met de
waarde die de woningen zouden hebben indien rekening wordt
gehouden met het feit dat de woningen reeds verhuurd zijn.

Waarde van woningen voor de vennootschapsbelasting
De subjectieve vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor
woningcorporaties wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats
komt vermoedelijk een belastingplicht voor de commerciële
activiteiten van corporaties. Alleen in het geval dat voor het ver-
huren van woningen geen vrijstelling meer zou gelden voor de
vennootschapsbelasting, speelt de waardering van het woning-
bezit een rol. Er zal dan een fiscale openingsbalans moeten wor-
den opgesteld, waarin de woningen tegen de waarde in het eco-
nomisch verkeer worden opgenomen. De waarde in het
economisch verkeer voor de vennootschapsbelasting is veel min-
der stringent ingevuld dan voor de onroerende zaakbelasting.
Afhankelijk van de segmentering van het woningbezit naar doel
en gebruik, zoals verhuur en verkoop, zal deze gebaseerd kun-
nen zijn op elk van de eerder genoemde waarderingsgrondsla-
gen. Over een nadere invulling moet met de ministeries van
Financiën en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer overleg worden gevoerd. Deze wijze van waarde-

ring vindt eenmalig plaats bij de openingsbalans. Latere investe-
ringen worden gewaardeerd op basis van historische kosten.
Een en ander zou voor corporaties leiden tot het jaarlijks moe-
ten opstellen van een afzonderlijke fiscale balans en winst- en
verliesrekening.

Samenhang waardebegrippen
De onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik, de
onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat en de vormen
van executiewaarde uit de taxatieleer kunnen worden opgevat
als nadere definities van de opbrengstwaarde uit de boekhoud-
kunde, die afhankelijk van de wijze van verkoop worden toege-
past. De onderhandse verkoopwaarden in verhuurde staat (bij
doorexploiteren of met recht op verkoop) kunnen als maximum
worden gesteld voor de waarde van hetgeen met de woning kan
worden verdiend als de woning verhuurd blijft op de vrije
markt, respectievelijk rekening wordt gehouden met verkoop-
opbrengsten op termijn. 
Bij een kostendekkende exploitatie is de bedrijfswaaarde van
een huurwoning bij aanvang van de exploitatie gelijk aan de
historische kostprijs. Bij sociale huurwoningen zijn momenteel
de uitgaven voor verkrijging of vervaardiging van een nieuw te
bouwen woning echter doorgaans hoger dan de bedrijfswaarde.
Bij de waardering op basis van historische kostprijs is het dan
gebruikelijk de lagere bedrijfswaarde als aanvangswaarde te
kiezen (conform de minimumwaarderingsregel). Het verschil
wordt afgeboekt als verlies (onrendabel deel van de investering).
Voor het bestaande bezit ligt de bedrijfswaarde echter veelal
hoger dan de boekwaarde op basis van historische kostprijs. 
De economische waarde volgens de wet WOZ lijkt sterk op de
onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik uit de
taxatieleer.

Toepassing
Bij de afweging en de keuze van het toepassen van een waarde-
begrip voor corporaties, is het belangrijk eerst het doel vast te
stellen. Vervolgens wordt bepaald hoe groot het (verwachte)
vermogen is dat voortkomt uit de doelstelling waarvoor de
woning wordt aangehouden, dan wel alternatieve aanwendings-
mogelijkheden van de woning af te wegen. De vermogensposi-
tie, berekend op grond van de historische kostprijs geeft deze
waarde niet aan. Dit vermogen geeft slechts de resultante weer
van de inkomsten en uitgaven uit het verleden. Uitgaven die in
het verleden zijn gedaan, kunnen niet meer worden beïnvloed
zodat ze ook niet relevant zijn voor de keuzen die nu en in de
toekomst moeten worden gemaakt. 

