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Voorwoord 
V oor u ligt het resultaat van het onderzoek waar ik het afgelopen jaar met veel plezier aan heb gewerkt. 

Een onderzoek naar bedrijfswaardeberekeningen bij woningcorporaties. Een onderwerp en een sector die 

me van begin tot eind hebben geboeid. 

Dit voorwoord biedt mij de mogelijkheid de vele mensen te bedanken die hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit rapport. In de eerste plaats zijn dat mijn begeleiders van de universiteit: Jos Smeets 

en Rianne Appel. Dankzij hun nuttige kritieken en hun enthousiasme ging ik iedere keer na een 

begeleiding met meer zin en moed aan de slag. 

Vanaf februari 2005 heb ik mijn onderzoek uitgevoerd bij woningcorporatie Y mere in Amsterdam. Alle 

medewerkers van het Stafbureau Wonen wil hierbij bedanken voor de leuke tijd die ik hier heb gehad. Lex 

van Aalderen wil ik hier in het bijzonder bedanken voor de belangrijke rol die hij heeft gehad in dit 

onderzoek. 

Daarnaast wil ik Vincent Gruis, Gerard van Middelaar,Jessie van Rooij, Yvonne Roghair, Ab Abbinga,Jan 

Taat, Cees de Groot en Hein Middelhoven bedanken voor hun inhoudelijke bijdrage. 

Tot slot wil ik hier mijn ouders bedanken, niet zozeer voor hun inhoudelijke bijdrage, maar des te meer 

voor het vertrouwen dat ze me altijd hebben gegeven. Bedankt! 
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Samenvatting 
Vrijwel iedere corporatie in Nederland berekent van haar bezit de bedrijfswaarde. Corporaties moeten de 

bedrijfswaarde van hun bezit opgeven aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en aan het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Respectievelijk voor het toetsen van de financiële continuïteit en 

om in aanmerking te komen voor geborgde en dus voordelige leningen. Slechts 17 van de 527 corporaties 

gebruiken de bedrijfswaarde echter als waarderingsgrondslag voor het jaarverslag van 2003. De overige 

510 gebruiken daarvoor een waardering op basis van de historische kostprijs van het bezit. De wijze 

waarop een corporatie de bedrijfswaarde berekent, kan bovendien nogal uiteen lopen. 

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: "Op welke wijze wordt de bedrijfswaarde bepaald, 

welke mogelijke varianten kunnen worden onderscheiden in de berekening van de bedrijfswaarde en wat 

zijn de sterke en zwakke punten van deze varianten?" 

Het doel van dit onderzoek is: "Het benoemen van mogelijke varianten om de bedrijfswaarde te bepalen 

en het beoordelen van elke variant op zijn sterke en zwakke punten." 

De bedrijfswaarde wordt berekend door middel van de netto contante waarde methode. Hierbij wordt een 

kasstroomschema opgesteld van alle verwachte kasstromen van de woning, bestaande uit huurontvangsten 

en exploitatie-uitgaven. Deze kasstromen worden met behulp van een disconteringsvoet vertaald naar hun 

huidige waarde; de kasstromen worden contant gemaakt. De som van de contant gemaakte kasstromen is 

de bedrijfswaarde. Een kasstroom bestaat in eerste instantie uit de huurinkomsten die de woning of het 

complex genereert. Daarnaast bestaat de kasstroom uit de exploitatie-uitgaven, zoals de kosten voor 

onderhoud en de beheerlasten. Een kasstroom kan verder bestaan uit een restwaarde, een 

verkoopopbrengst of uit investeringen ten behoeve van woningverbetering. 

Corporaties in Nederland zijn eigenaar van 2,4 miljoen woningen, maar corporaties hebben zelf geen 

eigenaren. Ze dienen over hun geleverde prestaties verantwoording af te leggen naar hun stakeholders. Dit 

zijn ondermeer huurders, overheid, financiers, collega-corporaties en marktpartijen. Deze stakeholders 

hebben niet zelden tegengestelde belangen. De (bedrijfs-)waarde van het bezit en eventueel opgetreden 

waardeveranderingen vormen een belangrijk onderdeel in de verantwoording naar en communicatie met 

de stakeholders. 

De bedrijfswaarde vervult ook voor het management en de interne toezichthouders een belangrijke rol. 

Met de waarde van het bezit kan de corporatie haar financiële positie bepalen. Op basis van de opgestelde 

bedrijfsdoelen en deze fmanciële positie stelt een corporatie het beleid voor de toekomst vast. De 

financiële gevolgen van dit beleid kunnen vervolgens weer met behulp van de bedrijfswaarde waarin het 

geplande beleid is opgenomen, worden doorgerekend. Bijstelling van de verwachtingen ten aanzien van de 

toekomstige opbrengsten en uitgaven, leidt tot aanpassingen van de bedrijfswaarde. 

De bedrijfswaarde hangt voor een belangrijk deel af van het beeld dat de opsteller van de bedrijfswaarde 

heeft van de toekomst (van de woning, van de woningmarkt, van de economische ontwikkeling, etc..). Dit 

beeld kan veranderen en de financiële gevolgen daarvan kunnen direct worden vertaald in een andere 

bedrijfswaarde en daarmee in een nieuwe fmanciële positie van de corporatie. Dit maakt de bedrijfswaarde 

een belangrijk hulpmiddel bij het opstellen en toetsen van het voorraadbeleid van de corporatie. Maar 

biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden voor "creative accounting": de bedrijfswaarde is eenvoudig te 

manipuleren om een meer wenselijke waarde op te leveren voor de communicatie en verantwoording naar 

de stakeholders. Doorgaans hebben deze stakeholders namelijk geen inzage in de berekening achter de 

bedrij fswaarde. 
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In dit onderzoek zijn drie varianten van de bedrijfswaarde benoemd, die zich vooral onderscheiden in 

mate van vrijheid die de opsteller van de bedrijfswaardeberekening wordt geboden om zijn visie op de 

toekomst te verwerken in de berekening: 

• RJ bedrijfswaarde: de bedrijfswaarde volgens de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaglegging. Eén van belangrijkste richtlijnen stelt dat het alleen is toegestaan die geplande 

(des-)investeringen in de bedrijfswaarde op te nemen, waarvoor geldt dat deze extern zijn 

gecommuniceerd (en intern geformaliseerd). 

• WS\V bedrij fswaarde: een berekening waarbij voor iedere woning moet worden uitgegaan van 

verhuur zonder (des-)investeringen. En waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van door het WSW 

vastgestelde parameters en disconteringsvoet. 

• Beleidswaarde: de bedrijfswaarde waarin de corporatie al het voorgenomen beleid heeft verwerkt. 

De informatie die valt af te leiden uit de bedrijfswaarde van een woningportefeuille en de ontwikkeling van 

deze waarde in de tijd is beperkt. Een waardeverandering van een portefeuille kan worden veroorzaakt 

door zeer veel factoren. Bovendien kan niet eenvoudig worden gezien in hoeverre deze factoren elkaars 

werking opheffen. De invloedsfactoren die leiden tot een waardeverandering worden onderscheiden in: 

het autonoom effect, niveauwijzigingen, parameterwijzigingen en de gevolgen van beleidsaanpassingen. 

Hierbij wordt het autonome effect veroorzaakt door de berekening zelf: het effect van het wegvallen van 

het voorbije exploitatiejaar en het dichterbij komen van alle resterende exploitatiejaren. De 

niveauwijzigingen ontstaan door gewijzigde inzichten ten aanzien van de hoogte van de exploitatielasten of 

door een huuraanpassing. Parameterwijzingen ontstaan door gewijzigde inzichten ten aanzien van de 

inflatie of het huurbeleid. En beleidsaanpassingen komen voort uit het actualiseren van het 

voorraadbeleid, maar kunnen ook het gevolg zijn van uitstel van geplande investeringen. 

Door de waardeverandering op complexniveau te analyseren kunnen de gevolgen van iedere factor 

worden bepaald. In dit onderzoek is daarvoor de waardeverandering uitgedrukt in een indirect rendement: 

indirect rendement over de periode (t . t+ 1): (bedrijfswaarde,+l - bedrijfswaarde,) 
bedrijfswaarde, 

Het autonome effect is het verwachte indirect rendement, op basis van de bedrijfswaardeberekening op 

moment t. De bijdrage die elk van de invloedsfactoren levert aan het gerealiseerde rendement wordt 

Analyse waardeverandering voorbeeldcomplex 

Complex A 2002 2003 

indirect rendement -2,4% -7, 0 % 

autonoom effect 0,7% 0,7 % 

parameter 1,9 % -1, 1 % 

niveau -5,1% 0,8 % 

harmonisatie 0,1% -7,3 % 

Tabel 8 .1 

bepaald door per factor de waarde uit de berekening van 

t+l in te voeren in de berekening van t. Waarbij de 

waarden worden aangepast naar het niveau van jaar t. 

In tabel S.l is van een bestaand complex het resultaat 

weergegeven van de analyse van de 

bedrijfswaardeverandering. Op basis van deze analyse 

kan in één oogopslag worden gezien hoe groot het effect 

van iedere afzonderlijke factor is geweest. Bovendien kan op iedere 

invloedsfactor worden "ingezoomd" om het effect per niveau of per 
Invloed van de niveaus op het 

indirect rendement 

parameter te zien. 

Uit deze analyse valt te z1en dat de waardeverandering in 2002 voor een 

groot deel wordt veroorzaakt door de niveauwijzigingen. Door een 

aanpassing in de gebruikte parameters wordt het effect van de 

niveauwijzigingen deels teniet gedaan. Tabel S.2 geeft het resultaat van een 
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Complex A 

Huurniveau ! 
Onderhoudskosten i 
Personeelslasten i 
Overhead i 
Huisvestingskosten i 
OZB belasting ! 
Verzekering i 
Zakelijke lasten -

Totaal 

2002 

-0, 5% 

-0,6% 

-1, 3% 

-0,9% 

-2,0% 

0,3% 

-0,2% 

0,0% 

-5,1% 

Tabel 8.2 



~~~~~~--------~---------------------------

nadere analyse van de ruveaus, hierbij is te z1en dat een stijging van de personeelslasten en van de 

huisvestingskosten de grootste bedrage hebben gehad aan het negatieve resultaat. Bij complexen waarbij 

sprake is een andere strategie dan van "doorexploiteren zonder ingreep" wijken de indirecte rendementen 

vaak zeer sterk af dan de verwachtingen. 

Conclusies 

Zowel de externe stakeholders als de corporatie zelf hebben belang bij een verbeterd inzicht in de 

prestaties van de corporatie. De RJ bedrijfswaarde biedt hiervoor naar de stakeholders toe meer 

mogelijkheden dan de beleidswaarde. De waarde is minder gevoelig voor creative accounting. De inhoud 

van de berekening wordt meer openbaar doordat alleen die investeringen in bedrijfswaarde Z1Jn 

opgenomen waarvoor geldt dat deze extern gecommuniceerd zijn. 

D e WSW bedrijfswaarde levert de minste waardeveranderingen op en de minste mogelijkheden voor 

creative accounting. De WSW bedrijfswaarde wijkt echter vaak zeer af van de waarde die de woning heeft 

voor de corporatie. En geeft eerder de waarde weer van een gemiddelde woning in Nederland. 

De beleidswaarde van het woningbezit is van groot belang bij het bepalen van de huidige en toekomstige 

fmanciële ruimte bij het voorgenomen beleid. De RJ bedrijfswaarde laat vooral bij corporaties met een 

grote investeringsambitie op de (middel-) lange termijn niet het juiste beeld zien van de waarde van het 

bezit en de fmanciële positie. 

Opeenvolgende beleidswaardeberekeningen vertonen vaak zeer grote waardeveranderingen. Waardoor de 

beleidswaarde ongeschikt is bij de communicatie naar de externe stakeholders. Ook voor het management 

en de interne toezichthouders is het niet eenvoudig te achterhalen welke oorzaken er achter de 

waardeveranderingen zitten. Door rendementsanalyses uit te voeren, is van iedere afzonderlijke 

invloedsfactor te zien welk effect het heeft gehad op de totale waardeverandering. Wanneer de analyse per 

complex wordt opgesteld kan deze eenvoudig worden vertaald naar een ander schaalniveau, zoals: rayon, 

vestiging, gehele portefeuille, complexen met identieke ingreep, etc. Hierdoor ontstaat een gedifferentieerd 

inzicht in de prestaties op voor corporaties cruciale processen als woningverhuur, het onderbaudsproces 

en de processen met betrekking tot (des-)investeringen. 

De rendementsanalyse kan ook worden uitgevoerd op basis van de andere varianten van de 

bedrijfswaardeberekening. Vooral een rendementsanalyse op basis van de RJ bedrijfswaarde is interessant 

wanneer de corporatie de gehele berekening van deze RJ bedrijfswaarde openbaar maakt. Deze openheid 

zal bijdragen aan het veelgevraagde inzicht in de geleverde prestaties van de corporaties. 
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1 
Inleiding 

Nederland telt op dit moment ruim 6,8 miljoen woningen. Ongeveer 35% van deze woningen is in het 

bezit van en wordt verhuurd door woningcorporaties. (www.cbs.nl) De sociale verhuur in Nederland is 

sinds het begin van de vorige eeuw een belangrijk onderdeel van onze woningmarkt. De laatste 20 jaar is 

er in de sociale verhuursector veel veranderd. Daar waar tijdens de wederopbouw na de tweede 

wereldoorlog de corporaties vooral een verlengstuk van de overheid waren, trekt de overheid zich sinds 

1980 steeds meer terug; corporaties krijgen meer vrijheden en meer verantwoordelijkheden. Deze tendens 

krijgt in 1995 zijn voorlopige voltooiing in de vorm van de brutering. In deze operatie zijn alle 

subsidieverplichtingen van de overheid aan de corporaties in één keer verrekend met de uitstaande 

rijksleningen aan de corporaties. (Keeris 1997) Elke corporatie is vanaf deze operatie meer dan ooit zelf 

verantwoordelijk voor het formuleren van het te voeren beleid en het waarborgen van haar financiële 

continuïteit. 

De hoogte van het eigen vermogen van een corporatie is de kern voor het waarborgen van de continuïteit. 

Het is echter nog niet zo eenvoudig antwoorden te geven op de vraag wat de hoogte van het eigen 

vermogen van een corporatie is en op de vraag of dat vervolgens voldoende, te veel of te weinig is voor 

het waarborgen van de continuïteit. Kortom: wat is het minimaal noodzakelijk eigen vermogen en welk 

deel van het eigen vermogen heeft de corporatie niet noclig voor het waarborgen van de financiële 

continuïteit? 

Het eigen vermogen is het verschil tussen alle activa, dat voor het grootste gedeelte wordt gevormd door 

de waarde van de woningen, en de overige passiva, zoals leningen en crediteuren. Om de waarde van de 

woningen te bepalen gaan veel corporaties uit van waardering op basis van de historische kostprijs. Groot 

bezwaar van deze waarderingsgrondslag is dat er geen inzicht wordt gegeven in de vermogensontwikkeling 

van de corporatie; men kijkt bij gebruik van deze methode alleen naar het verleden, terwijl dit verleden niet 

echt van belang is voor het eigen vermogen. Een waarderingsgrondslag waarmee de actuele waarde van de 

woningen kan worden bepaald werd in de tijd rond de brutering gevonden in de vorm van de 

bedrijfswaarde; dat is de zogenaamde contante waarde van alle toekomstige huurinkomsten min de 

exploitatiekosten (onderhoud, administratie, etc.). Deze wordt bepaald met de netto contante waarde 

methode (ncw-methode). Deze ncw-methode werd al geruime tijd in de sociale huursector gebruikt om de 

dynamische kostprijshuur te berekenen in subsidieregelingen en bij investeringsafwegingen. Het gebruik 

van de methode als waarderingsgrondslag wint in de periode na de brutering aan populariteit. Volgens 

velen ligt in deze manier van waardebepaling het antwoord op het vraagstuk met betrekking tot bepalen 

van het (minimaal noodzakelijke) eigen vermogen. 

De fmanciële toezichthouder van de sector, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, gebruikt de 

bedrijfswaarde bij het beoordelen van de vermogenspositie van iedere woningcorporatie in Nederland. In 

het verslagjaar 2003 stelt het Fonds dat 97% van de corporaties zich in een gezonde financiële positie 

bevindt. Mede als gevolg van "deze gezonde fmanciële positie" zijn woningcorporaties regelmatig negatief 

in het nieuws: corporaties zouden een groter gedeelte van hun vermogen moeten investeren in het 

bouwen van betaalbare woningen, in plaats van deze te slopen en dure huurwoningen te bouwen. Het 

vermogen van de corporaties bestaat echter niet uit geld, maar zit in de woningen. De hoogte van het 
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vermogen hangt daardoor voor een groot deel af van de wijze waarop de waarde van de woningen wordt 

bepaald. 

1.1 Probleemschets 

Vooral in de periode na 1995 heeft de bedrijfswaarde zich ontwikkeld tot een belangrijk instrument voor 

woningcorporaties. Anno 2005 wordt de bedrijfswaarde ondermeer gebruikt ten behoeve van het bepalen 

van de borgingsruimte door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), bij de toetsing van de 

financiële continuïteit door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en bij het opstellen van 

middellange en lange termijn beleidsplannen. De Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ) heeft zijn voorkeur 

voor het gebruik van waardering in de jaarrekening op basis van historische kostprijs in november 2003 

losgelaten. Langzaam maar zeker groeit het aantal woningcorporaties dat hun woningbezit voor de 

jaarrekening waardeert op basis van de bedrijfswaarde. 

Voor elke toepassing wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van de bedrijfswaarde. Zo gaat het 

CFV bijvoorbeeld uit van de bedrijfswaarde van het hele bezit op basis van door de corporatie zelf 

vastgestelde parameters en gaat het WSW uit van bedrijfswaarde per complex op basis van door hun 

opgelegde parameters. Eén ding hebben alle bedrijfswaardeberekeningen gemeen: ze gaan allen uit van 

toekomstverwachtingen voor een lange periode. Hierdoor zijn er risico's verbonden aan de 

realiseerbaarheid. Verwachtingen kunnen te rooskleurig zijn voorgesteld, of juist te behoudend. Dit is voor 

de RJ dan ook de reden geweest om lange tijd vast te houden aan de voorkeur voor waardering op basis 

van historische kostprijs. Zou er bijvoorbeeld een verkeerde inschatting van de huurontwikkeling worden 

gemaakt dan kan dit grote gevolgen hebben voor de grootte van het eigen vermogen. Zo heeft men in de 

jaren 80, bij het systeem van de dynamischekostprijsmethode, aannames gemaakt van inflatie en aan 

inflatie gekoppelde huurverhogingen waarvan na verloop van tijd bleek dat deze veel te rooskleurig waren 

ingeschat. (Conijn 1995) Het gevolg hiervan was aanzienlijk, grote uitgaven aan leningen vanwege 

omvangrijke en langlopende klimleningen 1. 

De kans dat het huidige toenemende gebruik van de bedrijfswaarde zal leiden tot een debacle vergelijkbaar 

met dat van de dynamische kostprijsmethodiek is klein. Toch kan wel afgevraagd worden in welke mate 

het huidige gebruik van de bedrijfswaarde een betrouwbaar beeld geeft van de waarde van het bezit. 

1.2 Probleemstelling en deelvragen 

De ncw-methode wordt al 10 jaar als waarderingsgrondslag en inmiddels door steeds meer corporaties 

gebruikt, maar het gebruik van de methode door de corporaties verschilt en wat de gevolgen van deze 

verschillen zijn, is onduidelijk. De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook: 

Op welke wfjze wordt de bedrijftwaarde bepaald, welke mogelijke varianten kunnen worden 

onderscheiden in de berekening van de bedrijftwaarde en wat zijn de sterke en zwakke punten van deze 

varianten? 

Deze probleemstelling leidt tot de volgende deelvragen: 

1 Bij een klimlening wordt in de eerste jaren minder rente betaald dan het nominale rentepercentage van de lening waardoor de 
hoogte van de lening in de eerste jaren stijgt. 
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1 Hoe werkt de netto contante waarde methode voor het berekenen van de bedrijfswaarde? 

2 \V'elke elementen en parameters komen voor in de bedrijfswaardeberekening? 

3 Welke functies vervult de bedrijfswaarde tegenwoordig en welke (externe) partijen zijn hierbij van 

belang? 

4 Welke varianten in bedrijfswaardebepaling zijn er te benoemen en welke uitgangspunten gaan schuil 

achter de verschillen? 

5 Welke informatie biedt de bedrijfswaarde voor een stakeholder? 

6 Wat zijn de sterke en zwakke punten van de varianten? 

1.3 Doelstelling 

Tien jaar gebruik van de bedrijfswaarde: tijd voor een evaluatie, de centrale doelstelling van dit onderzoek 

is derhalve: 

Het benoemen van mogelijke varianten om de bedrijftwaarde te bepalen en het beoordelen van elke variant 

op ~jn sterke en zwakke punten. 

1.4 Indeling en onderzoeksopzet 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de opzet van dit onderzoek. Deze rapportage is 

opgebouwd uit zes hoofdstukken. Zoals de titel al aangeeft richt het onderzoek zich alleen op de 

bedrijfswaarde van sociale huurwoningen; ondanks het feit dat corporaties steeds meer activiteiten 

ontplooien op andere gebieden als zorgwoningen, onzelfstandige woonruimtes voor studenten en 

bedrijfsruimtes. 

1.4.1 Theorie van de methodiek, hoofdstuk 2 

In dit eerste deel wordt uitgelegd hoe op basis van een aantal uitgangspunten als huurniveau, levensduur 

en verwacht onderhoud, de bedrijfswaarde wordt bepaald. Daarvoor worden allereerst de grondslagen van 

de netto contante waarde methode beschreven. Na het algemene deel over de basis van de ncw-methode 

wordt ingegaan op de bepaling van de bedrijfswaarde van sociale huurwoningen. Hierbij komen alle 

elementen en parameters die in de bedrijfswaardeberekening voorkomen aan bod. Tot slot wordt ingegaan 

op de realiseerbaarheid van de bedrijfswaarde. Zoals in de probleemschets al werd genoemd, zijn daaraan 

risico's verbonden. De methodes om deze risico's in kaart te brengen evenals de gevoeligheid van de 

parameters en de onderlinge samenhang tussen deze parameters worden hier beschreven. 

1.4.2 Gebruik van de bedrijfswaarde bij woningcorporaties, hoofdstuk 3 en 4 

Nadat duidelijk is hoe van een woning de bedrijfswaarde wordt berekend, gaat het tweede deel in op het 

gebruik van deze waarde. 

In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op het belang van de bedrijfswaarde bij de communicatie en de 

verantwoording naar de stakeholders van de corporatie, en op het belang van de bedrijfswaarde voor het 

management van de corporatie. 

Daarvoor wordt allereerst de structuur van de Nederlandse sociale huursector beschreven. Hieruit volgt de 

relatie van de corporatie met haar stakeholders, en de rol die de bedrijfswaarde daarbij speelt. 

Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop de corporatie haar beleid vaststelt en zowel intern als 
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extern verantwoording aflegt over de geleverde prestaties met betrekking tot het uitvoeren van dit 

voorgestelde beleid. 

In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende verschijningsvormen van de bedrijfswaarde, 

waarbij het al dan niet meerekenen van de beleidsvoornemens een belangrijke rol speelt. Bij deze 

beschrijving komen drie voor de corporatie belangrijke instituten aan bod: de Raad voor de 

Jaarverslaglegging, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw. De voorschriften van deze drie instituten zijn van groot belang voor de wijze waarop een 

corporatie de bedrijfswaarde van het bezit moet en kan berekenen. Dit resulteert in een aantal varianten 

voor de berekening van de bedrijfswaarde. 

1.4.3 Berekeningen op basis van verschillende bedrijfswaardevarianten, hoofdstuk 5 

In dit hoofdstuk staat het rekenwerk centraal. Op basis van een bestaande woningportefeuille en op basis 

van een aantal afzonderlijke complexen wordt ingegaan op de informatie die uit een 

bedrijfswaardeberekening kan worden gehaald. Hierbij gaat het zowel om informatie die van belang is bij 

de communicatie en de verantwoording naar de stakeholders, als om informatie die van belang voor het 

bestuur van de corporatie zelf. 

De berekeningen worden uitgevoerd met de in hoofdstuk vier beschreven varianten. 

1.4.4 Conclusies en aanbevelingen, hoofdstuk 6 

Tot slot worden in hoofdstuk zes de resultaten van de analyses uit het hoofdstuk vijf met elkaar 

vergeleken. Per variant worden de mogelijkheden en de beperkingen beschreven van de 

bedrijfswaardeberekening. Hierbij wordt wederom onderscheid gemaakt in de twee groepen: externe 

stakeholders en management van de corporatie zelf. Dit leidt tot een schematische weergave van de sterke 

en zwakke punten van de varianten. 

Ook worden er aanbevelingen gedaan voor mogelijk verder onderzoek. 
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2 
De methodiek 

In dit hoofdstuk wordt de berekening van de bedrijfswaarde beschreven. Daarbij wordt bij de basis van de 

methode begonnen: het vertalen van een kasstroom in de toekomst naar zijn huidige waarde. Hierin wordt 

ook ingegaan het waardeverloop van een woning bij berekening met de bedrijfswaarde. Vervolgens wordt 

ingegaan op de elementen en de parameters waaruit de berekening is opgebouwd. Bij de behandeling van 

de elementen komen de huurontvangsten, de uitgaven voor onderhoud en beheer en de overige lasten als 

verzekering en belasting aan bod. De parameters worden gebruikt om de huur- en uitgavenniveaus te 

corrigeren voor het effect van de inflatie en het huurbeleid. De disconteringsvoet is de parameter die 

wordt gebruikt om de kasstromen te vertalen naar hun huidige waarde. 

Na de inhoud van de bedrijfswaardeberekening te hebben behandeld wordt ingegaan op de risico's en de 

onzekerheden bij het gebruik van de netto contante waarde methode. In hoofdstuk één werd al gesproken 

over de onzekerheid die inherent is aan het werken met een waarde die is opgebouwd uit kasstromen 

waarvan nog geen enkele euro is verdiend. In paragraaf 2.4 wordt ingegaan op de wijze waarop deze 

risico's zich manifesteren, hoe gevoelig is de bedrijfswaarde voor 

afwijkingen en in welke mate is er sprake van correlatie tussen de 

gebruikte parameters. Tot slot wordt een beschrijving gegeven van 

beschikbare methoden om de risico's en onzekerheden te 

kwantificeren. 

In dit hoofdstuk wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden om de 

methodiek toe te lichten. Daarbij wordt telkens een voorbeeldwoning 

gebruikt, waarvan de specificaties zijn afgebeeld in tabel 2.1 . 

2.1 De netto contante waarde methode 

investering in 2005 

aanvangshuur in 2006 

huurderving 

huurstijging 

exploitatie-uitgaven in 2006 

stijging exploitatie-uitgaven 

disconteringsvoet 

exploitatie termijn 

onderhoudsbeurtinjaar25 

€ 125.000 

€ 5.660 

2,00% 

2,50% 

€ 1.500 

2,50% 

6,50% 

50 jaar 

€ 40.000 

Tabel 2. 1 

De basis van de ncw-methode is het vertalen van verwachte kasstromen in de toekomst naar de situatie 

van nu om zodoende de verwachte opbrengsten te kunnen vergelijken met de benodigde investering. 

Voor de vertaling van een geldbedrag of kasstroom in de toekomst wordt uitgegaan van de verwachtingen 

zoals die gelden op dit moment. 

Een bedrag van € 100 op dit moment is meer waard dan € 100 volgend jaar, ervan uitgaande dat het 

bedrag geïnvesteerd kan worden en er een bepaald rendement op behaald kan worden. Bijvoorbeeld door 

het op een spaarrekening te zetten. Bij de ncw-methode wordt dit principe gebruikt om geldstromen in de 

toekomst te vertalen naar het moment van nu. Dit principe wordt in § 2.1.1 allereerst uitgelegd aan de 

hand van een voorbeeld van een investeringsselectie, vervolgens wordt in § 2.1.2 ingegaan op de ncw

methode bij woningcorporaties. 
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2.1.1 Investeringsselecties 

De netto contante waarde methode wordt 

veel gebruikt als investeringsselectiemethode. 

Door de netto contante waarde, ook wel Net 

Present Value (NPV) genoemd, van 

verschillende projecten te berekenen, kunnen 

deze projecten met elkaar worden vergeleken 

en kan het financieel meest aantrekkelijke 

project worden gekozen. Dit kan worden 

gedaan wanneer van elk project de 

Rendementseis 

Risicovrije 
interestvoet 

Risico 

Figuur 2.1 

aanschafprijs bekend is en een inschatting is gemaakt van alle toekomstige kasstromen. De kasstromen 

worden vervolgens contant gemaakt met behulp van de disconteringsvoet. Deze disconteringsvoet is de 

rendementseis van de investeerder. De hoogte ervan hangt af van het risico dat de investeerder denkt te 

lopen (en waarvoor deze een vergoeding wil zien) en van de rendementen die de investeerder op 

alternatieve investeringen denkt te kunnen behalen. In paragraaf 2.3.4 wordt nader ingegaan op de 

disconteringsvoet. In figuur 2.1 is de relatie tussen de rendementseis en het te lopen risico weergegeven. 

(Beek 1997) Als risicovrije interestvoet wordt doorgaans de rente op staatsleningen genomen. Wanneer 

een investeerder denkt meer risico te lopen met een project, dan zal hij als vergoeding hiervoor een hoger 

rendement eisen. 

In onderstaande tabel zijn drie projecten, elk met een rendementseis van 7,5%, met elkaar vergeleken. 

(Beek 1997) 

Project A Project B Project C 

Periode (t) nominaal Cw nominaal Cw nominaal Cw 

0 -120 -120 -200 -200 -200 -200 

1 40 37 100 93 20 19 

2 40 35 100 87 20 17 

3 40 32 22 18 160 129 

4 40 30 22 16 44 33 

Netto contante waarde 14 14 -2 

IRR 12.6% 11.6% 7.1% 

Tabel2.2 

De gevonden ncw is het resultaat van de formule: 

NCW = Cfr + CJ; + Cf2 + CJ; + Cf4 
0 

1 + r (1 + r) 2 (1 + r) 3 (1 + r t 
" Cf. oftewel: NCW= LJ 1 

. 
(1+r)l 

Een andere selectiemethode, gebruikmakend van dezelfde basisformule is het berekenen van de interne rentevoet, ookwel 
IRR (internal rate of return) genoemd. Dat is het verwachte rendement dat de projecten opleveren. Het rendement kan 
worden berekend door het totaal van alle toekomstige kasstromen gelijk te stellen aan de oorspronkelijke investering door de 
disconteringsvoet variabel te maken: r q I (1 +rY = 0. In de onderste rij van tabel 2.1 is van de drie projecten de IRR 
weergegeven. 

D e NCW van een nieuwbouwproject 

Door woningcorporaties wordt de ncw-methode vrijwel altijd gebruikt om een investering te kunnen 

beoordelen. Een woningcorporatie kiest in tegenstelling tot een onderneming met winstoogmerk niet 

zondermeer voor het meest winstgevende project, maar het is voor een corporatie wel van groot belang 

om goed inzicht te hebben in de fmanciële gevolgen van een nieuwbouw- of herstructureringsproject. 

De netto contante waarde van het project wordt bepaald door alle verwachte kasstromen, zijnde de 
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toekomstige huurontvangsten minus de kosten voor onderhoud en beheer, contant te maken naar het 

moment van de investeringskeuze. De eerste kasstroom wordt gevormd door de stichtingskosten, een 

negatieve kasstroom op t=O. 

De gemiddelde stichtingskosten van een nieuwbouwwoning gebouwd door een corporatie waren in 2003 € 

137.000 en de contante waarde van alle toekomstige kasstromen van deze gemiddelde nieuwbouwwoning 

was € 108.350. De netto contante waarde van deze gemiddelde woning was - € 28.650 (CFV 2004a). In 

een dergelijk geval wordt gesproken over een onrendabele top van € 28.650. Dit is het gedeelte van de 

investering dat tijdens de exploitatie niet kan worden terugverdiend. 

2.1.2 Bedrijfswaarde van een huurwoning 

De contante waarde van alle toekomstige kasstromen van een woning wordt de bedrijfswaarde genoemd. 

De gemiddelde bedrijfswaarde van een (door een corporatie in 2003 gebouwde) nieuwbouwwoning is € 

108.350. Van elke (bestaande of nieuwe) corporatiewoning kan de bedrijfswaarde worden berekend, de 

bedrijfswaarde geeft een actueel beeld van de verdiencapaciteit van de woning. De bedrijfswaarde van een 

woning die over twee jaar zal worden gesloopt is laag, namelijk de contante waarde van slechts twee 

jaarlijkse kasstromen. 

€ 

140.000 

120.000 

~ 
t-

100.000 

80 .000 

60.000 

40.000 

20.000 

'C ~ 

0 

2 

-20.000 

2009 

-40.000 

-60.000 

2014 

Bedrijfswaardeverloop 

---- I 
I 

2019 2024 2029 2034 

-----... 
~ 

"" "' "' \ 2039 2044 2049 2054 

Figuur 2.2 

In de bovenstaande figuur is het bedrijfswaardeverloop weergegeven van de voorbeeldwoning. Hierbij valt 

direct op dat de bedrijfswaarde in de eerste jaren stijgt. Dit wordt veroorzaakt doordat het effect van het 