Corporaties zijn geen
commerciële verhuurders

Het vaststellen van de vermogenspositie op basis van deze
waarde geeft derhalve geen goed inzicht om verantwoordelijke
beleidsbelissingen te kunnen nemen ten aanzien van bijvoor-
beeld de volkshuisvestelijke taakstellling van corporaties. De
bedrijfswaarde geeft de waarde van een woning beter aan
omdat mede rekening wordt gehouden met het voorraadbeleid.
De financiële mogelijkheden van corporaties worden voor het

Waarde woning kan
tussentijds sterk fluctueren
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grootste deel bepaald door de opbrengst die zij kunnen genere-
ren met de voortgezette exploitatie (rekeninghoudend met het
voorgenomen voorraadbeleid) van hun woningbezit. Als nadeel
voor het hanteren van de bedrijfswaarde wordt wel genoemd
dat deze is gebaseerd op een groot aantal variabelen die geba-
seerd zijn op toekomstverwachtingen. Aanpassing van de varia-
belen, alsmede wijziging van het corporatiebeleid, kunnen lei-
den tot grote fluctuaties in de tijd. Overigens geldt deze
dynamiek ook voor alle andere waardebegrippen, zelfs bij de
waardering op grond van historische kostprijs. Omdat de
bedrijfswaarde volgt uit de geraamde toekomstige opbrengsten
en uitgaven, is het realiseren daarvan per definitie onzeker. De
risico’s moeten worden onderkend en zijn mede bepalend voor
de financiële middelen die corporaties moeten aanhouden of
verkrijgen om enerzijds de financiële continuïteit te waarborgen
en anderzijds de middelen in te kunnen zetten voor de volks-
huisvestelijke taken.
Een marktwaarde op basis van een van de begrippen uit de
taxatieleer is voor het bepalen van de potentiële vermogensposi-
tie de meest reële benadering voor situaties waarbij (delen van)
het woningbezit dan wel het overig commercieel vastgoed (zoals
winkels, bedrijfsruimten en eventuele delen van het bezit die in
aanmerking komen voor commerciële(re) verhuur), wordt afge-
stoten. Voor het overgrote deel van het door de woningcorpora-
tie door te exploiteren bezit heeft dit waardebegrip voor het

bepalen van de financiële vermogenspositie geen betekenis.
Corporaties zijn geen commerciële verhuurders. Zij zijn gehou-
den aan de kaders zoals die zijn neergelegd in de Woningwet en
het Besluit beheer sociale-huursector met betrekking tot bij-
voorbeeld de doelgroep, het te voeren huurbeleid en het ver-
koopbeleid. 

Tijdige signalering kan
financiële problemen
voorkomen

Waardering van dit bezit tegen een vorm van ‘vrije markt-
waarde’ is dan onjuist omdat die waarde niet gerealiseerd
wordt en dus een onjuist beeld geeft van de te verwachten ver-
mogenspositie. Alhoewel niet gebruikelijk, is het mede ter
objectivering en toetsing van de door de corporatie berekende
bedrijfswaarde, de vraag of een ‘sociale marktwaarde’ zou
kunnen worden toegepast. Dit zou inhouden dat, op basis van
de criteria die een onafhankelijke externe taxateur toepast, de
‘sociale marktwaarde’ van de corporatiewoningen wordt
bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke
voorwaarden die voor woningcorporaties gelden. Of een
externe taxateur beter dan de corporatie in staat is om de
‘sociale marktwaarde’ van een woning te bepalen en de toe-
komstige marktpositie- en mogelijkheden van het sociale
huurwoningbezit in te schatten, is overigens nog maar de
vraag....

Corporaties zien steun van
het Fonds als een laatste
redmiddel

Aan de taken van het CFV (zie nevenstaand kader) is in 1999
op grond van het interim-toezichtbeleid toegevoegd de financiële
beoordeling van nevenactiviteiten. Sinds 1 januari 2002 heeft
het ministerie het rechtmatigheidtoezicht ook ondergebracht bij
het Fonds. 
Zowel bij de signaleringstaak als bij de adviestaak gaat het om
het onderkennen van de factoren die de financiële continuïteit
van corporaties op individueel niveau en voor de sector als
geheel bedreigen. Risicoanalyse staat derhalve centraal. Te den-
ken valt aan zaken als slechte verhuurbaarheid van (delen van)
het bezit, hoge beheerkosten, bouwkundige problemen in het
bezit, weinig of geen extra verdiencapaciteit bij voortgezette
exploitatie, een hoog renterisico bij herfinanciering, kwaliteit
van het interne toezicht en mogelijk onvoldoende bestuurs-
kracht om deze problemen te lijf te gaan. De door het Fonds
ontwikkelde beoordelingsmethodiek is erop gericht dat de ont-
wikkelde instrumenten voor risicobeoordeling een meerwaarde
kunnen hebben voor de zelfsturing van corporaties. 