wegvallen van het voorbije exploitatiejaar kleiner is dan het effect van het dichterbij komen van alle 

resterende exploitatiejaren. Deze eigenschap gaat alleen op wanneer de beschouwde periode lang is (vanaf 

ongeveer 25 jaar). De blauwe lijn geeft de bedrijfswaarde van de woning weer waarbij rekening is 

gehouden met een uitgave aan grootonderhoud in het 25ste exploitatiejaar. De woning in dit voorbeeld 

wordt in 2005 gebouwd en vanaf 1 januari 2006 verhuurd. De bedrijfswaarde van deze (nog te bouwen) 

voorbeeldwoning ultimo 2004 was - € 36.385. Na het gereedkomen van de woning vervalt de sterk 

negatieve kasstroom veroorzaakt door de stichtingskosten: de bedrijfswaarde ultimo 2005, € 86.250, is dan 

de contante waarde van alle kasstromen uit de verhuur (2006 t/ m 2055). Het onrendabele deel van de 

investering is dan inmiddels in mindering gebracht van het eigen vermogen van de corporatie. 
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Wanneer de ncw-methode wordt gebruikt voor het berekenen van de bedrijfswaarde spreekt men ook wel 

van de contante waarde methode of van de discounted cashflow method, DCF. De formule voor de 

bepaling van de bedrijfswaarde van een huurwoning ziet er als volgt uit: (Gruis 2001a) 

BW = bedrij fswaarde (op t=O) 

H 1 =huurontvangst per termijn 

U1 = exploitatie-uitgaven per termijn 

RWn =restwaarde aan het einde van de beschouwde periode 

r = disconteringsvoet 

= 1 . .. . n 

n = aantal termijnen (doorgaans jaren) 

RWn 

(l+rr 

Het eerste deel van de formule vertegenwoordigt de contante waarde van alle kasstromen 

(Cj =H, - U, ) die voortkomen uit de huurontvangsten en de uitgaven voor het 

instandhouden van het object. 

Het tweede deel is de contante waarde van de restwaarde aan het einde van de 

beschouwde periode. Deze restwaarde kan zowel positief (verkoop- of grondopbrengst) 

als negatief (sloopkosten, bodemsanering) zijn. 

Het resultaat van de formule geeft de waarde van de woning weer op basis van het scenario verhuur, 

eventueel met sloop of verkoop aan het einde van de beschouwde periode. 

Doorgaans wordt de bedrijfswaarde berekend door uit te gaan van de jaarlijkse kasstromen, maar de 

formule maakt het mogelijk om van elke termijn uit te gaan, bijvoorbeeld op basis van de maandelijkse 

kasstromen. In het gebruikte voorbeeld wordt de bedrijfswaarde weergegeven op 31 december van elk 

beschouwd jaar, zo is op 31 december 2005 de bedrijfswaarde € 86.250. Hierbij zijn de kasstromen uit 

2005 zelf niet meegenomen. De huurinkomsten en exploitatiekosten van 2006 worden beschouwd als één 

ontvangst en één uitgave op 31 december 2006 en vormen de eerste kasstroom. Deze wijze van contant 

maken wordt postnumerando genoemd. Als alternatief hierop kunnen de kasstromen ook 

medionumerando contant gemaakt. Dan wordt uitgegaan van één huurontvangst en één uitgave aan 

exploitatiekosten op 30 juni en deze worden contant gemaakt met (1 + r )0
•
5

. Het 2dc exploitatiejaar wordt 

vervolgens contant gemaakt met (1 + r Y'5 , etc. Wanneer de kasstromen van de voorbeeldwoning volgens 

deze methode contant worden gemaakt komt de bedrijfswaarde uit op € 89.009: 3,2% hoger dan 

postnumerando. Het medionumerando contant maken van de kasstromen is nauwkeuriger. 

2.1.3 Dynamische kostprijshuur 

De ncw-methode werd al in de tweede helft van de vorige eeuw door iedere corporatie in Nederland 

gebruikt. Niet om de bedrijfswaarde van de woning te berekenen als waarderingsgrondslag, maar om de 

huurprijs te bepalen waarmee de woning kostendekkend kon worden geëxploiteerd. De werking is 

vergelijkbaar met het bepalen van de IRR, echter wordt nu niet de disconteringsvoet variabel gesteld, maar 
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de aanvangshuur. Van de woning in het voorbeeld uit de vorige paragraaf is de kostprijsdekkende huur € 

7.515. Bij deze huurprijs worden de kosten volledig gedekt en levert de woning elk jaar een rendement 

(disconteringsvoet) van 6,5% op voor de verschaffers van het vermogen. Bij een nieuwbouwwoning ligt 

deze kostprij sdekkende huur doorgaans boven de vraaghuur. In het verleden vulde de overheid door 

middel van subsidies het verschil tussen de vraaghuur en deze kostprijsdekkende huur aan. (Conijn 1995) 

2.2 Elementen in de bedrijfswaarde 

De hoogte van de bedrijfswaarde van een huurwoning wordt bepaald door de jaarlijkse kasstromen die 

iedere woning genereert. Een kasstroom bestaat in de eerste plaats uit de huurontvangst. De uitgaven 

komen voor het grootste gedeelte voort uit de kosten voor het onderhoud aan de woning en de algemene 

beheerkosten. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van alle baten en lasten van een 

gemiddelde woningcorporatie in 2003. (CFV 2004a) Hieruit valt te zien dat de huurontvangst veruit de 

belangrijkste inkomensbron van een corporatie is . De lasten van een woningcorporatie zijn grotendeels 

opgebouwd uit fmancieringslasten (afschrijvingen en rentelasten), onderhoudslasten en overige lasten 

(personeel en overige bedrijfslasten). In de twee rechter diagrammen zijn de elementen van de 

bedrijfswaarde weergegeven. Aan de inkomstenkant staat de contante waarde van alle huuropbrengsten en 

aan de uitgavenkant de onderhoudslasten en de overige exploitatie-uitgaven. De financieringslasten 

worden bij de berekening van de bedrijfswaarde niet in de kasstromen verwerkt, maar in de 

discon teringsvoet. 

Baten en Lasten 

c l-i.lren 
• Vergoedingen 
a Overheidsb!jdragen en vrijval egalisatierekening 
a Rentebaten 
• Baten uit verkoop 
a Overig 

o Afschrijvingen 
• Lasten onderhoud 
a Rentelasten 
a Overig 
• A3rsonele lasten 

~ ~i!~da~~~~~:::~ngen 

Opbouw bedrijfswaarde (contante waarde) 

o netto huur (€ 62 .177.000) 
• bijdragen (E 173.000) 
0 overige inkorrsten (E 991 .000) 
o restwaarde (E 2.012.000) 

D onderhoudsultgaven (€ 14.978.000) 
• overige expk:litatleuitgaven (€ 13.509.000) 
a overige uitgaven (€ 1.068.000) 

Figuur 2.3 

2.2.1 De huurontvangst 

Type 

goedkoop 

Uit figuur 2.3 blijkt dat de huurontvangst de belangrijkste inkomstenbron van de corporatie is en ook de 

bedrijfswaarde wordt voor het grootste gedeelte gevormd door de contante waarde van de 

huurontvangsten. 

De jaarlijkse huurontvangst is de huur van de woning min de huurderving. Deze huurderving wordt 

veroorzaakt door leegstand en door (oninbare) huurachterstanden. Leegstand kan worden onderscheiden 

in mutatieleegstand, veroorzaakt door het niet-tijdig vinden van een geschikte huurder, en in structurele 

leegstand. Structurele leegstand is in Nederland nog nauwelijks (op grote schaal) voor gekomen. (Gruis 

2001a) 

Huurprijs Aandeel gemiddeld 

< € 31 7 33.8% 

betaalbaar € 317 - € 486 60.8% 

Corporaties maken binnen hun bezit veelal onderscheid op 

basis van het huurniveau. Een veel gehanteerde indeling voor 

huurwoningen 1s: goedkope, betaalbare en dure 

huurwoningen. In tabel 2.3 (CFV 2004a) is een overzicht duur > € 486 5.4% 

Tabel 2.3 
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gegeven van het aandeel woningen in deze categorieën. Een andere, op dit moment actuele, indeling voor 

huurwoningen betreft geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woningen. Geliberaliseerde woningen zijn 

woningen met een huur hoger dan de maximale huur voor Individuele Huursubsidie (IHS). Voor 2005 is 

deze maximale huur vastgesteld op € 604,72. (www.vrom.nl) Ten aanzien van de regelgeving met 

betrekking tot de maximale huur en de jaarlijkse huurverhoging is deze indeling van groot belang. Voor 

niet-geliberaliseerde woningen geldt dat de huur niet hoger mag zijn dan de maximaal redelijke huur, welke 

wordt berekend met het woningwaarderingsstelsel (wws). Met dit stelsel worden aan alle woondiensten die 

de woning levert punten toegekend, uit het puntentotaal volgt de maximaal redelijke vraaghuur. Huurders 

en verhuurders van geliberaliseerde woningen zijn vrij om een huurprijs overeen te komen. 

Harmonisatie 

Corporaties verhuren op dit moment vrijwel alle woningen ruim onder het niveau van maximaal redelijk. 

Gemiddeld vragen corporaties 68% van deze maximaal redelijke huur. (CFV 2004a) Verder hanteren 

corporaties voor iedere woning een zogenaamde streefhuur, deze streefhuur geldt als richtlijn bij de 

vaststelling van de jaarlijkse huurverhoging en tevens wordt na mutatie de huur doorgaans in één keer naar 

het niveau van de streefhuur opgetrokken. Dit wordt harmonisatie van de huur genoemd. Deze streefhuur 

komt voort uit de kwaliteit en locatie van de woning en uit het beleid ten aanzien van ondermeer de 

gewenste differentiatie in de woningportefeuille en in de buurt. De berekening van de harmonisatie

opbrengsten in de bedrijfswaarde is niet eenvoudig en wordt in bijlage II uitgebreid behandeld. 

2.2.2 Exploitatie-uitgaven 

Onderhoudsuitgaven 

Uitgaven aan onderhoud, ook wel technisch beheer, worden door de meeste corporaties ingedeeld in: 

planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en mutatie onderhoud. Tabel 2.4 (VROM 2004) laat zien hoe 

hoog de onderhoudsuitgaven voor een gemiddelde woning waren in 2003. Voor de hoogte van deze 

verwachte uitgaven wordt uitgegaan van de opgestelde meerjarenonderhoudsprognose of in sommige 

gevallen van het gemiddelde verloop in het verleden. (Conijn 2000) 

De meerjarenonderhoudsprognose laat zich eenvoudig vertalen in de kasstromen voor berekening van de 

bedrijfswaarde. Ook komt het voor dat de meerjarenonderhoudsprognose wordt vertaald in één 

gemiddelde jaarlijkse uitgave voor onderhoud. Dit levert minder fluctuaties op in de bedrijfswaarde, maar 

het geeft daardoor ook een minder accuraat beeld. Mutatieonderhoud is afhankelijk van de mutatiegraad 

van de woningen en het bedrag kan behoorlijk uiteenlopen en wordt sterk beleidsmatig bepaald. (Straub 

2001) 

Overige exploitatie uitgaven Onderhoudsinvesteringen Gemiddeld per woongelegenheid 

Naast de uitgaven aan 

onderhoud vormen de 

klachtenonderhoud 

mutatie onderhoud 

planmatig onderhoud 

€ 611.237.000 

€ 287.542.000 

€ 253 

€ 119 

€739 beheerlasten een groot deel van 

de uitgaven in de berekening van 

de bedrijfswaarde. De kosten 

voor administratie en beheer 

woning verbetering 

totale investering 

€ 1.787.545.000 

€ 567.476.000 

€ 3. 253. 800. 000 

€ 233 (per verbeterde woning: €7.623) 

€ 1.344 

worden via een verdeelsleutel over het bezit verdeeld. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de 

efficiëntie van het werkapparaat, kenmerken van de woningvoorraad en de marktpositie van het 

betreffende complex. 

Verder betalen corporaties voor iedere woning onroerend zaakbelasting (OZB); de hoogte van deze 
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belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde (zie bijlage I) en van het belastingtarief. De onzekerheid over 

de ontwikkeling van deze twee factoren geeft de onzekerheid over de hoogte van de ontwikkeling van 

deze kosten. 

De hoogte van de verzekeringspremie hangt af van het te verzekeren bedrag, waarbij doorgaans wordt 

uitgegaan van de herbouwwaarde van de woning (zie bijlage I). 

Voor de erfpacht wordt vaak de keuze geboden tussen het afkopen van de erfpacht (eeuwigdurend of 

voor bepaalde tijd) en het betalen van een erfpachtcanon. De hoogte van de erfpacht is in het verleden 

vastgesteld en wordt op een bepaald moment bijgesteld. Van belang voor de hoogte na die bijstelling is de 

ontwikkeling van de grondwaarde. 

2.2.3 Woningverbetering 

Naast klachten-, planmatig en mutatie onderhoud onderscheidt men uitgaven aan woningverbetering. Bij 

woningverbetering wordt de woontechnische kwaliteit van de woning aangepast, bij het planmatig 

onderhoud en klachtenonderhoud gaat het om instandhouding van de huidige woning (bouwtechnische 

kwaliteit) en niet of nauwelijks om verbetering. In de praktijk is de grens tussen onderhoud, 

grootonderhoud en woningverbetering moeilijk te trekken. Uitgaven aan woningverbetering hebben vaak 

tot doel een levensduurverlenging te bewerkstelligen en kunnen tevens aanleiding zijn voor het verhogen 

van de huurprijs. 

De kosten voor woningverbetering worden niet altijd in de berekening van de bedrijfswaarde 

meegenomen. In figuur 2.2 blijkt al dat de uitgaven voor woningverbetering of groot-onderhoud in het 

2Sste exploitatie jaar een aanzienlijke invloed hebben op de hoogte van de bedrijfswaarde. Door deze 

toekomstige uitgave mee te nemen in de berekening van de bedrijfswaarde wordt impliciet een reservering 

gemaakt doordat het eigen vermogen van de corporatie is verlaagd met het contante bedrag van deze 

uitgave. Wanneer de toekomstige uitgave voor de woningverbetering niet wordt meegenomen in de 

bedrijfswaarde zal de corporatie hiervoor een reservering moeten treffen op de balans. De waarde van de 

woning geeft een meer realistisch beeld wanneer alle aan de exploitatie van de woning verbonden 

(toekomstige) uitgaven worden meegenomen. Het is bijvoorbeeld niet realistisch uit te gaan van een 

woning die gedurende 50 jaar wordt verhuurd waarvan de huur met een vaste huurverhoging wordt 

verhoogd, terwijl geen rekening wordt gehouden met uitgaven aan woningverbetering. Nadeel van het 

meenemen van de toekomstige investeringen in woningverbetering is de grote onzekerheid over de hoogte 

van de investering en het moment waarop de investering zal plaatsvinden. Hierdoor wordt het bepalen van 

de bedrijfswaarde subjectief en daarmee ook vatbaar voor creatief boekhouden. In de volgende 

hoofdstukken wordt de keuze tussen het wel of niet meenemen van uitgaven aan woningverbetering 

uitvoerig behandeld. 

2.2.4 Restwaarde en opbrengsten uit verkoop 

Aan het einde van de exploitatieperiode kan sprake zijn van een restwaarde. Dit kan bestaan uit de 

grondwaarde min de sloopkosten ingeval van sloop (eventueel gevolgd door nieuwbouw) of uit de 

opbrengsten van verkoop van de woning. De waarde van de grond is doorgaans afhankelijk van de 

(toekomstige) bestemming van de grond. Grond waarop een villa of een kantorencomplex wordt gebouwd 

heeft een hogere waarde dan grond waarop een sociale huurwoning wordt gebouwd. De keuze voor een 

restwaarde op basis van sloop en vervangende nieuwbouw of voor een hogere restwaarde uit verkoop 

hangt samen met de wijze waarop de corporatie de exploitatietermijn heeft bepaald en derhalve met de 

restant levensduur. Bij een kortere restant levensduur wordt ook het gewicht van de restwaarde in de 

berekening zwaarder. 
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Het voor alle woningen hanteren van een restwaarde bestaande uit de verwachte verkoopopbrengst ligt 

niet voor de hand. Vanwege het gebrek aan bouwlocaties is het ondenkbaar dat een corporatie in de 

toekomst al haar woningen verkoopt en op andere locaties nieuwbouw pleegt. (Gruis 2001a) 

2.2.5 Rentabiliteitswaardecorrectie 

In sommige gevallen wordt in de berekening van de bedrijfswaarde een rentabiliteitswaardecorrectie 

meegenomen. De rentabiliteitswaardecorrectie treedt op wanneer de betaalde rente op de 

leningenportefeuille afwijkt van de disconteringsvoet. Wanneer de rente lager is dan de disconteringsvoet 

wordt de bedrijfswaarde verhoogd met de rentabiliteitswaardecorrectie. Dit wordt gedaan omdat de 

leningen op de balans niet tegen de rentabiliteitswaarde (bedrijfswaarde van de leningen) mogen worden 

gewaardeerd. Het verwerken van de rentabiliteitswaardecorrectie in de bedrijfswaarde is wel toegestaan. 

Met de rentabiliteitswaarde wordt uitdrukking gegeven aan het feit dat een lening met lage rente voor de 

corporatie voordeliger is dan een lening met een hoog rentepercentage. In paragraaf 2.3.4 wordt nader 

ingegaan op het begrip rentabiliteitswaarde. 

2.3 P arameters 

In deze paragraaf komen de parameters aan bod waarmee de huidige huurontvangst en de uitgaven voor 

onderhoud en beheer kunnen worden vertaald naar toekomstige kasstromen. Het gaat hier om de 

huurverhoging, de onderhoudskostenstijging, de algemene inflatie en het aantal termijnen. Daarnaast 

wordt in deze paragraaf de parameter toegelicht waarmee deze kasstromen worden vertaald naar hun 

huidige (contante) waarde, de disconteringsvoet. Met elke parameter wordt uitdrukking gegeven aan het 

verwachte verloop van het onderliggende element in de berekening. In deze paragraaf wordt ingegaan op 

de manier waarop de verschillende parameters kunnen worden bepaald. In paragraaf 2.4 wordt ingegaan 

op de risico's en onzekerheden ten aanzien van deze parameters en de gevolgen ervan voor de hoogte van 

de bedrijfswaarde. 

2.3.1 Inflatie 

Hoewel de inflatie niet als parameter in de berekening voorkomt is deze van grote invloed op de hoogte 

van de parameters in de berekening. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het orgaan in 

Nederland dat maandelijks cijfers voor de inflatie publiceert. Het CBS defmieert inflatie als "de stijging 

van het gemiddelde prijsniveau voor consumenten zoals gemeten op basis van de consumentenprijsindex 

(CPI)." Deze index wordt vastgesteld aan de hand van de prijsontwikkeling van een vast 

boodschappenmandje van goederen en diensten. (www.cbs.nl) Alle producten en diensten zijn aan inflatie 

onderhevig. In de 

bedrijfswaardeberekening heeft de inflatie 

derhalve een grote invloed op de hoogte 

van stijging van de onderhoudsuitgaven 

en overige exploitatielas ten. Verder heeft 

de inflatie invloed op de huurverhoging 

en op de rentevoet. 

2.3.2 H uurverhoging 

De huurontvangsten van de jaren in de 

toekomst hangen af van de ontwikkeling 
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huurverhogingen sinds 1969 
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van de huurderving en van de te realiseren huurverhoging. Jaarlijks stelt de minister het percentage vast 

waarmee corporaties hun huren mogen verhogen. Voor 2005 is dit percentage vastgesteld op maximaal 

1,5% boven de inflatie van 2004 (deze was 1,2%) voor een individuele woning. Op corporatieniveau geldt 

een maximale huursomstijging van 0,4% boven de inflatie van 2004 (www.vrom.nl). 

In de bedrijfswaardeberekeningen moeten de huurverhogingen voor de volledige resterende 

exploitatietermijn meegenomen worden. Hierdoor moet een inschatting worden gemaakt van het 

toekomstige beleid van de overheid, maar ook speelt het eigen beleid van de corporatie een belangrijke rol. 

Wanneer het verschil tussen de vraaghuur en de streefhuur groot is, zal een corporatie een hogere 

huurverhoging hanteren. Verder is de verwachte marktpositie van de woningen van invloed op de 

vraaghuur, en dus op de huurverhoging in de bedrijfswaarde. Een lagere huurverhoging kan nodig zijn bij 

een verslechterende marktpositie. Deze marktpositie heeft ook invloed op de hoogte van de toekomstige 

huurderving. 

2.3.3 Stijging van de exploitatie-uitgaven 

2.3.4 

Uit onderzoek verricht door het WSW blijkt dat de kosten voor onderhoud sterker stijgen dan de overige 

parameters als gevolg van strenger wordende regelgeving en kwaliteitsverbetering. (www.wsw.nl) Dit geldt 

dus niet voor de stijging van de over1ge exploitatiekosten. Hiervan wordt 1n de 

bedrijfswaardeberekeningen doorgaans uitgegaan van een stijging gelijk aan de inflatie. Onderzoek van het 

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, de financiële toezichthouder van de sociale huursector, laat zien 

dat de exploitatie-uitgaven de afgelopen jaren veel sterker zijn gestegen dan de prognoses. In onderstaande 

tabel (CFV 2005a) is de stijging van de netto-variabele lasten weergegeven van de laatste jaren. Dat zijn de 

kosten voor beheer en onderhoud na aftrek van de overige bedrijfsopbrengsten en vergoedingen. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Netto variabele lasten 1.537 1.588 1.71 7 1.830 2. 087 2. 160 2.284 

Stijgingspercentage 3,31 % 8,12% 6,58% 14, 04% 3, 50% 9,44% 

Tabel2.5 

Disconteringsvoet 

De kasstromen worden door middel van de disconteringsvoet vertaald naar het heden (zie §2.1.1 ). Bij het 

bepalen van de contante waarde van een kasstroom of object geldt het volgende: (Vermeule 2004) 

• een euro vandaag is meer waard dan een euro van morgen; 

• een zekere euro is meer waard dan een risicovolle euro; 

• de waarde van een investering is afhankelijk van wat je er mee gaat doen. 

De disconteringsvoet bij investeringen geeft het geëiste rendement op de investering. Corporaties hebben, 

in tegenstelling tot de meeste commerciële bedrijven, het grootste gedeelte van het bezit gefmancierd met 

vreemd vermogen. (www.cbs.nl) Hiervoor zal een corporatie uit de exploitatie minimaal voldoende 

rendement moeten behalen om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Derhalve 

hanteren corporaties doorgaans een van de kapitaalmarkt afgeleide disconteringsvoet. Hierin is uitdrukking 

gegeven aan de verwachte rente die op lange termijn voor de leningen moet worden betaald. Wanneer de 

te betalen rente laag is, en voor rente en aflossing minder dan de disconteringsvoet hoeft te worden 

betaald, is de rentabiliteitswaarde van een lening lager dan de nominale waarde van de lening. (zie kader) 
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Profit ondernemingen volgen bij de keuze van de disconteringsvoet 

doorgaans een andere benaderingswijze dan corporaties. 

Commerciële beleggers investeren met een aandeel risicodragend 

vermogen (aandelen) waarvoor zij een zo hoog mogelijk rendement 

wensen te behalen. Voor deze profit ondernemingen is de 

disconteringsvoet opgebouwd uit drie elementen: de reële risicovrije 

rente, de verwachte inflatievoet en een risicopremie. De inflatie is het 

absolute minimum dat een investeerder eist, aangezien zijn kapitaal 

op zijn minst met dezelfde voet moet groeien als de economie. 

Investeerders zijn bovendien geïnteresseerd in reële rendementen 

waarmee ze hun consumptie kunnen verhogen. Deze twee 

componenten beïnvloeden alle investeringen en zijn dus voor alle 

mogelijke investeringen gelijk. De derde component ts de 

risicopremie: investeerders vragen een risicopremie vanwege de 

onzekerheid over verwachte rendementen. Deze factor zorgt voor 

het verschil in geëist rendement op alternatieven. 

Daar waar een corporatie van de voorbeeldwoning spreekt over een 

Rentabiliteitswaarde 
In plaats van uit te gaan van de nominale 
waarde van de leningen (oorspronkelijk 
leenbedrag - aflossingen) kan de contante 
waarde worden bepaald van de uitgaven 
aan de lening, dit kan worden gedaan door 
de jaarlijkse kasstromen (rente-uitgaven en 
aflossing) contant te maken. De op basis 