Taken 

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) is de

financiële toezichthouder op woningcorporaties in Neder-

land. Het is een zelfstandig bestuursorgaan, met een

bestuur dat bestaat uit vijf onafhankelijke deskundigen,

benoemd door de bewindspersoon van Volkshuisvesting.

Sinds mei 1998 heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting

naast haar bestaande saneringstaak extra taken op het

terrein van het toezicht toebedeeld gekregen, waarbij de

zogenoemde early-warning-taak centraal staat. Door een

tijdige signalering van financieel zwakke corporaties wor-

den voor zover mogelijk financiële problemen bij corpora-

ties voorkomen. De nieuwe rol van het Centraal Fonds

houdt in dat aan het Fonds de volgende specifieke taken

op het gebied van financieel toezicht zijn opgedragen: 

• De signaleringstaak met betrekking tot mogelijke toe-

komstige saneringsgevallen door de rapportage over de

financiële positie van individuele corporaties aan de

hand van door de corporaties geleverde stukken en

aanvullende informatie.

• De adviestaak met betrekking tot de financiële

aspecten van nieuwe toelatingen, fusies en

statutenwijzigingen.

• De adviestaak met betrekking tot de financiële

aspecten van een aanwijzing.

• De rapportage over de sector als geheel. Deze

rapportage is van belang om de financiële spankracht

van de sector in beeld te brengen, zodat een relatie kan

worden gelegd met de te leveren prestaties. Bij deze

rapportage gaat het om een landelijk beeld, dat per

gebied wordt gedifferentieerd. 
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Een apart punt van aandacht vormt de herstructureringsopgave
waar vele corporaties voor staan. Het uitvoeren van een groot-
schalige verbetering en verandering van het woningbezit zal
zeker een positieve uitwerking hebben op de verhuurbaarheid
van het bezit, maar vergt anderzijds een grote (vaak onrendabe-
le) investering. De invloed die een zodanige operatie kan hebben
op het weerstandsvermogen van de corporatie vormt een punt
van aandacht voor het Fonds. Het Centraal Fonds Volkshuis-
vesting heeft een convenant gesloten met het Waarborgfonds

Sociale Woningbouw (WSW). Corporaties met een gecorrigeerd
weerstandsvermogen dat tenminste gelijk is aan het minimaal
noodzakelijke weerstandsvermogen, zullen in principe voldoen
aan de eisen van het waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW). Corporaties die niet voor borging van het WSW in aan-
merking komen, worden voor sanering doorverwezen naar het
Centraal Fonds Volkshuisvesting. Wanneer woningcorporaties
niet beschikken over de noodzakelijke financiële middelen, kun-
nen zij een beroep doen op saneringssteun van het Fonds. In de
praktijk is het zo dat corporaties de steun van het Fonds als een
laatste redmiddel zien. De intentie is financiële problemen zelf,
zonodig via fusie of onderlinge hulp, op te lossen. Om meer
zicht te krijgen op de (effecten van) herstructurering, heeft het
Fonds onderscheid gemaakt in herstructurering en vernieuwing,
terwijl eveneens een inspanningsnorm is berekend voor beide
activiteiten.

Bron: Waardering vastgoed woningcorporaties, sleutel voor

financiële continuïteit en rendement. Centraal Fonds Volkshuis-

vesting. Naarden 2003.

In de rubriek Interview op pagina 12 kunt u lezen hoe de heer
Piet Kerkvliet, directeur Strategie & Financiën en vice-voorzitter
van de raad van bestuur van Woningbedrijf Amsterdam binnen
zijn bedrijf omgaat met het begrip bedrijfswaarde.

–C

Wa t doet WSW?

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft tot

taak de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemers

(corporaties) tegen de laagst mogelijke kosten te bevor-

deren. WSW verleent garanties aan geldgevers voor

leningen voor nieuwbouw, woningverbetering, aankoop

van woningen, verzorgings-/verpleeghuizen en activa met

een maatschappelijke functie (niet-woningen). WSW

biedt geldverstrekkers volledige en waterdichte garanties,

beloond met de AAA-rating van Standard & Poor’s en de

Aaa-rating van Moody’s Investors Service. Als gevolg van

de door WSW geboden zekerheidsstructuur kunnen cor-

poraties tegen relatief gunstige condities geld lenen. 

advertentie