van de ncw-methode bepaalde waarde van 
de leningen wordt de rentabiliteitswaarde 
genoemd. 
Een voorbeeld: Een lening van € 100.000 
met een vast rente percentage van 5,5% en 
een looptijd van 50 jaar, levert bij een 
disconteringsvoet van 6,5% een 
rentabiliteitswaarde op van € 89.146 op 
basis van lineair aflossen en € 86.965 bij 
annuïtair aflossen. Op deze wijze werkt de 
keuze voor een hogere disconteringsvoet 
door in zowel lagere bedrijfswaarde en een 
lagere rentabiliteitswaarde en is de invloed 
ervan minder groot voor de hoogte van het 
eigen vermogen. Het waarderen van 
leningen op basis van rentabiliteitswaarde 
maakt het verschil inzichtelijk tussen een 
lening van identieke omvang, maar met 
verschillende rente-percentages. 

onrendabele top van € 36.385, zal een commerciële verhuurder of belegger spreken over een verwacht 

rendement (IRR) van 4,51%2. Dit verwachte rendement kan de belegger vervolgens vergelijken met het 

geëiste rendement van de vermogensverschaffers. Aangezien commerciële beleggers met de verhuur van 

wontngen de afgelopen tien jaar een gemiddeld jaarrendement hebben gehaald van 12,3% 

(www.rozindex.nl) zal het verwachte rendement op de woning uit dit voorbeeld aanzienlijk lager zijn dan 

het geëiste rendement van een commerciële belegger. 

De hoogte van de disconteringsvoet is een keuze die door een woningcorporatie zelf wordt gemaakt, de 

disconteringsvoet heeft dan ook geen invloed op de hoogte van de daadwerkelijk te realiseren opbrengsten 

en kosten. Uit figuur 2.6 blijkt dat de hoogte van de disconteringsvoet veel invloed heeft op de hoogte van 

de bedrijfswaarde. 

2.3.5 Aantal termijnen 

Voor wat betreft het aantal termijnen kan worden uitgegaan van de economische levensduur van de 

wonmg, van een beleidsmatig vastgestelde exploitatieperiode of van de boekhoudkundige 

afschrijvingstermijn. 

Een deftnitie van economische levensduur van een sociale huurwoning is: De levensduur tot het moment 

waarop de bedrijfswaarde bij doorgaande exploitatie lager wordt dan de restwaarde bij vervanging door 

een nieuwe sociale huurwoning. Deze restwaarde moet dan worden gezien als de grondinbreng voor de 

nieuwbouw. (Gruis 2001a) 

De boekhoudkundige afschrijvingstermijn komt voort uit de periode waarover de woning op basis van de 

historische kostprijs wordt afgeschreven. Gruis raadt het hanteren van de afschrijvingstermijn in de 

berekening van de bedrijfswaarde af, omdat het verband in het begin van de exploitatie tussen de 

economische levensduur en de afschrijvingstermijn na verloop van tijd door veranderde 

(markt)ontwikkelingen vervaag1. 

2 De IRR wordt berekend door een ncw-berekening uit te voeren, waarbij alle toekomstige kasstromen gelijk worden gesteld aan 
de stichtingskosten door de disconteringsvoet variabel te maken. Zie ook § 2.1.1. 
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De beleidsmatig vastgestelde exploitatieperiode volgt uit het voorraadbeleid van de corporatie, het wordt 

beïnvloed door de (verwachte) verhuurbaarheid en de waarde die wordt gerealiseerd bij verkoop. Bij de 

beleidsmatig vastgestelde exploitatieperiode zal de corporatie voor de woning moeten hebben vastgesteld 

wat er na deze exploitatieperiode met de woning gebeurt, sloop of verkoop. Vaak heeft een corporatie dit 

niet voor iedere woning vastgelegd. In figuur 2.4 is bedrijfswaarde van de voorbeeldwoning met 

verschillende exploitatietermijnen weergeven. Uit deze grafiek valt af te lezen dat de invloed van één extra 

exploitatiejaar sterk afneemt naarmate 

de beschouwde periode langer wordt. 

Het maakt voor de berekening van de 

bedrijfswaarde dus nauwelijks uit of 

uitgegaan wordt van 80 of 200 jaar 

(hoogte van de bedrijfswaarde neemt 

af met minder dan 5%), daarentegen 

neemt de bedrijfswaarde bij 

verlenging van de exploitatietermijn 

van 25 naar 50 jaar met 36% toe. 
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Figuur 2.4 

Door woningcorporaties wordt bij nieuwbouw vrijwel altijd uitgegaan van een levensduur van 50 jaar. Op 

basis van deze levensduur wordt de afschrijving van de woning bepaald en ook wordt deze 50 jaar vaak 

gehanteerd als levensduur in de bedrijfswaardeberekeningen. De gemiddeld gehanteerde restant 

levensduur van een corporatiewoning in de bedrijfswaardeberekening is 23 jaar (CFV 2003a). D e 

gemiddelde leeftijd van een corporatiewoning in 2003 was 35 jaar. 

2.4 Risico's en onzekerheid 

Met de bedrijfswaarde geeft de corporatie aan wat zij denkt te kunnen verdienen met de woning. 

Uitgaande van de huidige huurontvangsten en de opgestelde meerjarenonderhoudsprognose wordt met 

behulp van de parameters een zo goed mogelijk beeld geschetst van de verwachte netto opbrengst van de 

woning. Veel van deze parameters zijn echter onzeker en bovendien heeft een corporatie op veel 

parameters geen invloed, zodat toekomstige ontvangsten lager kunnen zijn en/ of de uitgaven hoger. Dit 

heeft tot gevolg dat de bedrijfswaarde lager uitvalt dan waarmee nu wordt gerekend. Corporaties kunnen 

in beeld brengen hoe groot de kans is dat de waarde afwijkt en wat de hoogte van de afwijking is. Grootte 

van een gevolg en kans op dat gevolg vormen de kern van het begrip risico. Voor wat betreft de onzekere 

ontwikkeling van de parameters kan onderscheid gemaakt worden in externe en interne risico's . De 

eerstgenoemde zijn risico's waarop de corporatie geen invloed heeft, zoals de ontwikkeling van de inflatie 

of de rentestanden. De externe risico's komen voort uit: (Conijn 2002) 

• macro-economische invloedsfactoren; 

• woningmarkton twikkelingen; 

• overheidsbeleid. 

De verwachtingen kunnen dus te negatief of te positief blijken te zijn voorgesteld. Met andere woorden; er 

is een bepaalde bandbreedte waarin de geprognosticeerde kasstromen zich kunnen manifesteren. Voor 

corporaties is het van belang inzicht te krijgen in deze mogelijke bandbreedte waarin de kasstromen en dus 

de bedrijfswaarde zich kan voordoen. Er zijn verschillende manieren waarop corporaties deze bandbreedte 

kunnen bepalen. In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de gevoeligheid van de bedrijfswaarde op 

wijzigingen in de hoogte van de verschillende parameters en op de samenhang tussen de parameters 
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onderling. 

2.4.1 Gevoeligheid effect parameter wijziging 

In de hiernaast afgebeelde grafiek is het effect 

van een parameterwijziging op de 

bedrijfswaarde weergegeven. Hierbij 1s 10 de 

bedrijfswaardeberekening van de 

voorbeeldwoning, telkens één van de 

parameters gewijzigd. V oor alle parameters, met 

uitzondering van het aantal termijnen, is 

uitgegaan van 0,25 procentpunt verhoging 

respectievelijk verlaging. Bij het aantal 

termijnen is uitgegaan van een verlenging 

respectievelijk verkorting van 5, 10 en 15 jaar. 

Te zien is bijvoorbeeld dat het effect van 0,25% 

meer huurverhoging veel groter is dan een 
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lagere stijging van de exploitatie-uitgaven. De verwachte hoogte van de parameters kan afhankelijk zijn 

van het te voeren beleid, zoals de huurstijging, onderhoudsuitgaven of van niet te beïnvloeden factoren, 

zoals de inflatie. Voor het realiseren van de bedrijfswaarde is het dus van groot belang dat de jaarlijkse 

ingerekende huurinkomsten en de huurverhogingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De 

bovenstaande figuur laat tevens zien dat de bedrijfswaarde gevoelig is voor een wijziging in de hoogte van 

de disconteringsvoet. Wanneer in de bedrijfswaarde echter de rentabiliteitswaardecorrectie wordt 

meegenomen is dit effect aanzienlijk minder. 

2.4.2 Sam enhang 

Uit historische gegevens over de ontwikkeling van de bouwkostenstijgingen en de gerealiseerde 

huurverhogingen door woningcorporaties blijkt een zekere mate van samenhang. Zoals ook uit de 

onderstaande grafiek blijkt. 

6,00% ..---------------------------, In de statistiek bestaat er een maat voor 

de sterkte van het verband tussen twee 

grootheden; dit is de correlatie. Een 

correlatie van 0 houdt in dat de 

parameters volledig onafhankelijk van 

elkaar zijn, een perfecte correlatie levert 

een waarde van 1 op en -1 voor perfecte 

negatieve correlatie. In tabel 2.6 (Kramer 

2001) is de correlatie tussen een aantal 

-2,00% 

- onderhoudskostenstijging 
- inflatie 
- huurverhoging 

relevante parameters 

Hieruit valt op dat 

weergegeven. 

een duidelijke 

samenhang is waar te nemen voor de 

inflatie en de bouwkosten en de 

Figuur 2.7 loonkosten. Deze inflatie blijkt een 

moeilijk te voorspellen parameter: in de afgelopen 50 jaar varieerde de waarde voor de inflatie tussen -

1,0% (deflatie) en 13,5%. De laatste 20 jaar is de inflatie minder volatiel. 
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Een hoge inflatie heeft dus een belangrijke invloed op de hoogte van de huurverhoging en de 

onderhoudskostenstijging. Of anders gezegd: een lage huurverhoging in combinatie met een hoge inflatie 

is onwaarschijnlijk. 

inflatie lonen huizen prijzen bouwkosten korte termijn rente 

Lonen 0,89 

Huizenprijzen 0,33 

Bouwkosten 0,67 

Korte termijn rente 0,38 

Lange termijn rente 0,61 

2.4.3 Risicoanalyse 

0,47 

0,70 

0,26 

0,37 

0,32 

-0,3 

-0,22 

0,35 

0,28 0,75 

Tabel 2.6 

Om een inschatting van de risico's te maken is een aantal mogelijkheden beschikbaar: (Gruis 2001b) 

• het maken van een voorzichtige schatting; 

• het hanteren van een risicocorrectie op de disconteringsvoet; 

• het maken van een scenarioanalyse; 

• stochastische benadering. 

De eerste methode is zeer eenvoudig: door gebruik te maken van voorzichtige veronderstellingen ten 

aanzien van de parameters is de kans groter dat de bedrijfswaarde ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

De risicocorrectie methode is al in de vorige paragraaf beschreven, dit is de manier die veelal wordt 

gehanteerd door beleggers. In de disconteringsvoet zit een opslag verwerkt voor het te lopen risico. E chter 

dienen dan de risico's voor elk project of complex te worden geschat om vervolgens te worden vertaald 

naar de hoogte van de disconteringsvoet. 

Bij de scenarioanalyse wordt uitgegaan van een worst-case scenario, voor dit worst-case scenario wordt 

voor elke parameter een waarde gekozen. Waarbij rekening gehouden moet worden met de onderlinge 

samenhang tussen de verschillende parameters. De uitkomst van de berekening met deze worst-case 

parameters wordt dan als bepalend genomen voor de omvang van de risico's. De uitwerking van deze 

methode kan ook afwijken van die van commerciële verhuurders. Bij worst-case scenario's voor vrijwel 

alle commerciële bedrijven liggen de oorzaken bij een tegenvallende economische ontwikkeling of een 

recessie. Bij corporaties kan dit echter een verhoogde vraag naar goedkope huurwoningen betekenen en 

minder druk om onrendabele projecten uit te voeren. 

De bovenstaande methoden geven 

allen inzicht in de hoogte van de 

risico's, echter doet geen van de 

methoden uitspraak over de kans 

dat deze risico's zich voordoen. De 

methodes laten zien wat de gevolgen 

zijn van slecht weer, maar geven 

geen inzicht in de kans dat deze 

situatie (lagere bedrijfswaarde) zich 

voordoet. Dit is wel het geval bij de 

stochastische benadering. Hierin 

wordt voor elke parameter een 

kansverdeling gegeven van de 

mogelijke waarden. Vervolgens 

bedrijfswaarde voorbeeldwoning 
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Figuur 2.8 
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wordt met behulp van een computer de werkelijkheid zeer veel keren nagespeeld, deze methode wordt 

Monte Carlo simulatie genoemd. Dit levert een kansverdeling op van mogelijke uitkomsten, waarbij de 

verwachte waarde van de bedrijfswaarde de meest voorkomende waarde is. Figuur 2.8 geeft het resultaat 

weer van de Monte Carlo simulatie voor de voorbeeldwoning, waarbij de verwachte bedrijfswaarde € 

86.250 is. Verder kan er ook bepaald worden hoe groot de kans is dat een waarde van minder dan 

bijvoorbeeld € 50.000 zich voordoet. De methode kan vervolgens gebruikt worden om een uitspraak te 

doen over de risico-opslag voor andere bedrijfswaardeberekeningen. Bij de stochastische benadering 

wordt doorgaans uitgegaan van een 95% betrouwbaarheidsinterval. Er is in dit voorbeeld een kans van 

95% dat de bedrijfswaarde hoger zal zijn dan € 57.000. 
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3 
Structuur van de sector en de 

• corporatte 

In dit onderzoek staat het gebruik van de bedrijfswaarde door woningcorporaties centraal. In dit 

hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de structuur van de sector en van de corporatie zelf. 

Corporaties zijn bijzondere organisaties zowel wat betreft regelgeving en toezicht van de overheid als in 

hun relatie tot de klanten. Daarnaast werken corporaties steeds vaker samen met commerciële 

ontwikkelaars en beleggers samen in gecombineerde projecten. Deze drie groepen, overheid, klanten en 

marktpartijen zijn de stakeholders van de corporaties en zijn in verschillende mate afhankelijk van de 

geleverde diensten van de corporaties. De meeste bedrijven hebben doorgaans één (type) stakeholder van 

wie het belang voorop staat: de eigenaar. Dit kunnen bijvoorbeeld eigenaren zijn in de vorm van 

aandeelhouders, een zelfstandige ondernemer of de overheid. Bij corporaties ontbreekt deze "preferente 

eigenaar". Een corporatie moet alle belangen van haar verschillende stakeholders afwegen, waarbij de 

overheid de kaders heeft aangegeven. 
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Figuur 3.1 

Paragraaf 3.1 gaat in op de structuur van de sector: de manier waarop deze structuur tot stand is gekomen 

en op het wettelijk kader. Verder komt de organisatiestructuur en de fmanciering van de corporatie aan 

bod. 

In de tweede paragraaf staan de stakeholders centraal. De stakeholders en hun specifieke belangen worden 

benoemd, om vervolgens de rol die de bedrijfswaarde hierin vervult voor iedere stakeholder te 

beschrijven. 

In de derde paragraaf komt de corporatie zelf aan bod: hoe de corporatie haar beleid formuleert, hoe dit 

wordt vertaald naar de uitvoering en hoe prestaties worden beoordeeld. 
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3.1 Structuur van de huursector 

Figuur 3.1 geeft een overzicht van de (ftnanciële) structuur van de Nederlandse huursector, met daarin op 

een centrale plaats de woningcorporaties. In deze paragraaf wordt de structuur van de huursector nader 

toegelicht. Dit gebeurt allereerst door kort in te gaan op de wijze waarop deze structuur tot stand is 

gekomen. In het historisch perspectief komt tevens naar voren hoe het vermogen van de 

woningcorporaties is opgebouwd en welke rol de overheid in de opbouw van dit vermogen heeft gehad. 

Vervolgens komt het toezicht en de overheidssturing aan de orde. Daarna wordt ingegaan op structuur 

van de corporatie zelf en op de ftnanciering van de woningen. 

3.1.1 Historisch perspectief 

De eerste sociale verhuurders zijn ontstaan in de tweede helft van de 19de eeuw. In 1901 werd de eerste 

Woningwet aangenomen, hierin werd vastgelegd dat woningcorporaties konden worden aangemerkt als 

"toegelaten instelling zijnde uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting". Als toegelaten 

instelling kregen corporaties fiscale vrijstellingen en kwamen in aanmerking voor financiële steun. Toch 

bleef de rol van de corporaties in de eerste helft van de vorige eeuw bescheiden. Pas bij het volledig 

instorten van de private markt in de Eerste Wereldoorlog kregen corporaties tijdelijk een grotere rol. 

(WRR 2004) 

De groei van de sociale huursector heeft voornamelijk in de wederopbouwperiode na de tweede 

wereldoorlog plaatsgevonden. In de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig hadden de gemeentelijke 

woningbedrijven het primaat op de volkshuisvesting, de woningcorporaties namen dit in de jaren zeventig 

over. Het marktaandeel sociale huurwoningen groeide van 12% in 1947 naar 42% eind jaren tachtig. Deze 

groei had ook een intensivering van de overheidsbemoeienis met de volkshuisvesting tot gevolg. 

Voornaamste reden hiervoor was de wijze van subsidiering en het strak reguleren van de huurprijzen en 

huurverhogingen. (WRR 2004) 

Tot de jaren negentig waren corporaties zeer afhankelijk van de overheid, voor vrijwel alle activiteiten 

diende een corporatie vooraf goedkeuring te krijgen van de gemeente. Niet verwonderlijk aangezien een 

groot deel van de rijksbegroting, in 1985 was dat 8,7%, naar de bekostiging van de subsidies aan 

corporaties ging. (WRR 2004) Dit omvangrijke aandeel en vooral het alsmaar stijgen ervan leidde tot 

politieke onrust. Met de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig van staatssecretaris Heerma werd een 

nieuwe koers ingeslagen: minder rijksbemoeienis, afschaffen van overbodige regelgeving, beheersing van 

volkshuisvestingsuitgaven, decentralisatie van taken en bevoegdheden naar gemeente en verzelfstandiging 

van corporaties. Bovendien verschafte het rijk vanaf 1988 geen rijksleningen meer, corporaties waren 

afhankelijk van het uitgebreide Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het WSW was opgericht in 1983 ter 

ftnanciering van de leningen die nodig waren voor onderhoud en renovatie van corporatiewoningen. 

Verder zorgde de overheid er met het instellen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting voor dat 

de gezamenlijke corporaties zelf middelen opbrachten om financieel zwakke corporaties te saneren. De 

oprichting van het CFV en het WSW kan worden gezien als voorbereidingen voor de verzelfstandiging die 

in de jaren negentig werd bewerkstelligd. (Nyfer 2003) 

In de beginjaren negentig trad het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) in werking. In dit besluit 

werd het systeem van uitgebreide voorschriften en toestemmingen afgeschaft en werd overgestapt op een 

systeem met een verantwoordingsplicht van de corporaties over hun gevoerde beleid en behaalde 

prestaties achteraf. Naast het BBSH werd in 1995 de bruteringsoperatie uitgevoerd. Hierdoor werden alle 

uitstaande rijksleningen verrekend met de lopende subsidieverplichtingen van de overheid aan de 

corporaties. Vanaf dat moment zijn de corporaties zelf verantwoordelijk voor het te voeren beleid en voor 

hun financiële continuïteit. 
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De periode van 1995 tot nu kenmerkt zich door een verder groeiende professionalisering van de sector: 

woningcorporaties veranderen van technische beheerder van woningen tot maatschappelijke ondernemers, 

met meer oog voor de marktpositie van de woningen en behaalde rendementen. Als hybride organisatie 

staan ze tussen de overheid en de markt in en trachten ze zowel een goed maatschappelijk als een goed 

financieel rendement te halen. 
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Figuur 3.2 

3.1.2 Wetgeving en toezicht 

Zoals in de vorige subparagraaf 1s aangegeven, 1s de wettelijke status van toegelaten instellingen 

(woningcorporaties) vastgelegd in de Woningwet. In deze wet zijn de algemene voorschriften gegeven ten 

aanzien van de volkshuisvesting. Hierin zijn bepalingen opgenomen over de woningbouw, het bouwen in 

het algemeen, maatregelen ter bestrijding van slechte woningtoestanden en regels voor geldelijk steun van 

gemeente en rijk voor de woningbouw. In het Besluit Beheer Sociale Huursector, het BBSH, zijn de 

gedragsregels en het verdere wettelijk kader voor de corporaties vastgelegd. De overheid toetst de 

corporaties of zij voldoen aan deze gedragsregels. De belangrijkste kernpunten van het BBSH zijn de zes 

prestatievelden waarover de corporaties verantwoording dienen af te leggen: 

Het 'belang' van de volkshuisvesting: de verantwoordingsvelden of prestatievelden in het BBSH (WRR 2004) 
1. Kwaliteit: een woningcorporatie moet zoveel mogelijk voldoen aan de eisen die ter plaatse in het belang van de volkshuisvesting 

redelijkerwijs kunnen worden gesteld aan de kwaliteit van woongelegenheden. 
2. Voorrang voor de doelgroep: woningcorporaties moeten bij het verhuren van woningen zoveel mogelijk voorrang verlenen aan 

woningzoekenden met lage inkomens. Ook hun bouw- en verwervingsbeleid moet hierop afgestemd zijn. Daarnaast hebben 
woningcorporaties een verantwoordel ijkheid in het gepast gebruik van de individuele huursubsidie en dienen zij beleid te ontwikkelen ten 
aanzien van de verkoop van huurwoningen aan huurders. 

3. Overleg met de huurders: woningcorporaties dienen bewoners bij het beleid en beheer te betrekken. Daartoe moet minimaal een keer per 
jaar met de huurders worden overlegd. De woningcorporatie moet bovendien (financiële) faci liteiten ter beschikking stellen aan bewoners. 
Inmiddels is dit verantwoordingsveld nader geregeld in de Overlegwet 

4. Financiële continuïteit: de woningcorporatie dient via haar financiële beleid en beheer haar financiële continuïteit te waarborgen. Batige 
saldi moeten uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting worden ingezet en de bedrijfsvoering van 
woningcorporaties dient sober en doelmatig te zijn. 

5. Leefbaarheid (toegevoegd in 1997): een woningcorporatie wordt geacht bij te dragen aan de leefbaarheid van wijken waar zij woningen 
heeft. Daartoe behoren ook de woonomgeving en het leefklimaat in de wijk. 

6. Wonen en zorg (toegevoegd in 2001 ): woningcorporaties moeten bijdragen aan de huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen 
die zorg of begeleiding behoeven. Daartoe kunnen ze ook woonzorgcomplexen bouwen en beheren alsmede bijdragen aan het opzetten 
van arrangementen van dienstverlening. 

Naast het onderworpen zijn aan overheidstoezicht hadden corporaties tot voor kort recht op een ru1m 

aantal belastingvrijstellingen. Als toegelaten instellingen komen zij verder in aanmerking voor 

saneringssteun door het CFV en krijgen zij toegang tot het WSW voor horging op leningen. 

Het toezicht op de fmanciële continuïteit wordt verricht door het Centraal Fonds, het toezicht op de 
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ovenge BBSH velden wordt gedaan door het Ministerie van VROM. In de praktijk blijkt dat de 

inhoudelijke prestaties vooral op sectorniveau worden beoordeeld en niet op individueel corporatieniveau 

(Conijn 2005) 

3.1.3 Organisatiestructuur van corporaties 

Tussen corporaties onderling bestaan grote verschillen. Zo heeft de grootste corporatie in Nederland 

70.000 woningen en de kleinste 22. (Conijn 2005) Vandaar dat niet gesproken kan worden over dé 

organisatiestructuur van een corporatie. Toch hebben alle corporaties een aantal dingen gemeen. Ze 

worden alle aangestuurd door een (dagelijks) bestuur en zijn vanuit het BBSH verplicht een intern 

toezichthoudend orgaan in te stellen. 

Het bestuur van de corporatie kan bestaan uit een twee- of een drielagenstructuur. Een veel voorkomend 

model is te zien in afbeelding 3.3. (Ouwehand 2002) Dit model, met een tweelagenstructuur, wordt ook 

wel aangeduid als het Raad van Commissarissen-model. 

Hierbij bestaat het bestuur uit één directeur (directeur-bestuurder) en bestaat de RvC uit minimaal 5, maar 

meestal 7 of 9 leden. Twee van de leden worden benoemd door de huurdersorganisatie van de corporatie. 
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De overtge leden van de RvC worden door de directeur aangesteld. Een andere mogelijkheid 1s de 

drielagenstructuur, hierbij is uitgegaan van de structuur van vóór het BBSH en is er vanwege de 

verplichting een intern toezichthoudend orgaan in te stellen een Raad van Commissarissen aan toe 

gevoegd. Hierbij vervult de directeur meer de rol van bedrijfsleider. 

Naast variaties in de topstructuur zijn er ook variaties mogelijk 1n de wijze waarop de rest van de 

organisatie is ingericht. Het model van Ouwehand laat de traditionele organisatievorm zien, bestaande uit 

drie gelijkwaardige afdelingen: techniek, verhuur en fmanciën. Veel corporaties zijn de afgelopen jaren 

overgestapt op het zogenaamde woondienstenmodeL Hierbij wordt financiën gezien als een backoffice

functie en zijn techniek en verhuur onder het frontoffice gebracht. Verder kan de organisatie worden 
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uitgebreid met een stafafdeling, bijvoorbeeld Marketing of Strategie en Beleid, z1e figuur 3.4. (Broeke 

1998) 
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3.1.4 Financiering Figuur 3.4 

Vóór de verzelfstandiging 10 de jaren negentig waren corporaties voor hun financiering volledig 

afhankelijk van het rijk. Hetzij direct door verstrekte rijksleningen, maar ook indirect doordat de 

corporaties leningen afsloten met beleggers en banken waarbij de overheid door middel van subsidies 

garant stond voor het tekort tussen het netto-exploitatieresultaat en de financieringslasten. Na de brutering 

in 1995 waren corporaties geheel zelf verantwoordelijk voor de financiering van nieuwbouw en de 

stedelijke vernieuwingsop gave. Vanwege de grote financierings behoefte is het verkrijgen van voordelige 

leningen voor een corporatie van zeer groot belang. Dit wordt bereikt door middel van borgstelling van 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het WSW controleert jaarlijks de financiële positie van iedere 

corporatie en wanneer deze voldoet aan de strenge eisen van het WSW zal deze een borgstelling afgeven. 

Dit houdt in dat de verstrekkers van vreemd vermogen vrijwel risicoloos kunnen lenen en daarom 

genoegen nemen met een rente die slechts een paar procentpunt ligt boven de rente op staatsleningen. (zie 

figuur 2.1) Hierdoor zijn corporaties in staat om jaarlijks ongeveer € 400 miljoen aan rente-uitgaven te 

besparen. (WSW 2005b) 

In de tabel 3.1 (WSW 2005a) is een overzicht gegeven van in 2004 afgesloten leningen, hierin is onder meer 

te zien dat ftxe3 leningen tegenwoordig het meest voorkomen en bovendien gemiddeld de laagste rente 

geven. Tegenwoordig f1nancieren de meeste corporaties niet meet per complex (projectfinanciering). Op 

een enkele kleine corporatie na maken corporaties gebruik van bedrijfsf1nanciering. Hierbij wordt op basis 

Financieringswijze Aantal Hoofdsom Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde resterende 
lenin9.en (x€ 1mln.J resterende looetijd (ir.J contractrente (%1 rentevasteeriode 

Annuïteit 253 878 23.26 4.61 16.59 

Fixe 740 4477 11 .42 4. 31 10.98 

Lineair 54 198 17.54 4.46 15.56 

Totaal 1.047 5.553 13.28 4.33 11.85 

Tabel3.1 

van een liquiditeitsprognose de benodigde hoeveelheid nieuwe leningen bepaald. V oor de botging van de 

leningen door het WSW zal de corporatie de leningen wel aan een complex dienen te koppelen als 

onderpand. Het onderstaande voorbeeld geeft een beeld van de kapitaalintensiviteit van de exploitatie van 

won1ngen. 

3 Bij een ftxe lening wordt het geleende bedrag in één keer afgelost aan het einde van de looptijd. 
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In dit voorbeeld is uitgegaan van de exploitatie van één woning. 
De woning (uit het voorbeeld van paragraaf 2.1 ) is gewaardeerd 
tegen bedrijfswaarde en voor 100% gefinancieerd met vreemd 
vermogen. Hiervoor is een (voordelige) lening aangetrokken met 
een rentepercentage van 4,25%. Het eigen vermogen is het 
verschil tussen de bedrijfswaarde en de lening. (een 
minicorporatie met slechts één woning) Het eigen vermogen is 
vanwege de onrendabele top in de eerste jaren negatief, de 
lening is namelijk hoger dan de bedrijfswaarde van de woning. 
Alle opbrengsten worden gebruikt om de lening af te lossen. In 
de eerste 15 exploitatiejaren is het netto resultaat (verschil 
tussen huurinkomsten en exploitatie-uitgaven) echter lager dan 
de rentelasten, hierdoor kent de lening gedurende de eerste 
jaren een stijgend verloop. Pas na het 15de jaar kan op de lening 
worden afgelost, het duurt echter tot het 4651

" jaar tot dat de 
lening is afgelost. In dit voorbeeld heeft de lening in jaar 50 een 
saldo van - € 56.000 , dit duidt op een positief banksaldo. 

In dit voorbeeld is er na 50 jaar dus een positief eigen vermogen. 
Waarom er toch over een onrendabele top wordt gesproken 
heeft te maken met de disconteringsvoet, de rendementseis. 
Deze is in dit voorbeeld 6,5% en wordt niet gehaald. De IRR in 
dit voorbeeld is 4,5% (zie ook paragraaf 2.1 en 2.3.4 ). 

3.2 De stakeholders 

-- bedri~sw aarde --hoogte lening --eigen vermogen 

Figuur 3.5 

Een corporatie heeft in tegenstelling tot een "profi t-onderneming" geen eigenaren m de vorm van 

aandeelhouders. Tot 15 jaar geleden waren corporaties overwegend verenigingen en waren de huurders de 

eigenaren van de corporatie. Op dit moment zijn de mees te corporaties stichtingen. Als maatschappelijke 

ondernemingen dienen corporaties verantwoording af te leggen aan de eigen interne toezichthouders en 

aan de maatschappij, de externe stakeholders. Tussen de belangen van de stakeholders zitten grote 

verschillen. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze verschillen en op het effect dat deze verschillen 

hebben op de presentatie van de fmanciële situatie van de corporatie. 

3.2.1 Externe stakeholders 

De huurders 

Vroeger werden corporaties gezien als de belangenbehartigers van de huurders. Als gevolg van de 

stedelijke vernieuwing werd in de jaren tachtig duidelijk dat de doelen van de corporatie niet automatisch 

overeenkwamen met die van de huurders. (WRR 2004) Vanaf de jaren tachtig stappen de meeste 

corporaties daarom over van een verenigingsvorm naar een stichtingsvorm. H et daarbij passende model 

van externe democratisering is aanvaard door de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van 

huurders en woningzoekenden. Het voornaamste streven van de Woonbond en de huurders is het 

betaalbaar houden van de huren en vergroten van het aantal beschikbare goedkope huurwoningen. 

(www.woonbond.nl) 

De gemeente 

In de verhouding tussen de gem eente en de corporatie is de afgelopen 100 jaar veel veranderd. Corporaties 

en gemeenten zijn goede bekenden van elkaar, mede doordat lange tijd de toelating lokaal gebonden was. 

Sinds 1998 wordt het toezicht op de corporaties niet meer door de gemeenten uitgevoerd. Hierdoor en 

door het wegvallen van subsidies is de invloed die de gemeente kan uitoefenen op de corporaties sterk 

verminderd, met als gevolg een evenwichtiger relatie. E r is sprake van een grote wederzijdse 

afhankelijkheid, waaraan v1a beleidsprogramma's, bestuursconvenanten, pres tatieafspraken en 

meerjarenakkoorden inhoud wordt gegeven. (WRR 2004:82) 
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Het Ministerie van VROM 

De overheid heeft zichzelf de taak gesteld toe te zien op de huisvesting van haar burgers. In artikel 22. lid 

2 van de grondwet staat: "Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zor;g der overheid." 
Ten opzichte van de landen om ons heen beschikt Nederland over een zeer omvangrijke sociale 

huursector, waarin de overheid jarenlang een aanzienlijk percentage van de rijksbegroting heeft 

geïnvesteerd. Door de gunstige economische ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar is de fmanciële 

positie van de corporatie veel sterker geworden dan vóór de brutering werd aangenomen. Vandaar dat de 

corporaties nog al eens worden beschouwd als de kip met de gouden eieren. De overheid probeert de 

corporaties dan ook te sturen op meer investeringen in het bezit door de verbetering van woningen, door 

herstructurering en nieuwbouw, maar ook op meer investeringen in de leefbaarheid van buurten. 

Lokale en regionale collega-corporaties 

Aangezien corporaties vooral in grote stedelijke vernieuwingsprojecten veel met elkaar samenwerken op 

het gebied van de openbare ruimte en gezamenlijk plannen opstellen voor de aanpak van buurten, is er 

sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Bovendien zetten corporaties in op verdergaande zelfregulering, 

één van de onderdelen daarvan is onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld door onderlinge leningen, door 

fusies en vergaande samenwerking met gezamenlijke ontwikkelingsbedrijven. 

Andere marktpartijen 

Tegenwoordig zijn corporaties actief op meer markten dan alleen het (technisch) beheer van sociale 

huurwoningen. Corporaties begeven zich meer en meer op het marktsegment van de woningbouw. Door 

in gecombineerde projecten naast sociale huurwoningen ook koopwoningen of dure huurwoningen op te 

nemen, zijn ze in staat om meer onrendabele investeringen te doen in de sociale sector. In grote projecten 

wordt vaak samengewerkt met andere partijen, zoals commerciële ontwikkelaars en beleggers. In deze 

grote projecten zijn bedrijfswaardeberekeningen belangrijk in de onderhandelingen met andere partijen. 

Deze onderhandelingen gaan voor een groot deel over de verdeling van de verwachte opbrengsten en 

kosten. 

De vraag in hoeverre er sprake is van eerlijke concurrentie ten opzichte van commerciële ontwikkelaars en 

investeerders, is de afgelopen jaren veel gesteld. Door het (gedeeltelijk) afschaffen van de 

belastingvrijstellingen wordt getracht een eerlijke concurrentie te bewerkstelligen. 
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De financiers 

Corporaties hebben een grote financieringsbehoefte; 

met een solvabiliteit" van gemiddeld 16,4% (CFV 

2004a) zijn corporaties zeer afhankelijk van externe 

financiers . Maar corporaties zijn ook voor financiers 

aantrekkelijk vanwege hun gunstige risicoprofieL 

V oor corporaties is de beeldvorming betrouwbaar en 

stabiel te zijn zeer belangrijk. Verder geldt dat de 

rente niet alleen afhankelijk is van het risicoprofiel 
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Figuur 3.7 

van de lener, maar ook van de grote van de lening en de wijze van aflossing. (des te groter de omvang van 

de lening des te lager de rente, een fixe lening is goedkoper dan een annuïtaire lening). De belangrijkste 

ftnanciers voor woningcorporaties zijn op dit moment de sectorbanken: de Nederlandse Waterschapsbank 

en de Bank Nederlandse Gemeenten. (WSW 2005a) 

Het WSW 

V oor het WSW is het van groot belang dat corporaties over voldoende weerstandsvermogen beschikken. 

Het WSW borgt alleen het rendabele deel van project. Het voeren van een gedegen financieel beleid door 

de corporaties is voor het WSW van groot belang. De wijze waarop het WSW de corporaties beoordeeld 

komt in § 4.3 aan bod. 

barging 

financiële toets 

rente en aflossing 

. . . ~ ~ 

onderpand leningen 

Figuur 3.8 

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 

Het Centraal Fonds heeft drie hoofdtaken: rapportage aan de minister over de ftnanciële situatie van de 

gehele sector, en de sanering van en toezicht op individuele corporaties. Het Centraal Fonds brengt in 

kaart of de corporaties over te weinig weerstandsvermogen beschikken en of er maatregelen moeten 

worden genomen. Maar ook bepaalt het Fonds in hoeverre individuele corporaties en de sector in zijn 

geheel over een overmaats beschikt. Voor deze taken is het Fonds sterk afhankelijk van de kwaliteit van de 

aangeleverde gegevens. Bij de eerste selectie wordt gekeken naar de, vanuit het BBSH verplicht op te 

geven, Cijfermatige Kerngegevens en de jaarrekening. Corporaties die over een laag weerstandsvermogen 

beschikken worden nader onderzocht. De eventueel aanwezige overmaat wordt vaak beschouwd als het 

bedrag dat de corporatie te weinig in de volkshuisvesting investeert. 

4 Solvabiliteit is het eigen vermogen in procenten van het totale vermogen (balanstotaal). 
5 Als overmaat wordt gezien dat gedeelte van het eigen vermogen dat de corporatie niet nodig heeft voor het waarborgen van de 
financiële continuïteit. 
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3.2.2 Interne stakeholders 

Een corporatie heeft niet alleen externe stakeholders, ook intern zijn er stakeholders te benoemen. Hier 

worden onderscheiden: 

Toezichthouders 

De interne toezichthouders moeten het voorgestelde beleid van de corporatie toetsen en controle 

uitoefenen op de uitvoering van het beleid. Hierbij gaat het zowel om de fmanciële prestaties als de 

volkshuisvestelijke prestaties. Het belang van het interne toezicht is na de brutering en de invoering van 

het BBSH enorm toegenomen. Over de precieze taakopvatting en de rol van de interne toezichthouder is 

de afgelopen jaren veel discussie geweest. Hiermee is het begrip corporatie gevernanee in zwang geraakt. 

Dit begrip wordt omschreven als: 

''De structuur van het besturen en beheersen van corporaties, de verantwoording die daarover wordt afgelegd en het 

toeifcht dat daarop wordt uitgeoifend met het doel het maatschappeliJk rendement te vergroten en de financiële 

continuïteit te waarborgen. "(CFV 2004c) 

Vanwege het vooralsnog ontbreken van heldere en breedgedragen methodiek om de fmanciële prestaties 

in samenhang met de volkshuisvestelijke prestaties te kunnen beoordelen (CFV 2004c) zal de discussie 

over goed corporatie gevernanee voorlopig voortduren. 

Medewerkers 

Voor de medewerkers geldt dat ZlJ een prettige en motiverende werkomgeving wensen, waarbij de 

medewerkers zich goed kunnen vinden in de doelen en de missie van de corporatie. 

3.2.3 Het spanningsveld 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de belangen van de stakeholders zeer verschillend kunnen zijn. Een 

corporatie zal aan de financiers het liefst een zo hoog mogelijk eigen vermogen en goede rendementen 

presenteren, terwijl voor de huurders een goed financieel rendement de huurverhoging juist omstreden 

maakt. Een goed financieel rendement en een vermogenovermaat zijn voor de overheid redenen om 

corporatie te bewegen meer te investeren in de openbare ruimte en in de leefbaarheid van buurten. Aan de 

overheid zal een corporatie daarom de nadruk willen leggen op de onrendabele investeringen. 

Corporaties moeten dus vaak keuzes maken tussen de belangen van de stakeholders. Maar wat is een 

goede keuze en wat is de verkeerde keuze? Een moeilijke positie die deels wordt veroorzaakt door de 

onduidelijke eigendomssituatie van de corporatie. Vulperhorst (2000) concludeert dat "het van niemand 

zijn" van de corporaties niet past bij een maatschappelijke onderneming. De directeuren in corporatieland 

hebben na het stichting worden de "macht" overgenomen en hebben daarbij vervolgens meestal zelf de 

raden van commissarissen benoemd. 
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Aan de andere kant wordt deze moeilijke positie ook veroorzaakt doordat de doelen en prestaties van de 

corporaties moeilijk te kwantificeren zijn. Dit vergroot de onduidelijke positie van de corporatie nog 

verder, maar aan de andere kant wordt deze eigenschap juist gebruikt door corporaties om gewenste 

resultaten aan de stakeholders te presenteren. 

De rol van de bedrijfswaarde hierin is groot: bedrijfswaardeberekeningen bieden veel mogelijkheden om 

de uitkomsten positief of negatief te beïnvloeden, het zogenaamde positive of negative creative 

accounting. Dit kan worden gedaan door de keuze van de toegepaste parameters, door de gehanteerde 

levensduur en restwaarde en door de samenstelling van de complexen6. Maar vooral door het meerekenen 

van toekomstige investeringen en opbrengsten. (o.a. Kempen 1997) Zo kunnen bij investeringsselecties en 

in onderhandelingen met andere marktpartijen andere uitgangspunten 

worden gehanteerd dan bij de borgingsaanvraag aan het WSW. 

Een belangrijk instrument in de verantwoording naar de stakeholders 

is het jaarverslag (en de jaarrekening). Voor de verantwoording naar 

de overheid is in het BBSH nog een aantal extra verplichtingen 

opgenomen, het volkshuisvestingsverslag en opgave van de 

Cijfermatige Kerngegevens. En bij de borgstelling door het WSW 

wordt ook om aanvullende informatie gevraagd. 

Bij de waardering voor het jaarverslag mogen corporaties kiezen op 

welke wijze ze hun bezit waarderen. Bij waardering op basis van de 

bedrijfswaarde is het eigen vermogen gemiddeld 50% hoger dan bij 

waardering op basis van de historische kostprijs (CFV 2004a) . Dit 

heeft invloed op de beeldvorming van de stakeholders en kan voor 

corporaties een reden zijn om vast te blijven houden aan de 

waardering op basis van de historische kostprijs. 

3.3 Beleid & sturing 

Sinds de verzelfstandiging ZlJn corporaties niet alleen zelf 

Eén van de veranderingen als gevolg van de 
brutering en ten dele door de overgang van 
vereniging naar stichting van de corporaties is de 
houding ten aanzien van huurverhogingen. 
De overheid had vóór de brutering veel belang bij 
hoge huurverhogingen. Corporaties kregen door de 
wijze van subsidiering altijd de kostprijshuur van de 
woningen binnen. Het verschil tussen de vraaghuur 
(afhankelijk van de huurverhogingen) en de 
kostprijshuur (niet afhankelijk van de 
huurverhogingen) werd door middel van 
objectsubsidies aangevuld door de overheid. 
Hogere huurverhogingen betekenden voor de 
overheid dus minder subsidies. Corporaties 
hadden in die tijd dus geen enkele financieel 
belang bij het realiseren van de huurverhogingen, 
voor wat betreft de goede verhouding met de 
huurders hadden zij eerder belang bij een lagere 
huurverhoging. Ná de brutering was de situatie in 
één keer anders. Een hoge huurverhoging levert 
voor de corporatie direct meer geld op, 
objectsubsidies zijn immers afgeschaft. Voor de 
overheid is een hoge huurverhoging nadelig, want 
het betekent hogere uitgaven aan individuele 
huursubsidie en een minder kooppracht van de 
consumenten. 

verantwoordelijk voor de financiële continuïteit, maar ook voor het te voeren voorraadbeleid. In de 

afgelopen 10 jaar is er op dit gebied veel veranderd, de rol van corporaties als (technisch) beheerder van 

woningen is er nu één van maatschappelijk ondernemer, actief op een breed gebied. De oriëntatie komt 

meer te liggen op de marktpositie van het bezit. Corporaties denken niet langer alleen in termen van 

verhuur en onderhoud van de woningen. In het strategische voorraadbeleid staan de begrippen integraal, 

marktgericht en strategisch centraal. 

• integraal vanwege de samenhang tussen bijvoorbeeld de verschillende beleidsactiviteiten, 

planningsterrnijnen, schaalniveaus en invalshoeken van waaruit het voorraadbeleid wordt 

ontwikkeld; 

• marktgericht 1n de Zln dat klantgroepen en productgroepen worden onderscheiden en de 

corporatie inspeelt op de gedifferentieerde vraag vanuit de markt; 

6 De complexindeling speelt vooral een rol voor corporaties die waarderen op basis van de historische kostprijs met de 
minimumwaarderingsregel (duurzaam lagere bedrijfswaarde). Deze minimumwaarderingsregel geldt namelijk voor het hele 
complex en niet per verhuureenheid. Hierdoor kunnen verliezen op de ene woning (onrendabele top) worden gecompenseerd met 
woningen waarvan de historische kostprijs hoger is. 
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• strategisch omdat het voorraadbeleid betrekking heeft op de beleidsdoelen op hoofdlijnen en de 

afgewogen inzet van de verschillende beleidsinstrumenten. (Broeke 1998) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op dit strategisch voorraadbeleid. Vervolgens wordt specifieker ingegaan 

op de instrumenten waarmee een corporatie de door haar geleverde prestaties kan meten. Het sturen op 

basis van deze informatie wordt in de laatste paragraaf behandeld. 

3.3.1 Strategisch voorraadbeleid 

De ontwikkeling van het strategisch voorraadbeleid vindt plaats in een wisselwerking tussen top down en 

bottorn up. Bij top down moet de corporatie in de ontwikkeling van het beleid een positie innemen ten 

aanzien van de gewenste omvang, samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad en de financiële 

positie. Ook kunnen bijvoorbeeld gemaakte prestatie-afspraken met de gemeente van belang zijn voor de 

beleidskeuzen. E n bij bottorn up wordt vanuit de specifieke complexen om oplossingen gevraagd voor de 

geconstateerde complexspecifieke problemen. (Straub 2001) Het resultaat van het strategisch 

voorraadbeleid is een strategisch voorraadbeleidsplan waarin voor het gehele woningbezit de 

beleidsuitgangspunten staan beschreven en wat verder is uitgewerkt op wijk-, buurt, cluster- en/of 

complexniveau. Op het kleinste schaalniveau worden de beheerplannen opgesteld, deze plannen fungeren 

als stuurinstrument in de organisatie en hierin moeten alle te onderscheiden en samenhangende 

beleidsvelden7 zijn opgenomen. (Straub 2001) 

Er zijn veel modellen ontwikkeld waarmee een corporatie haar strategisch voorraadbeleid kan opstellen. 

Deze zogenaamde procesmodellen vertonen veel overeenkomsten. E én van deze overeenkomsten is dat 

ze nog niet veel worden toegepast door corporaties (Nieboer 2003). Hoewel corporaties weinig gebruik 

maken van een vastomlijnd procesmodel, heeft vrijwel iedere corporatie wel een strategisch 

voorraadbeleid geformuleerd of is er mee bezig. 

In figuur 3.10 hebben Nieboer en Straub (2003) het proces van strategische planning (afgeleid van Kotler 

1997) weergegeven. De blokken in cursief worden door hen gezien als de zwakke schakels in het proces. 

Het gevolg hiervan is dat de concrete beslissingen in de beheerplannen en beheerprogramma's tamelijk los 

komen te staan van de algemene doelstellingen (de missie) van de organisatie. 

---- -· 

Figuur 3.10 

7 Voorbeelden van beleidsvelden zijn het (des)investeringsbeleid en het onderhoudsbeleid. 
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Het bovenstaande model geldt echter wel als basis voor de meeste procesmodellen voor het 

voorraadbeleid. Als voorbeeld van uitgewerkt model voor het strategisch voorraadbeleid bij 

woningcorporaties staat hieronder het procesmodel ontwikkeld door Onderzoeksbureau OTB. Ook 

hierbij is de eerste stap het formuleren van de missie van de corporatie. Hierin spreekt vooral de sociale 

doelstelling of, in bredere zin, de eigen interpretatie van de BBSH-prestatievelden. Deze doelstellingen 

-------· 
Figuur 3.11 

hebben vaak, net als de prestatievelden 

van het BBSH, de vorm van algemeen 

verwoorde do els tellingen, zoals 

bijvoorbeeld "het vergroten van de 

woontechnische kwaliteit van het 

bezit". Doelstellingen die betrekking 

hebben op flnanciën zijn vaak 

uitgedrukt een minimaal 

solvabiliteitsniveau. (Nieboer 2004) Het 

gevolg van het uitgaan van impliciete 

uitgangspunten in het voorraadbeleid is 

een zwakke relatie tussen de 

ontwikkeling van het beleid en de 

uitvoering ervan. (Nieboer 2004) 

In het voorraadbeleid heeft de 

bedrijfswaarde een dubbelrol. Enerzijds 

kan met de bedrijfswaarde worden 

bepaald wat de fmanciële ruimte is voor 

het uitvoeren van de plannen. Hiervoor 

wordt de bedrijfswaarde gebruikt 

waarbij men uitgaat van de "0-strategie" (doorexploiteren). Dit gebeurt bij het OTB-model in fase 2a. 

Anderzijds geeft de bedrijfswaarde weer belangrijke informatie in het toetsingsproces. Hierbij wordt de 

bedrijfswaarde berekend op basis van de gekozen strategieën. Waardoor de (financiële) consequenties van 

de plannen zichtbaar worden. De corporatie kan zich zo een beeld vormen van de nieuwe financiële 

positie en van het nieuwe risicoprofleL (Gruis 2001) 

3.3.2 Prestaties meten en beoordelen 

In paragraaf 3.2 zijn de belangen van de verschillende stakeholders aan bod gekomen. Hun behoefte aan 

informatie over prestaties van de corporaties is sinds de verzelfstandiging enorm toegenomen. Vooral 

vanuit de politiek komt meer de wens om beter inzicht te krijgen in de geleverde maatschappelijke 

prestaties. (Conijn 2005) 

Conijn (2005) concludeert in zijn rapport ''Woningcorporaties: naar een duidelijke taakafbakening en een 

heldere sturing" dat corporaties vooraf wel kenbaar maken wat de voorgenomen prestaties zijn, maar dat 

deze slechts ten dele worden gerealiseerd. Verder concludeert hij dat de waarneming c.q. meting van de 

maatschappelijke prestaties gebrekkig is. De prestaties worden vaak gemeten naar fmanciële input en niet 

via de output. 

Maatschappelijke prestaties 

Bij een veelgebruikte methode voor het meten van de maatschappelijk prestaties wordt een benadering 
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gehanteerd waarbij het totale rendement van een woningcorporatie uit twee componenten bestaat: 

• Het financiële rendement, uitgesplitst naar direct (de netto huuropbrengst) en indirect rendement 

(de waardestijging of -daling); 

• Het sociale of maatschappelijke rendement, zijnde het resultaat van het nastreven van de sociale 

do els tellingen. 

Het financiële rendement kan worden berekend door de gerealiseerde kasstromen te analyseren. Het 

maatschappelijk rendement wordt in deze benadering gezien als het economisch offer: het rendement dat 

de corporatie laat liggen door het niet marktconform aanbieden van de woningen. De hoogte hiervan is bij 

deze benadering het verschil tussen een fictief marktconform rendement en het behaalde fmanciële 

rendement. 

Het principe is eenvoudig en is ook de basis voor bijvoorbeeld de Aedex IPD corporatie vastgoedindexs. 

Met deze index worden op basis van fictieve marktconforme bedrijfswaardes, de rendementen van de 

corporaties bepaald. Doel hiervan is het meer transparant maken van de sector en het in beeld brengen en 

vergelijkbaar maken van de prestaties van corporaties. Bezwaar op dit principe is dat volgens deze 

benadering een (economisch) inefficiënte corporatie beter scoort op het maatschappelijk rendement. (o.a. 

Gruis 2003) 

En juist vanwege het ontbreken van duidelijke prikkels vanuit eigenaren of vanuit een gespannen markt 

ligt inefficiëntie op de loer. (Conijn 2005) Dit maakt het meten van efficiëntie bij woningcorporaties van 

zeer groot belang bij het beoordelen van de maatschappelijke prestaties van de woningcorporaties. 

Financiële prestaties 

Maar ook bij het beoordelen van de financiële prestaties is inzicht in de efficiëntie van een corporatie van 

belang. Zoals in paragraaf 3.2.3 is beschreven biedt de bedrijfswaardeberekening nogal wat mogelijkheden 

om de uitkomst ervan te sturen naar een gewenste waarde. Aangezien veel van de gebruikte kengetallen9 

voor het meten van de fmanciële prestaties uitgaan van de bedrijfswaarde, kan dit de beoordeling 

bemoeilijken. 

Het inzicht in de efficiëntie kan worden vergroot door te bepalen welk deel van de prestaties ZlJn 

gerealiseerd door het handelen van de corporatie of door niet te beïnvloeden grootheden, zoals de 

kapitaalmarktrente10• Om dit inzichtelijk te maken heeft het Centraal Fonds een methode (CFV 2004a) 

ontwikkeld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het kapitaalstendement en het 

vermogensrendemen t11• 

Aangezien dit onderzoek zicht richt op de bedrijfswaarde en niet direct op de financiering van de 

woningen wordt er hier niet verder ingegaan op dit vermogensrendement 

Analyse van het rendement op basis van de bedrijfswaarde 

Bij het kapitaalstendement van een woningcorporatie gaat het om het directe rendement uit verhuur en 

verkoop en het indirecte rendement uit de waardestijging of -daling van het bezit. Het rapport "Sturen op 

rendement" van het Centraal Fonds gaat in op de informatie die wordt verkregen door het behaalde 

8 de Aedex/ IPD Corporatie Vastgoedindex is een index voor het meten van de performance. 
9 Bijvoorbeeld de solvabiliteit, direct en indirect rendement. 
10 Het presteren van de treasurer wordt hier buiten beschouwing gelaten. 
11 Het vermogensredenemt is op te delen in rendement op vreemd vermogen (betaalde rente en ontwikkeling van de 
rentabiliteitswaarde van de leningen) en het rendement over het eigen vermogen. 
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rendement te toetsen aan het verwachte rendement. Het Fonds stelt hierbij dat het niet in eerste instantie 

gaat om de hoogte van de geleverde financiële prestaties, maar om de vergelijking tussen de geleverde en 

de voorgenomen prestaties. (Klieverik 2004) 

Na ieder jaar kan het geëiste rendement, de disconteringsvoet, worden vergeleken met het gerealiseerde 

rendement. Hieronder wordt beschreven hoe deze vergelijking kan worden gemaakt, hierbij wordt 

allereerst onderscheid gemaakt in direct en indirect rendement. Aan de hand van de voorbeeldwoning uit 

hoofdstuk twee wordt het verwachte rendement bij een bedrijfswaardeberekening weergegeven: 

Voor de woning uit § 2.1.2 is de (verwachte) netto huurontvangst: huur (€ 5.660) -huurderving (2%) -

exploitatielasten (€ 1.500) = € 4.047. 

Het direct rendement is 4·047 = 4 7%. 
86.250 ' 

De tweede component van het rendement, het indirecte rendement wordt gevormd door de 

waardeverandering van de woning. In figuur 2.2 is te zien dat de bedrijfswaarde van de voorbeeldwoning 

in de eerste 25 jaar stijgt, dit duidt op een positief indirect rendement. De bedrijfswaarde van de 

voorbeeldwoning in 2006 is € 87.810. 

Daarmee kan het indirect rendement worden berekend: 87.810 - 86 .250 
86 .250 

1,8% 

Het totale verwachte rendement is 4,7% + 1,8% = 6,5% 

Dit rendement is per definitie gelijk aan de disconteringsvoet, het gaat immers om het verwachte 

rendement. In het 35ste exploitatiejaar is het direct rendement 9,2% en het indirect rendement - 2.,7'~/o 

(daling van de bedrijfswaarde). Het totale (verwachte) rendement is dus wederom 6,5%. 

Hiermee is de verwachting ten aanzien van het rendement op het vastgoed weergegeven. Na het 

beschouwde jaar kan deze verwachting worden vergeleken met de gerealiseerde waarden. Dit kan zowel 

voor het direct als voor het indirect rendement. Het gerealiseerde direct rendement wordt verkregen door 

de werkelijke kasstromen te delen door de bedrijfswaarde aan het begin van het jaar . Het gerealiseerde 

indirect rendement ontstaat uit de waardeverandering op basis van de in het volgende jaar berekende 

bedrij fswaarde. 

Vervolgens kan een corporatie onderzoeken hoe eventuele verschillen tussen de prognose en het 

gerealiseerde rendement zijn ontstaan. Hieronder is een overzicht gegeven van drie oorzaken van 

wijzingen in het indirecte rendement. Van elke categorie is een voorbeeld weergegeven. 

• parameterwijzigingen, 

• 

parameterwijzingen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van een gewijzigd huurbeleid, 

waardoor een corporatie bijvoorbeeld een hogere huurverhoging kan hanteren . 

ruveauW1JZ1gmgen, 

een niveaustijging kan betrekking hebben op bijvoorbeeld de beheerkosten, wanneer het 

niveau van de beheerkosten wordt verhoogd heeft dit invloed op alle toekomstige (verwachte) 

kasstromen. 

• beleidswijzigingen, 

het uitstellen van een investering voor woningverbetering kan leiden tot een hogere dan 

verwachte bedrijfswaarde. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de waarde die het meten van de prestaties heeft voor de 

bedrijfsvoering van de corporatie en voor de verantwoording naar de stakeholders. 
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3.3.3 Sturen op de bedrijfswaarde 

Zowel voor de interne toezichthouders als voor het management van de corporaties biedt goed inzicht in 

de prestaties van het vastgoed belangrijke informatie. Op basis van deze informatie kunnen verwachtingen 

worden bijgesteld, nieuwe verwachtingen realistischer worden opgesteld en kunnen indien nodig 

betrokkenen worden aangespoord. 

Om een beeld te geven van de afwijkingen tussen de prognose en gerealiseerde kasstromen is hieronder 

een tabel (tabel 3.2) overgenomen uit het "Verslag financieel toezicht woningcorporaties 2003" van het 

CFV. Hierin is te zien dat de prognoses van de rente- en bedrijfslasten sterk afwijken van de werkelijke 

uitgaven. De aanhoudend lage rentestand heeft de gevolgen hiervan minder voelbaar gemaakt. Wat de 

precieze oorzaak is van deze grote stijging in bedrijfslasten is niet bekend. Het is echter wel van groot 

belang dat corporaties een ontwikkeling als deze onderkennen, aangezien de rentestand naar verwachting 

niet altijd op dit lage niveau zal blijven en de gevolgen van de sterk gestegen bedrijfslasten wel voelbaar 

worden. 

Prognose bedrijfsopbrengsten en -lasten in 1999 en 2003 voor het prognosejaar 2004 (x € 1 miljoen) 

Prognose 1999 Prognose 2003 Verschil prognose Verschil in 
voor 2004 voor 2004 1999 en 2003 procenten 

Bedrijfsopbrengsten 11 .214 11.433 219 1.9 

Bedrijfslasten 6.765 7.935 1.1710 17.3 

Rentelasten 3.814 3.503 -309 -8.1 

Deze tabel illustreert de ontwikkeling die zich in de afgelopen jaren binnen de corporatiesector heeft 
voorgedaan. De bedrijfsopbrengsten 2004 zijn de afgelopen jaren vrij nauwkeurig geraamd. De voortdurende 
lage rente op de kapitaalmarkt hebben de corporaties niet voorzien . De ontwikkeling van de bedrijfslasten is 
aanzienlijk minder gunstig geweest dan in 1999 is geraamd. De gemiddelde jaarlijkse inflatie voor de periode 
1999 tot en met 2004 is 2.5% geweest. Dit percentage is gelijk aan het inflatiecijfer dat corporaties in 1999 
voor de meerjarenprognose gebruikten. De boveninflatoire stijging van de bedrijfslasten is 17,3% geweest. 

Tabel3.2 

Door de analyses van de rendementen zowel voor het hele woningbezit als per complex uit te voeren 

krijgt de corporatie meer inzicht in de efficiëntie van het werkapparaat Waardoor het bestuur de 

corporatie meer prestatiegericht kan aansturen en verantwoordelijken van de vestigingen of rayons kan 

aanspreken op de geleverde prestaties. 

3.4 Conclusies 

Corporaties hebben een bijzondere positie in de Nederlandse volkshuisvesting, als hybride organisaties 

staan ze tussen de overheid en de markt in. Een corporatie heeft een groot aantal stakeholders, met 

verschillende en niet zelden tegengestelde belangen. Aan iedere stakeholder moet verantwoording worden 

afgelegd. Hierdoor zal een corporatie constant de verschillende belangen van de stakeholders moeten 

afwegen. Van directe invloed van de stakeholders, zoals bij een commerciële onderneming door de 

aandeelhouders, is bij een corporatie geen sprake. Het - vaak als omvangrijk beschouwde - eigen 

vermogen van de corporaties is in de afgelopen vijftig jaar opgebouwd met geld van huurders en 

belastingbetalers. Vandaar dat deze stakeholders, net als de fmanciers die de corporaties over een 

omvangrijk vreemd vermogen doen laten beschikken, inzicht willen hebben in de prestaties van de 

corporaties. 
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Vanwege het ontbreken van strakke, expliciete beleidsuitgangspunten is het meten en het beoordelen van 

de geleverde prestaties moeilijk. De effecten van inefficiëntie zijn niet of nauwelijks kwantificeerbaar en 

ook voor het meten van de effectiviteit van woningcorporaties is tot op dit moment geen goed instrument 

gevonden. Zo concludeert de Stichting voor Economisch Onderzoek van de UvA (SEO) in een 

onderzoek naar een operationalisatie van het effectiviteit- en efficiëntiebegrip voor woningcorporaties: 

"Het ontbreken van duideliJke -meetbare- doelstellingen maakt de uitkomsten van de ana!Jses per definitie 

experimenteel van karakter. " (SEO 2001) 

De bedrijfswaarde speelt een belangrijke rol in de communicatie en de verantwoording naar de 

stakeholders. Op basis van de bedrijfswaarde is het eigen vermogen gemiddeld 50% hoger dan bij 

waardering op basis van de historische kostprijs. Dit vraagt om uitleg richting de stakeholders, echter is de 

berekening van de bedrijfswaarde meestal niet openbaar. In de bedrijfswaarde kan namelijk gevoelige 

informatie over het toekomstig beleid van de complexen zijn verwerkt, informatie waarvan een corporatie 

liever niet heeft dat deze "op straat komt te liggen." 

De behoefte aan verbeterd inzicht in het presteren van de corporaties bestaat niet alleen bij de externe 

stakeholders. Ook de interne toezichthouders en het management hebben veel belang bij het verkrijgen 

van meer inzicht in het presteren van het vastgoed. 
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4 
Gebruik van de bedrijfswaarde 

Het gebruik van de beclrijfswaarde bij woningcorporaties is volop in beweging. Eén van de belangrijkste 

oorzaken hiervan is de recente wijziging van de richtlijnen voor de jaarverslaglegging. In Richtlijn 645 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting staat beschreven op welke wijze corporaties hun bezit dienen te 

waarderen bij het opmaken van het jaarverslag. Hoewel een corporatie kan kiezen tussen waardering op 

basis van de historische kostprijs of tegen een actuele waarde (in het geval van woningen in exploitatie is 

dit de bedrijfswaarde), is het belang van de bedrijfswaarde sterk toegenomen. Een corporatie die kiest voor 

waardering op basis van de historische kostprijs zal in de toelichting altijd de bedrijfswaarde van haar bezit 

moeten vermelden. In de vernieuwde richtlijn, die voor het jaarverslag 2004 voor het eerst van kracht is, 

zijn de regels ten aanzien van berekening van de bedrijfswaarde aangescherpt. 

Aangezien de wijziging van de richtlijn grote gevolgen heeft voor het gebruik van de bedrijfswaarde, wordt 

in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk ingegaan op deze vernieuwde richtlijn. In de tweede paragraaf van 

dit hoofdstuk komt het gebruik van de bedrijfswaarde door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 

aan de orde. Het Centraal Fonds kan worden gezien als een sterke drijfveer achter de ontwikkeling en 

verbetering van de kwaliteit van de bedrijfswaardeberekening door corporaties. 

De derde paragraaf behandeld de WSW bedrijfswaarde, deze beclrijfswaardeberekening is sterk 

gestandaardiseerd en laat weinig ruimte voor het meerekenen van het beleid van de corporatie en de 

eigenschappen van het bezit van de corporatie. 

Tot slot komt de zogenaamde beleidswaarde aan bod. Deze variant kan worden onderscheiden, omdat 

vanwege de aangescherpte regels voor berekening van de bedrijfswaarde in het jaarverslag de behoefte zal 

blijven (of ontstaan) aan een variant waarin de gevolgen van toekomstig beleid in de waardering van het 

bezit - en dus de vermogenspositie -kan worden uitgedrukt. 

4.1 Bedrijfswaarde in het jaarverslag 

Wanneer gesproken wordt over een corporatie die waardeert op basis van de bedrijfswaarde of op basis 

van de historische kostprijs dan wordt gedoeld op de gebruikte waarderingsgrondslag in het jaarverslag. 

Iedere corporatie zal van haar bezit de bedrijfswaarde berekenen, maar in het jaarverslag van 2003 

waardeerden slechts 17 corporaties hun bezit op basis van de bedrijfswaarde. De overige 510 corporaties 

waarderen hun bezit (nog) op basis van de historische kostprijs . De verwachting is dat het aantal van 17 

corporaties sterk zal toenemen in de komende jaren. (CFV 2004a) 

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat het jaarverslag (en de jaarrekening) een belangrijk middel is in de 

verantwoording naar de stakeholders. Waardering op basis van de bedrijfswaarde levert vrijwel altijd een 

aanzienlijk hogere waarde op dan bij waardering op basis van de historische kostprijs (en dus ook een 

hoger eigen vermogen). Dit is één van de redenen waarom de meeste corporaties nog niet zijn overgestapt 

op waardering tegen bedrijfswaarde. Als tweede reden kan worden genoemd dat veel corporaties van 

mening zijn dat het jaarverslag een middel is om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en 

dat een prospectieve berekeningsmethode hiervoor minder geschikt is dan een retrospectieve berekening. 
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Tot slot levert de berekening van de bedrijfswaarde vooral voor kleine corporaties veel extra werk op en 

vereist een overstap expertise en capaciteit waarover de organisatie wellicht niet beschikt. 

4.1.1 Vernieuwde richtlijn RJ 645 

De richtlijnen voor de jaarverslaglegging, opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaglegging, hebben een 

grote invloed op de wijze waarop elk bedrijf zijn jaarverslag en jaarrekening opstelt. In vrijwel alle 

bedrijfstakken zijn deze richtlijnen momenteel aan veranderingen onderhevig; de Nederlandse richtlijnen 

worden steeds meer in overeenstemming gebracht met internationaal geldende richtlijnen. 

Bij de vernieuwde specifieke richtlijn voor toegelaten instellingen werkzaam in de volkshuisvesting wordt 

meer aansluiting gezocht met algemeen geldende Nederlandse richtlijnen en is het aantal uitzonderingen 

voor corporaties sterk afgenomen. Voor corporaties is vooral het belang van de richtlijn RJ 213 

Vastgoedbeleggingen groter geworden. Deze richtlijn sluit vervolgens weer grotendeels aan op de 

internationale richtlijnen van de IFRS (International Financial Reporting Standards). 

In de oude richtlijn hadden corporaties veel vrijheid in de manier waarop zij hun bedrijfswaarde 

bepaalden. Dit had tot gevolg dat het jaarverslag van een op bedrijfswaarde waarderende corporatie 

moeilijk te interpreteren was en dat maakte vooral het onderling vergelijken van corporaties op basis van 

hun jaarverslag uiterst lastig. Daarentegen is vaststellen van de historische kostprijs eenvoudig en geeft 

(eerder) eenduidige informatie. Dit was dan ook lange tijd één van de redenen geweest voor de Raad van 

de Jaarverslaglegging (RJ) om een voorkeur uit te spreken voor waardering op basis van de historische 

kostprijs. Dat de RJ zijn voorkeur toch heeft losgelaten heeft de volgende drie redenen gehad: (CFV 

2003b) 

• de ontwikkeling bij corporaties in de laatste jaren, waarbij zij in het directe fmanciële verkeer 

steeds verder van de overheid zijn komen te staan; 

• een toenemende mate van productdifferentiatie, schaalvergroting en het gaan uitvoeren van 

meerdere vormen van dienstverlening door corporaties en de daarmee gepaard gaande 

behoefte van het versterken en willen ontvangen van gesegmenteerde informatie; 

• het toenemende belang dat gehecht wordt aan het verkrijgen van een zo groot mogelijke 

vergelijkbaarheid in regelgeving met die welke van toepassing is bij andere (vastgoed) 

ondernemingen. 

Hoewel de nieuwe richtlijn beperkter in omvang is geworden is de interpretatie ervan niet eenvoudiger 

geworden. Bovendien worden de richtlijnen niet (te) gedetailleerd uitgewerkt om te voorkomen dat de RJ 

de richtlijnen ieder jaar moet herzien. In de sector zijn best practises ontwikkeld als meer gedetailleerde 

uitwerking van de richtlijnen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op deze best practises. 

4.1.2 Best practises 

Het afgelopen jaar zijn twee rapporten verschenen met best practises voor de waardering van vastgoed 

van woningcorporaties. Het rapport "Externe verslaglegging door woningcorporaties, uitwerking best 

practises voor Richtlijn 645" is een samenvatting van een viertal expertmeetings voor de 30 grootste 

corporaties van Nederland. (Bröring 2004) En op 9 mei 2005 is het rapport verschenen van de 

projectgroep actuele waarde. Hierin wordt door een sectorbrede discussie tussen de vier grootste 

accountantskantoren, het Centraal Fonds, het WSW, het ministerie van VROM en de belangenvereniging 

Aedes een nadere invulling gegeven aan de herziene RJ 645. (CFV 2005d) Gezien de samenstelling van 

deze projectgroep kan verwacht worden dat vooral dit laatste rapport een sterk normerende werking zal 

hebben. 
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Eén van de beoogde doelen van deze vernieuwde richtlijn en de uitwerking ervan in best practises is het 

verbeteren van de kwaliteit van de opgegeven bedrijfswaarde. Twee veel voorkomende (en tegengestelde) 

manieren van gebruik worden hierbij als onwenselijk geacht. Enerzijds is dit het verwerken van al het 

voorgenomen beleid in de bedrijfswaarde. En anderzijds de berekening waarbij uitgegaan wordt van de 

standaard door het WSW voorgeschreven parameters en uitgangspunten of van gewoonte in plaats van 

een zo reëel mogelijke verwachting van de toekomstige exploitatie. (Bröring 2004) 

Uitgangspunt van de richtlijn en de best practises is dat de bedrijfswaarde minder gevoelig wordt voor 

schommelingen in de tijd, maar tegelijkertijd wel uitdrukking geeft aan de specifieke locatie en kwaliteit 

van het bezit (marktpositie), en aan de kwaliteit van de organisatie. 

Hieronder staat een samenvatting van de aanbevelingen van de beide rapporten: 

Woningen bestemd voor verkoop 
Voor woningen bestemd voor verkoop binnen een termijn van 5 jaar geldt de bedrijfswaarde als waarderingsgrondslag met een 
verwachte netto-opbrengstwaarde op het moment van de verwachte verkoop. Deze opbrengstwaarde is gebaseerd op een taxatie en 
geïndexeerd naar het moment van verkoop. 
Verwerking verplichtingen 
Voor wat betreft de verwerking van verplichtingen en rechten geldt ook deze termijn van vijf jaar. Alle verplichtingen en rechten langer 
dan vijf jaar worden niet meegenomen in de berekening van de bedrijfswaarde. Uitzondering hierop zijn cyclisch onderhoud, 
huurharmonisatie en erfpacht. 
Toekomstige onrendabele investeringen kunnen alleen worden verwerkt in de bedrijfswaarde wanneer geldt dat er sprake is van een 
feitel ijke verplichting . Dit is het geval wanneer besluiten intern zijn geformaliseerd en extern gecommuniceerd . Bij herstructurering is dit 
bijvoorbeeld het moment waarop er een met stakeholders ondertekend masterplan is. 
Disconteringsvoet 
In de best practises wordt voorgeschreven om de door het WSW voorgeschreven disconteringsvoet te hanteren bij het berekenen van 
de bedrijfswaarde van sociale huurwoningen. Bij de bedrijfswaardeberekening van markthuurwoningen kan een marktconforme 
disconteringsvoet worden gehanteerd. 
Levensduur en restwaarde 
De levensduur van nieuwbouw woningen wordt veelal gesteld op 50 jaar. Per jaar kan een corporatie bepalen of een verkorting van de 
levensduur noodzakelijk is. Corporaties kunnen een minimale levensduur van 10 jaar hanteren voor woningen waarvoor nog geen 
(intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd) besluit tot sloop of levensduurverlengende ingreep is genomen. Het is niet 
toegestaan om rekening te houden met verwachte opbrengsten uit investeringen waarvoor nog geen feitelijke verplichting is 
aangegaan voor de investering. 
De restwaarde van sociale huurwoningen is de waarde van de grond minus de uitplaatsingskosten en de kosten voor sloop en bouwrijp 
maken, ofwel de verwachte kasstroom op het moment van sloop. De waarde van de grond is afhankelijk van de toekomstige 
bestemming, hierbij is het uitgangspunt bouwrijpe grond met een sociale huurbestemming. Wanneer de grond ingebracht zal worden in 
een project met een andere bouwbestemming verandert de restwaarde van de grond in de bestaande bedrijfswaardeberekening. 
Uniformiteit in de te hanteren parameters 
De huurstijging is gedurende de eerste vijf jaar gebaseerd op het beleid van de corporatie, na deze vijf jaar wordt de parameter van het 
WSW gehanteerd. Voor de overige indexering van kosten en opbrengsten worden de door het WSW vastgestelde parameters 
gehanteerd. 
Toerekening van indirecte kosten (en maatschappelijk gebonden) 
Overheadkosten worden op een indirecte wijze in de kasstromen opgenomen. Incidentele uitgaven worden niet en structurele uitgaven 
worden wel opgenomen in de bedrijfswaarde. Maatschappelijk gebonden kosten worden zoveel mogelijk direct per complex 
toegerekend. 

4.2 Beoordeling financiële continuïteit door het Centraal Fonds 

In hoofdstuk 2 is de risicoanalyse aan bod gekomen bij het berekenen van de bedrijfswaarde. Dit is nodig 

omdat bij het bepalen van de bedrijfswaarde gerekend moet worden met toekomstige en dus onzekere 

uitgangspunten en stijgingspercentages. In deze en in de volgende paragraaf wordt de bedrijfswaarde juist 

gebruikt bij het in kaart brengen van de risico's (op bedrijfsniveau). Van iedere woningcorporatie wordt 

jaarlijks de fmanciële positie door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting vastgesteld. Voor zowel 

het Centraal Fonds als het WSW geldt dat zij trachten een zo goed mogelijke inschatting te maken van het 

risico dat een corporatie in fmanciële problemen komt. V oor het WSW is dit van belang, omdat beleggers 

alleen dan genoegen nemen met een lage rente. Het Centraal Fonds kan door tijdig signaleren van 

problemen voorkomen dat er saneringssteun moet worden verleend. Beide fondsen gebruiken de 
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bedrij fswaarde in de bepaling van de financiële positie. Door 

middel van een "naadloze aansluiting"12 tussen beide fondsen krijgt 

een corporatie die niet in aanmerking komt voor horging door het 

WSW automatisch saneringssteun van het Centraal Fonds. In deze 

paragraaf komt de beoordeling van de financiële continuïteit door 

het Centraal Fonds aan bod. In de volgende paragraaf wordt 

ingegaan op de waarderingsmethode door het WSW. 

In mei 1998 trad het gewijzigde Besluit Centraal Fonds voor de 

Volkshuisvesting in werking. In dit vernieuwde besluit kreeg het 

Fonds naast de saneringstaak ook taken in het kader van toezicht 

op de corporaties toebedeeld. Hierbij staat de zogenaamde early

warning-taak centraal, met als doel mogelijke fmanciële problemen 

te voorkomen door tijdige signalering van fmancieel zwakke 

corporaties. Wanneer de corporatie in het oordeel van het Fonds 

onvoldoende fmanciële middelen heeft of voor de komende vij f 

jaar de financiële continuïteit niet is gewaarborgd, komt de 

corporatie in aanmerking voor saneringss teun. Naast fmanciële 

steun wordt er een aantal maatregelen opgesteld door de corporatie 

Waardering bezit door het Centraal Fonds (CFV 
2004b) 
De waardebepaling van het bezit (vaste activa) is van 
belangrijke betekenis voor de hoogte van het 
weerstandsvermogen. Om te bewerkstelligen dat de 
financiële positie van elke corporatie vanuit de 
jaarrekening zoveel mogelijk eenduidig wordt 
vastgesteld , heeft het Fonds als vertrekpunt voor de 
beoordeling gekozen voor een ruim vermogensbegrip: 
het gepresenteerd weerstandsvermogen. 
Dit weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen 
vermogen te verhogen met de egalisatierekening, de 
voorziening onderhoud, de balanspost overige 
voorzieningen en hierop de eventuele immateriële 
vaste activa en herwaarderingsreserve in mindering te 
brengen. Dit voorkomt dat de verschillende keuzes, die 
corporaties overigens binnen de richtlijnen van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving inzake de waardering 
van verschillende balansposten maken, een 
eenduidige financiële beoordeling in de weg staan. 
Bij de beoordeling van de financiële positie van de 
corporatie wordt vervolgens de bedrijfswaarde 
betrokken. Op basis van de door de corporatie 
verstrekte bedrijfswaarde wordt onderzocht of er 
sprake is van over- of onderwaardering van het bezit 
op grond waarvan het gepresenteerd 
weerstandsvermogen wordt aangepast. Op deze 
aanpassing wordt een deel in mindering gebracht in 
verband met de onzekerheid van het in de toekomst 
kunnen realiseren van de bedrijfswaarde. Daarnaast 
wordt de rentabiliteitswaardecorrectie in de berekening 
meegenomen. Aldus resulteert het gecorrigeerd 
weerstandsvermogen. 

en het Fonds om de financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval kan de minister van VROM bij 

deze corporaties een bijstelling van het corporatiebeleid afdwingen of zelf een bewindvoerder aanstellen. 

4.2.1 Het gecorrigeerd weerstandsvermogen13 

De beoordeling van het Fonds berust op twee pijlers. De waardering van het bezit en de risicoanalyse. 

Voor de waardering van het bezit bepaalt het Fonds het gecorrigeerd weerstandsvermogen (op basis van 

de bedrijfswaarde) en door middel van een risicoanalyse stelt het Fonds het minimaal noodzakelijk 

weerstandsvermogen vast. Toetsing van het gecorrigeerd weerstandsvermogen aan het minimaal 

weerstandsvermogen levert wel of geen nader onderzoek op. In het kader hierboven staat beschreven op 

welke wijze het Fonds het gecorrigeerde weerstandsvermogen berekent. 

Het minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. 

Uitgangspunt hierbij is dat minimaal 5% van het balanstotaal nodig is als dekking voor de risico's die 

voortvloeien uit de gewone bedrijfsuitoefening, zijnde de verhuuractiviteiten, de 

onderhoudswerkzaamheden en het administratief beheer. D aarbovenop komt een risico-opslag die 

afhankelijk is van het verhoogde risico dat een corporatie loopt bij bepaalde activiteiten. In figuur 4.1 zijn 

de zes door het Fonds onderscheiden factoren te zien. 

Een gemiddelde corporatie zal volgens de benadering van het CFV over een minimaal 

weerstandsvermogen moeten beschikken ter grootte van 14,1% van het balanstotaal. De getallen in de 

onderstaande figuur geven de opbouw van deze 14,1% weer. Het gecorrigeerde weerstandsvermogen van 

de gemiddelde woningcorporatie is 30,4%. (CFV 2004a) 

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde voor het vaststellen van het gecorrigeerd weerstandsvermogen, gaat 

het Fonds uit van de door de corporatie aangeleverde bedrijfswaarde. Hierop wordt voor iedere parameter 

een mogelijke afwijking opgesteld. Vervolgens wordt, door middel van simulatie, een standaarddeviatie 

12 Deze naadloze aansluiting is uitgewerkt in het convenant WSW-CFV uit 1998, waarop in 2000 een aanvulling is gedaan. 
13 In deze paragraaf is veelvuldig gebruik gemaakt van tekst uit de CFV publicatie: Beleidsregels 2005 (CFV 2004b) 
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voor de bedrijfswaarde bepaald als onzekerheidsmarge op de door de corporatie aangeleverde 

bedrijfswaarde (zie ook stochastische benadering in §2.4.3). Verder worden er, indien nodig, correcties 

uitgevoerd op basis van de restwaarde, de huurkapitalisatiefactor en op basis van het verschil tussen de 

verhoudingen bedrijfswaarde/boekwaarde van woningen met een bijzondere bestemming14 en dat van het 

door te exploiteren bezit. 

Waardering bezit 

Gewone bedrijfsuitoefening 

Treasury 

Projecten 

Vern ieuwing/herstructurering 

Marktpositie 

Organisatie 

Minimaal noodzakelijk 
weerstandsvennogen 

Figuur 4.1 

Bij de beoordeling van de corporaties maakt het CFV gebruik van het zogenaamde trechtermodeL Daarbij 

vormt de eerste beoordeling van het gecorrigeerd weerstandsvermogen ten opzichte van het minimaal 

noodzakelijk weerstandsvermogen het uitgangspunt. Op basis hiervan kan een corporatie worden 

geselecteerd voor een dossieronderzoek en een vervolgonderzoek. Deze eerste beoordeling vindt plaats op 

basis van de door de corporaties aangeleverde Cijfermatige Kerngegevens. Om te voorkomen dat een 

corporatie ten onrechte niet wordt uitgenodigd voor het dossieronderzoek is gekozen voor ruime 

normeringen. Met het dossier- en het vervolgonderzoek is het mogelijk de ruime normeringen scherper te 

stellen door ze meer toe te passen op de individuele situatie van de betreffende corporatie. Tijdens het 

dossieronderzoek maakt het Centraal Fonds een vergelijking van de in de bedrijfswaarde gebruikte 

parameters en van de deeluitkomsten met de waarden in een referentiegroep. De referentiegroep bestaat 

uit alle corporaties met vergelijkbaar bezit op basis van leeftijd en stedelijkheid van het bezit. Verder is het 

mogelijk om op basis van de specifieke marktpositie van sommige complexen gebruik te maken van 

meerdere variantenrekeningen. (CFV 2004b) 

4.2.2 Belang van intern toezicht 

De taak van het Centraal Fonds is breder dan alleen het beoordelen van de financiële positie van de 

corporaties, in het jaarverslag over 2004 spreekt het Centraal Fonds zijn ambitie uit om: 

"binnen de overheid het kenniscentrum te zjjn op het gebied van informatie en waardering van vastgoed bjj 

woningcorporaties en de informatievoorziening continu te verbeteren, deels ten behoeve van de financiè1e toezichttaak 

van het Fonds, deels ten algemenen nutte." (CFV 2005a25) 

Het Centraal Fonds hecht veel belang aan het verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening en 

streeft dan ook naar het versterken van het interne toezicht. Het Centraal Fonds stelt: 

"Goed intern toezicht resulteert in een kwaliteitsverbetering bij corporaties. Het moge duidelijk zijn dat hoe hoger 

14 sloop, verkoop of investeringingrepen. 
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de kwaliteit van het intern toeifcht, hoe inifchte!!Jker de toeifthttaak van het Fonds wordt. "(CFV 2005a:25) 

Het Centraal Fonds is dus voor zijn toezichttaak afhankelijk van de informatie die zij krijgt van de 

corporaties. Veel corporaties gaan bij de berekening van de bedrijfswaarde uit van de parameters die zijn 

gestoeld op de richtlijnen van het WSW of op gewoonte. (Bröring 2004) Vaak beschouwen deze 

corporaties de bedrijfswaarde als een noodzakelijk stukje toelichting. (Bröring 2004) Het bezwaar van het 

Centraal Fonds hierop is dat deze WSW bedrijfswaarde geen rekening houdt met het specifieke beleid van 

de corporatie en de marktpositie van het bezit. 

Bij corporaties die wel waarderen tegen de bedrijfswaarde in de jaarverslag valt op dat er vaak een weinig 

eenduidig beeld van de bedrijfswaarde wordt gegeven. De bedrijfswaarde per woning kan van jaar tot jaar 

sterk verschillen. Bovendien biedt de bedrijfswaarde de mogelijkheid om lagere opbrengsten of hogere 

exploitatielasten op te vangen door het anders inrekenen van toekomstige investeringen. 

Tegen deze achtergrond en door de komst van de vernieuwde richtlijn 645 heeft het Centraal Fonds het 

initiatief genomen voor de vorming van de projectgroep actuele waarde. Belangrijk uitgangspunt was het 

krijgen van consensus over de inhoud van het begrip bedrijfswaarde bij corporaties en te streven naar een 

maximale aansluiting tussen de waarderingsgrondslag voor enerzijds het vastgoed in de jaarrekening van 

de corporatie en anderzijds de gegevensopvraging door het Fonds. (CFV 2004a) 

Vooruitlopend op de best practises van deze projectgroep heeft het Fonds in de Toelichting van de 

opvraag Cijfermatige Kerngegevens (voor 2004) haar eigen eenduidig omschreven richtlijnen vermeld. 

Kernpunt is een aansluiting met en een verdere uitwerking van de herziene RJ 645. Hiertoe dienen 

corporaties voor de eerste vijf jaar de kasstroom en kasstroomontwikkeling van de materiële vaste activa in 

exploitatie door te rekenen op basis van vastgesteld beleid, en voor de periode na jaar 5 wordt uitgegaan 

van meer generieke, door het WSW vastgestelde meerjarenparameters. (CFV 2005c) 

Door het gelijkstellen van de bedrijfswaarde zoals deze moet worden gebruikt in de jaarverslaglegging en 

de bedrijfswaarde voor de jaarlijkse opgave aan het Centraal Fonds, beoogt het Fonds de kwaliteit van de 

berekening te verbeteren en de berekening meer transparant te maken. Hierdoor wordt het toezicht van de 

interne toezichthouder en de controle door de accountant eenvoudiger en beter. Het Centraal Fonds gaat 

ervan uit dat daarmee ook zijn rol als externe toezichthouder eenvoudiger wordt en dat de kwaliteit van 

het toezicht sterk wordt verbeterd. (CFV 2004a) 

4.3 Beoordeling kredietwaardigheid door het WSW 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de werkwijze van het WSW, op de WlJZe waarop de WSW 

bedrijfswaarde wordt bepaald en op de impact die deze bedrijfswaarde heeft in de sector. 

Het belang van goedkope leningen - en dus van horging door het WSW - is beschreven in het vorige 

hoofdstuk. Van groot belang voor de lage rente is voor de financiers de zogenaamde AAA rating van het 

WS\V'. Deze rating wordt afgegeven door de twee meest toonaangevende ratingbureaus Stardard & Poor's 

en Moody's Investors Service. Het geeft aan dat financiers een maximale zekerheid hebben dat 

rentebetaling en aflossing is gewaarborgd. In het kader is de onderbouwing van de raters te lezen. 

4.3.1 Werkwijze WSW 

Het \VSW beoordeelt iedere deelnemende corporatie op twee manieren. 
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Kredietwaardigheidstoets 

Allereerst voert het WSW een jaarlijkse 

kreclietwaarcligheidstoets uit. Hierbij wordt gekeken of de 

waarde van het bezit groter is dan de waarde van de 

geborgde leningen. In de volgende subparagraaf wordt 

ingegaan op de door het WSW gehanteerde definitie van 

de waarde van het bezit. Het positieve verschil tussen de 

waarde van het bezit en van de leningen wordt vrije 

borgingsruimte genoemd. De corporatie kan voor de 

hoogte van deze vrije borgingsruimte nieuwe geborgde 

leningen aantrekken zonder daarvoor nieuw onderpand in 

te hoeven brengen. Vanwege de behouden 

De onderbouwing en argumentatie voor de beide 
ratings van de ratingbureaus: 
Hoofdpunten zijn het gunstige risicoprofiel van de sector als 
geheel, de gehele zekerheidsstructuur inclusief het Centraal 
Fonds Volkshuisvesting (CFV), de overheidsachtervang en 
de zorgvuldige werkwijze en procedures van het WSW zelf. 
De ratingbureaus betitelen het vermogen en de 
opbrengsten van het WSW zeker niet als hoog, maar als 
redelijk en voldoende, gelet op overige factoren. Beide 
ratingbureaus waarderen de monitoring van de deelnemers 
door het WSW. De toegenomen aandacht voor de liquiditeit 
van de deelnemers en de ontwikkeling daarvan werd 
positief ontvangen. Onveranderd bl ijft de grote nadruk die 
de ratingbureaus leggen op de wet- en regelgeving 
aangaande de sociale huursector en het overheidsbeleid, in 
al zijn facetten, net zoals op de woningmarkt en de 
marktpositie van woningcorporaties. (www.wsw.nl) 

waarderingsmetbode van het WSW is deze vrije borgingsruimte vaak beperkt. Wanneer een corporatie te 

weinig kredietwaardig is zal deze worden doorverwezen naar het Centraal Fonds voor saneringssteun. De 

corporatie komt dan niet meer in aanmerking voor horging van nieuwe leningen. 

Borgingsaanvraag nieuwbouw of herfinanciering 

Ten tweede kan iedere corporatie nieuwe borgingsaanvragen indienen. Hiervoor moet onderpand 

ingebracht worden en zal het WSW voor het rendabele deel van de investering of het bestaande complex 

horging afgeven. Het onrendabele deel zal de corporatie dus met eigen vermogen of met ongeborgde - en 

dus duurdere- leningen elienen te fmancieren. Met het rendabele deel van de investering wordt de WSW 

bedrijfswaarde bedoeld. Bij rendabele nieuwbouw zal de hoogte van de geborgde lening echter nooit meer 

kunnen zijn dan de stichtingskosten. 

4.3.2 WSW bedrijfswaarde 

De behouden waarderingsmetbode zorgt ervoor dat de corporatie in principe altijd voldoende onderpand 

heeft ten opzichte van de geborgde leningen. Bij de waardering van het bezit gaat het WSW uit van de 

waarde op basis van de historische kostprijs met de zogenaamde minimum waarderingstegeL Dit houdt in 

dat per complex de bedrijfswaarde op basis van de WSW uitgangspunten en parameters wordt berekend 

en tevens wordt de waarde op basis van de historische kostprijs van het complex opgegeven. Wanneer de 

WSW bedrijfswaarde lager is dan de waarde op basis van de historische kostprijs wordt de WSW 

WSW verricht kredietwaardigheidsloets 
De kredietwaardigheidstaets richt zich op het inzicht krijgen in (de 
ontwikkeling van) het eigen vermogen van de deelnemer en dat in 
relatie tot de normen en richtlijnen die WSW hanteert. Het eigen 
vermogen vormt een buffer voor diverse financiële risico's. Het 
eigen vermogen c.q. de financiële positie is meer dan de optelsom 
in kwantitatieve zin van wat blijkt uit de verslagstaten van WSW. 
De deelnemer wordt tevens in kwalitatieve zin beoordeeld. Hierbij 
wordt onder andere gekeken naar off balance risico's inzake 
rentederivaten, samenwerkingsverbanden, e.d. 
De vijfjaarsprognose vormt een belangrijk onderdeel van deze 
toets. Daarnaast vindt een (markttechnische) toets plaats voor het 
bezit van de deelnemer en de kwal iteit van de organisatie. 
Jaarlijks wordt vooraf overlegd met Deelnemersraad, Aedes, CFV 
en achtervangers (VNG en Rijk) over de te hanteren parameters 
die gelden als uitgangspunt voor de bedrijfswaarde
berekeningen. Het bezit wordt gewaardeerd op basis van 
historische kostprijs of lagere WSW-bedrijfswaarde. (www.wsw.nl) 

bedrijfswaarde van het complex gehanteerd. De som van 

de waardes van alle afzonderlijke complexen geeft de 

waarde van het totale woningbezit. Dit levert een zeer 

behouden beeld op; de waardering van het totale bezit is 

altijd lager dan wanneer alle wonmgen worden 

gewaardeerd op basis van de historische kostprijs. Voor 

het WSW zijn deze sterke normeringen noclig om de 

mogelijkheden van (positive) "creative accounting" zo veel 

mogelijk uit te bannen. 
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In figuur 4.2 is het waardeverloop van de voorbeeldwoning uit hoofdstuk 

2 weergeven. Hierin zijn drie lijnen opgenomen: de bedrijfswaarde op 

basis van de parameters zoals in gebruikt in hoofdstuk 2, de WSW 

bedrijfswaarde en de waarde op basis van historische kostprijs 

verminderd met de jaarlijkse afschrijving (de boekwaarde). De groene 

kruisjes geven de waarde aan die het WSW hanteert bij het bepalen van 

de borgingsruimte. Hierin is te zien dat in het 3Sstc jaar het verschil tussen 

de bedrijfswaarde en de boekwaarde ongeveer € 50.000 is .15 

4.3.3 Impact van WSW bedrijfswaarde 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de WSW bedrijfswaarde voor het 

WSW zelf vooral in de eerste fase van de levensduur van een woning16 

een belangrijke rol speelt. Bij het bepalen van de vrije borgingsruimte 

wordt alleen gekeken naar de laagste van de twee waardering. Bij de 

woning in dit voorbeeld speelt voor het WSW de bedrijfswaarde na 

ongeveer 12 jaar geen rol meer. Voor ouder bezit geldt dan de waarde op 

basis van de historische kostprij s. 

Uitgangspunten 

investering in 2005 

aanvangshuur in 2006 

huurderving 

exploitatie-uitgaven in 2006 

exploitatie termijn 

Corporatie parameters 

huurstijging 

stijging exploitatie-uitgaven 

disconteringsvoet 

WSW parameters 

huurstijging 

onderhoudskostenstijging 

overige variabele lasten 
gehanteerde stijging 
exploitatie-uitgaven 
disconteri ngsvoet 

Fiquur 4.2 

€ 125.000 

€ 5.660 

2% 

€ 1.500 

50 jaar 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

2,25% 

3,25% 

2.25% 

2,8% 

6,25% 

Tabe/ 4.1 

Toch zal iedere corporatie voor de jaarlijkse kredietwaardigheidstaets een bedrijfswaardeberekening 

moeten maken van alle complexen. Dit heeft tot gevolg dat corporaties waar de bedrijfswaarde nog geen 

onderdeel uit maakt van het voorraadbeleid deze WSW bedrijfswaarde vaak wordt gezien als dé 

bedrijfswaarde van de complexen. Groot nadeel van de WSW bedrijfswaarde is dat de parameters en de 

uitgangspunten die gebruikt worden, geen rekening houden met de specifieke situatie van de corporatie en 

haar bezit. 

De waarderingsgrondslagen voor de WSW bedrijfswaarde ZlJn dan ook meer toegespitst op 

nieuwbouwwoningen en niet op de gemiddelde corporatiewoning met een restant levensduur van 23 jaar 

15 Hierbij kan wel de kanttekening worden geplaatst dat de bedrijfswaarde van een woning na 30 à 40 jaar vaak wordt beïnvloed 
door hoge onrendabele uitgaven aan woningverbetering en het effect van deze (vaak onvermijdelijke) uitgaven is in dit voorbeeld 
niet meegenomen. 
16 En voor woningen waar in het kader van woningverbetering of herstructurering sprake is van onrendabele investeringen. 
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en een gemiddelde leeftijd van 35 jaar.J7 Vooral voor kleine corporaties levert de berekening van een 

realistische bedrijfswaarde veel extra werk op en is de benodigde expertise en capaciteit wellicht niet 

aanwezig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de WSW bedrijfswaarde voor meer doeleinden wordt 

gebruikt dan waar deze eigenlijk voor is bedoeld. Met de komst van de nieuwe richtlijn voor de 

jaarverslaglegging wordt iedere corporatie groot of klein gedwongen in ieder geval het specifieke beleid 

voor de eerste vijf jaar in de berekening van de bedrijfswaarde te verwerken. Daarmee komt de WSW 

bedrijfswaarde ook voor de achterhoede corporaties meer los te staan van de bedrijfswaarde zoals deze 

moet worden gebruikt in het jaarverslag. 

4.4 Beleidswaarde 

In dit onderzoek wordt de bedrijfswaarde waarin al het voorgenomen beleid is verwerkt, aangeduid met de 

beleidswaarde. De beleidswaarde wordt alleen intern gebruikt en speelt geen rol bij de verantwoording 

naar de (externe) stakeholders. In deze paragraaf komen twee toepassingen van de beleidswaarde aan bod. 

De eerste is toepassing is het gebruik in het voorraadbeleid. De tweede toepassing is het gebruik van de 

beleidswaarde om de voortgang van de uitvoering van het voorraadbeleid meetbaar te maken en het 

creëren van mogelijkheden om de geleverde prestaties te beoordelen. 

4.4.1 De beleidswaarde in het strategisch voorraadbeleid 

De noodzaak van het apart benoemen van de beleidswaarde komt voort uit de verscherpte richtlijnen voor 

de jaarverslaglegging. In de voorgaande paragrafen is aan bod gekomen dat het verwerken van alle 

toekomstige beleidsvoornemens in de bedrijfswaarde nogal wat nadelen heeft voor het gebruik in het 

kader van de jaarverslaglegging. De nieuwe richtlijn heeft echter niet tot doel de planningshorizon van 

corporatie te beperken tot 5 jaar. Corporaties kijken in hun strategisch voorraadbeleid en daarmee 

samenhangende ftnanciële meerjarenplanningen vooruit voor een langere periode. 

Wanneer een corporatie meer mogelijkheden heeft om toekomstige uitgaven aan onrendabele 

investeringen te verwerken in de bedrijfswaarde zal de beleidswaarde veel lager uit kunnen komen dan 

wanneer de lijn van de RJ en de best practises van de projectgroep wordt gevolgd. De strikte regels vanuit 

de RJ en de best practises kunnen ook leiden tot een lagere waardering van de woningen dan op basis van 

de beleidswaarde. Een corporatie met een aanzienlijk verkoopprogramma zal de verwachte 

verkoopopbrengsten slechts ten dele mogen verwerken in de RJ bedrijfswaarde. 

De beleidswaarde kan een belangrijke rol vervullen in het strategisch voorraadbeleid van de corporatie. 

Door middel van de bedrijfswaarde kan het beschikbare eigen vermogen worden berekend op basis van 

het gekozen strategisch voorraadbeleid. De bedrijfswaarde volgens de nieuwe richtlijnen van de RJ is niet 

geschikt voor het gebruik bij toetsing van het voorraadbeleid. Immers kunnen de geplande extra 

investeringen en opbrengsten van het voorraadbeleid niet volledig worden verwerkt in de bedrijfswaarde, 

waardoor de RJ bedrijfswaarde niet alle gevolgen ervan weergeeft in de ftnanciële positie. De 

beleidswaarde geeft daarentegen wel het volledig beeld van het beschikbare eigen vermogen bij het 

gekozen beleid. Kanttekening die hierbij kan worden geplaatst, is dat ten behoeve van de financiële 

continuHeit het eigen vermogen van de corporatie ook volgens de berekening door het CFV en het WSW 

te allen tijde als voldoende moet worden beoordeeld. 

17 Als gevolg van levensduurverlengende ingrepen bij een deel van het woningbezit komt de gemiddelde leeftijd van de woningen 
en de gemiddelde restant exploitatietermijn samen niet uit op 50 jaar, maar op 58 jaar. 
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4.4.2 Rendementen op basis van beleidswaarde en bedrijfswaarde 

De tweede toepassing betreft het meten van de prestaties op basis van de beleidswaarde. Door bij 

actualisering van de meerjarenplanningen de waardeverandering van de beleidswaarde te analyseren kan 

worden beoordeeld in hoeverre de uitvoering van de plannen "nog op schema liggen". Dit levert een goed 

beeld op voor de interne toezichthouder en zal de corporatie meer bewegen tot het maken van realistische 

plannen. Dit zal vervolgens de kwaliteit van de berekening van zowel de beleidswaarde als de 

bedrijfswaarde ten goede komen. 

Een meerjareninvesteringsplanning voor bijvoorbeeld 2006-2015 levert voor ieder complex een 

beleidswaarde die geldt voor het jaar 2005. Wanneer de corporatie een jaar later de investeringsplanning 

voor 2007-2016 goedkeurt, leidt dit tot een beleidswaarde voor het jaar 2006. Er zal een verschil ontstaan 

tussen de beleidswaarde van 2005 en van het daaropvolgende jaar 2006. Dit verschil kan veroorzaakt 

worden door de rekenkundige ontwikkeling, door parameterwijzigingen, door niveauwijzingen, als gevolg 

van (des-) investeringen in 2006, door wijzingen ten aanzien van de geplande investeringen in de periode 

2007-2015 en tot slot door de nieuwe geplande investeringen in het jaar 2016. 

In de berekening van beleidswaarde van 2005 zit impliciet al een beleidswaarde voor 2006. De afwijkingen 

in het geprognosticeerde en gerealiseerde rendement kan worden ingedeeld in: 

• direct rendement; 

de huurontvangsten 

de onderhoudsuitgaven, beheerslasten en overige exploitatie-uitgaven 

(des-)investeringen in 2006 

• indirect rendement. 

uitstellen of versnellen van geplande (des-)investeringen 

nieuwe (des-)investeringen of schrappen van (des-)investeringen in periode 2007-2015 

ruveauWl)Ztgmgen 

parameterwijzigingen 

nieuw beleid in 2016 

Door het indirect rendement te verdelen over deze categorieën wordt duidelijk of de uitvoering van het 

beleid nog op schema ligt en vooral waardoor de waardeveranderingen zijn ontstaan. 

Het verwerken van alle toekomstige investeringen in de beleidswaarde leidt niet alleen tot een andere 

waardering van het woningbezit dan bij de RJ of WSW bedrijfswaarde, maar leidt ook tot een andere 

vermogenspositie. Een ander eigen vermogen en eventueel minder reserves. Ook het jaarresultaat zal 

sterker worden beïnvloed door de toekomstige investeringen. Ten behoeve van het intern toeZicht kan 

naast de balans en winst- en verliesrekening op basis van de RJ bedrijfswaarde ook beleidsvarianten van de 

balans en winst- en verliesrekening worden gebruikt. Door de ontwikkeling in de vermogenspositie van 

beide balansen met elkaar te vergelijken kan worden gezien in hoeverre de corporatie erin slaagt de 

voorgenomen plannen uit te voeren. Hierdoor kan er meer druk worden gezet om de beleidsvoornemens 

ook daadwerkelijk uit te voeren. Hierdoor hebben de interne toezichthouders een instrument om het 

bestuur van de corporatie af te rekenen op de prestaties en bovendien bezit het bestuur van de corporatie 

op haar beurt weer sturingsmogelijkheden voor de verschillende rayons of vestigingen. 
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4.5 Conclusies 

Er zijn in dit hoofdstuk drie varianten van de bedrijfswaardeberekening onderscheiden: de RJ 

bedrijfswaarde, de WSW bedrijfswaarde en de beleidswaarde. 

Met de komst van de vernieuwde richtlijn RJ 645 is een belangrijk fundament gelegd voor verbetering van 

de bedrijfswaardeberekening voor de jaarverslaglegging. De nieuwe richtlijn, en de uitwerking in de vorm 

van best practises, moet de bedrijfswaarde minder gevoelig maken voor sterke schommelingen in de tijd 

en de vergelijkbaarheid tussen corporaties onderling verbeteren. Ook het Centraal Fonds ziet in de 

aanpassing van de richtlijn mogelijkheden om de kwaliteit van de aangeleverde bedrijfswaarde sterk te 

verbeteren. Door het opnemen van alleen extern gecommuniceerde (en intern geformaliseerde) besluiten 

is de bedrijfswaarde in principe ook geen geheimzinnig instrument meer, waarvan alleen de uitkomst 

bekend is, maar zou deze - inclusief de achterliggende berekening - goed kunnen worden gebruikt in de 

communicatie met de stakeholders. 

Door de nieuwe richtlijn zal er duidelijk onderscheid komen tussen de bedrijfswaarde, gebruikt voor het 

jaarverslag en de Cijfermatige Kerngegevens, en de beleidswaarde. De beleidswaarde is belangrijk omdat 

de planningshorizon van vijf jaar te kort is voor een woningcorporatie. Vooral corporaties met een grote 

investeringsambitie kunnen met de beleidswaarde de gevolgen van de voorgenomen plannen terug zien in 

de beschikbare (toekomstige) financiële ruimte. 

Met rendementsberekeningen op basis het direct rendement, de kasstroom, en het indirect rendement 

(verschil tussen twee opeenvolgende beleidswaardeberekeningen) ontstaat een sturingsinstrument 

waarmee het bestuur de verschillende rayons of vestigingen kan beoordelen op efficiëntie en op hun 

voortgang in de projecten. Bovendien kan het instrument het intern toezicht verbeteren. Belangrijke 

voorwaarde voor de methode is dat de beleidswaarde ieder jaar op consistente wijze wordt berekend. 
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5 
Bedrijfswaarde in de praktijk 

In de vorige hoofdstukken is de theorie van de bedrijfswaarde behandeld, daarin is allereerst de 

berekeningswijze behandeld. Vervolgens is het belang aangegeven van de bedrijfswaarde bij de 

communicatie en verantwoording met de externe stakeholders en de bedrijfswaarde als sturingsinstrument 

voor de interne toezichthouders en het management. In het vorige hoofdstuk zijn drie gebruikte varianten 

van de bedrijfswaarde beschreven: de beleidswaarde, de RJ bedrijfswaarde en de WSW bedrijfswaarde. 

In dit hoofdstuk worden bedrijfswaardeberekeningen uitgevoerd op basis van bestaande huurwoningen. 

Hiermee wordt onderzocht welke informatie een stakeholder wel en niet uit een bedrijfswaardeberekening 

kan halen. Hierbij gaat het zowel om de externe stakeholder (huurder, overheid, financier) als om de 

interne stakeholder (interne toezichthouder, management). 

In de eerste paragraaf wordt een bestaande portefeuille geanalyseerd. Het gaat hier om de bedrijfswaarde 

van een groot aantal woningen en het verloop van de bedrijfswaarde over een aantal jaren. Dit is de 

informatie die de meeste stakeholders te zien zullen krijgen. Hierbij wordt in de eerste paragraaf ingegaan 

op de informatie die uit een getal in de vorm van de bedrijfswaarde of het verloop van een bedrijfswaarde 

over een aantal jaren kan worden gehaald met betrekking tot het presteren van een corporatie. Een nadere 

analyse van de portefeuille laat zien waaruit de bedrijfswaarde van deze portefeuille is opgebouwd en 

welke oorzaken er kunnen liggen achter een stijging of daling van de waarde van een portefeuille. 

Omdat de mogelijkheden om de bedrijfswaarde te ontleden op portefeuilleniveau beperkt zijn wordt in de 

tweede paragraaf ingezoomd op de bedrijfswaardeberekeningen van een aantal afzonderlijke complexen 

uit de portefeuille. Hierin wordt vooral dieper ingegaan op opgetreden waardeveranderingen; deze worden 

aan de hand van rendementsanalyses verklaard. In eerste instantie wordt hierbij gebruik gemaakt van de 

variant beleidswaarde. 

In de derde paragraaf komen de andere twee varianten aan bod: de bedrijfswaarde volgens de nieuwe 

richtlijnen van de RJ en de bedrijfswaarde volgens de richtlijnen van het WSW. 

5.1 De bedrijfswaarde op portefeuilleniveau 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de bedrijfswaarde van een (deel)portefeuille, waarin het toekomstig 

beleid van de corporatie is verwerkt. Er is gebruik gemaakt van bestaande bedrijfswaardegegevens van de 

jaren 2001 tot en met 2003. De beschouwde portefeuille bestaat in 2004 uit 9.391 vhe's18. De totale 

bedrijfswaarde van deze portefeuille is 334 miljoen euro. In die jaren was dit tevens de gebruikte 

bedrijfswaarde voor de jaarverslaglegging aangezien de vernieuwde richtlijnen van RJ 645 pas sinds de 

18 Verhuurbare eenheid: naast woningen zijn hierin ook bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en bergingen meegenomen. 
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jaarrekening van 2004 van kracht ZlJn. Het bedrag van 334 miljoen euro is opgebouwd uit de 

beclrijfswaardes van alle vhe's die in 2004 werden verhuurd inclusief voorgenomen ingrepen als 

sloop/nieuwbouw en verkoop. 

De beschouwde portefeuille bestaat uit meer dan 500 verschillende complexen. De beclrijfswaarde van 334 

miljoen euro is opgebouwd uit de afzonderlijke kasstroomschema's van al deze complexen. Deze schema's 

beslaan periodes die variëren van enkele jaren bij sloopcomplexen tot meer dan vijftig jaar bij de nog te 

bouwen complexen. De totale beclrijfswaarde in 2003 is de optelsom van deze 500 verschillende 

kasstroomschema's. Op basis van deze schema's is ook de bedrijfswaarde voor 2004 en verdere jaren te 

voorspellen. In paragraaf 2.1 (figuur 2.2) is dit principe aan bod gekomen. Figuur 5.1 geeft het beeld van 

de ontwikkeling van de bedrijfswaarde van de totale portefeuille. 

verloop totale portefeuille op basis van bedrijfswaarde in 2003 
Millioenen 

€ 500 

€450 

€400 

€ 350 

€300 

€ 250 

€ 200 

€ 150 

€ 100 

€ 50 

€ · 

/ 

_./" 
'\ 

\. 

"" 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Figuur 5.1 

Dit verloop wordt niet alleen veroorzaakt door de rekenkundige ontwikkeling, het autonome effect zoals 

beschreven in paragraaf 2.1.2 op pagina 11. Het gaat in deze figuur namelijk om de ontwikkeling van de 

portefeuille en in tegenstelling tot de bedrijfswaarde van een enkele woning zoals de voorbeeldwoning uit 

hoofdstuk twee, is de levensduur van de totale portefeuille in theorie niet eindig, een corporatie streeft 

tenslotte naar (fmanciële) continuïteit. Omdat het echter niet mogelijk is om voor deze theoretisch 

oneindige levensduur het beleid vast te stellen waarop de beclrijfswaardeberekening kan worden gebaseerd, 

wordt de bedrijfswaarde in figuur 5.1 gebaseerd op het beleid zoals dat in 2003 is vastgesteld over een te 

overziene periode. Daardoor geeft het bedrijfswaardeverloop uit de figuur dan ook per definitie niet het 

juiste beeld weer van het waardeverloop van de portefeuille. Toch geeft dit wel een beeld in welke richting 

de totale bedrijfswaarde en dus de vermogenspositie zich volgens het huidige beleid beweegt. In de 

volgende subparagrafen wordt dit verloop verklaard. Hierbij wordt bijvoorbeeld aangetoond wat de 

oorzaak is van de scherpe daling van de beclrijfswaarde in het jaar 2016. 

5.1.1 Beleidseffecten in de bedrijfswaarde 

Het waardeverloop is ondermeer afhankelijk van het aantal vhe's in de tijd. De ontwikkeling van het aantal 

vhe's komt voort uit het (strategisch) voorraadbeleid van de corporatie. In welk jaar worden nieuwe 

complexen gebouwd, wanneer wordt bestaand bezit gesloopt of verkocht, enzovoorts. De geplande 

ingrepen hebben niet alleen effect op het aantal vhe's, maar ook op de hoogte van de bedrijfswaarde van 

het bezit. Een jaar voorafgaand aan een jaar waarin bijvoorbeeld veel verkopen zijn gepland zal een hogere 

totale bedrijfswaarde laten zien dan een jaar voorafgaand aan een jaar waarin veel onrendabel wordt 

geïnvesteerd. 
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Acquisitie 

Nieuwbouw huur & koop 

(ruil) Aankoop 

Exploitatie 

Doorexploiteren zonder ingreep 

Doorexploiteren met woningverbetering 

Doorexploiteren met samenvoegen 

Dispositie 

(ruil) Verkoop 

Sloop 

Tabel 5.1 

In tabel 5.1 Z1Jn de mogelijke ingrepen of strategieën weergegeven voor het bezit van een 

woningcorporatie. Wanneer het verloop van de bedrijfswaarde uit figuur 5.1 wordt uitgesplitst naar de 

toekomstige ingreep worden de beleidseffecten duidelijker. De grafiek in figuur 5.2 maakt duidelijk hoe de 

waarde van het bezit is opgebouwd. Hierin is onder meer te zien dat de waarde van het totale bezit voor 

een aanzienlijk deel wordt bepaald door de woningen die de komende jaren worden verkocht. Uit de 

grafiek blijkt verder dat de bedrijfswaarde van verkoopwoningen na 2016 vrijwel nul is. Dit betekent niet 

dat er na 2016 geen woningen meer worden verkocht, maar dat op het moment van opstellen van de 

bedrijfswaarde slechts rekening is gehouden met verkopen tot 2016. Van alle vhe's waarvan bekend is dat 

deze na 2016 nog zullen worden verkocht, worden de verkoopopbrengsten in de berekening meegerekend 

alsof deze in 2016 worden ontvangen. 
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Figuur 5.2 

In 2004 wordt het verkoopbeleid opgesteld voor de periode 2005 tot en met 2017; de beleidshorizon 

schuift één jaar op. Vandaar dat het werkelijke waardeverloop anders zal zijn dan afgebeeld in de grafiek. 

Deze verschillen gelden vooral op de lange termijn; ze hebben invloed op de verwachte fmanciële positie 

op lange termijn. Wanneer bijvoorbeeld wordt gekeken naar drie opeenvolgende 

bedrijfswaardeberekeningen van alle verkoopcomplexen dan is het opschuiven van "de knik" na het elfde 

jaar duidelijk waarneembaar. In figuur 5.3 is het bedrijfswaardeverloop weergegeven van de berekeningen 

gemaakt met als basisjaar 2001, 2002 en 2003. 

Figuur 5.3 laat meer zien dan alleen een knik als gevolg van de termijn waarover het verkoopbeleid is 

meegenomen in de berekening. Wat opvalt, is de sterke toename van de bedrijfswaarde van de 

verkoopcomplexen; de bedrijfswaarde van de verkoopcomplexen als aandeel van de totale bedrijfswaarde 

stijgt van 7,4% in 2001 naar maar liefst 47,9% in 2003. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het 

aantal te verkopen vhe's en door de sterke stijging van de bedrijfswaarde per te verkopen vhe. Dit is te 

zien in tabel 5.2. 
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jaar Bedrijfswaarde Bedrijfswaarde Aandeel Aantal te verkopen Gemiddelde BW per 
totaal verkoop verkoop complexen I vhe's verkoop-vhe 

2001 € 256.469.371 € 18.963.923 7,4% 15 1 295 €64.284 

2002 € 325.536.925 € 96.078.176 30,5% 441846 € 113.568 

2003 € 334.030.398 € 159.713.222 47,8% 67 I 1.457 € 109.618 

Tabel 5.2 

5.1.2 Niveau- en parameterwijzigingen 

Naast het effect van de termijn waarover het beleid bekend is en de jaarlijkse herziening van het beleid is 

er een tweede reden waarom de bedrijfswaarde vaak afwijkt van de prognose uit het bedrijfswaardeverloop 

van eerdere jaren. Vrijwel ieder jaar worden de niveaus van de inkomsten en uitgaven aangepast en tevens 

leiden gewijzigde inzichten ten aanzien van de inflatie of het (verwachte) huurbeleid tot andere 

s tijgingsparameters. 

Dit effect is te zien wanneer wordt gekeken naar alle complexen waarvoor het scenario doorexploitatie 

zonder ingreep geldt. Figuur 5.4 maakt zichtbaar dat zowel in 2002 als in 2003 de prognose naar beneden 

is bijgesteld, maar laat niet zien welke oorzaken hieraan ten grondslag hebben gelegen. E r zijn veel 

mogelijkheden waardoor de bedrijfswaarde lager is uitgekomen, zo kan het zijn dat de uitgaven aan 

onderhoud of de beheerlasten sterk zijn gestegen of de huurinkomsten naar beneden zijn bijgesteld. Maar 

het kan ook zijn dat aantal vhe's met het scenario doorexploiteren is verminderd. 

Millioenen waardevertoop complexen met scenario doorexploiteren 
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Figuur 5.4 

5.1.3 Betekenis van een bedrijfswaarde op portefeuilleniveau 

In deze paragraaf is te zien dat op basis van de bedrijfswaarde van een portefeuille een beeld kan worden 

gevormd van de hoogte van de waarde van het bezit en het verloop van deze waarde in de komende jaren. 

Dit geeft de corporatie en de stakeholders inzicht in de verwachte ontwikkeling van de fmanciële positie. 

Het waardeverloop wordt steeds onnauwkeuriger naarmate het einde van de planningstermijn, in geval van 

verkoop in het 12de jaar, dichterbij komt. 
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In figuur 5.5 is het totale waardeverloop van alle complexen weergegeven over de jaren 2001 tot en met 

2003. In de volgende paragraaf staat het waardeverloop van alle complexen waarvoor geen ingreep is 

gepland weergegeven, figuur 5.5. De overzichten van alle overige strategieën zijn te vinden in bijlage liL 
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€ 325.536.925 

€ 334.030.398 

Prognose 2002 

€ 265.810.983 

Prognose 2003 aantal vhe's aantal complexen 

€ 276.165.738 9093 542 

€ 328.013.446 8935 522 

9391 536 

Figuur 5.5 

bedrijfswaarde per vhe 

€ 28.205 

€ 36.434 

€ 35.569 

Tabel 5.3 

In de beschouwde portefeuille laat de totale bedrijfswaarde een stijging zien van meer dan 30% in de 

periode van 2001 tot en met 2003. Maar wat betekent deze waardestijging voor de stakeholder? Kan een 

stakeholder hier uit afleiden dat de corporatie twee uitstekende jaren heeft gehad? Wanneer de 

bedrijfswaarde en het bedrijfswaardeverloop uitgesplitst wordt naar de verschillende ingrepen, ontstaat een 

beter beeld van de veranderingen in de portefeuille. Het ambitieniveau in 2003 is bij deze portefeuille ten 

opzichte van 2001 flink opgeschroefd. Aan de ene kant meer verkopen bestaand bezit, maar ook een 

toename van bijvoorbeeld onrendabele nieuwbouw, zie figuur III.1. 

Maar ook de informatie die het uitsplitsen van de bedrijfswaarde oplevert is beperkt. Er kan ook op basis 

van de informatie op dit schaalniveau niet worden gesteld of de corporatie wel of niet goed heeft 

gepresteerd. Het zegt niets over de efficiëntie van de corporatie. Wat is bijvoorbeeld de invloed van 

hogere uitgaven aan personeelslasten op de portefeuille? Doordat er op dit schaalniveau veel verschillende 

factoren zijn die invloed hebben op de hoogte van de bedrijfswaarde en deze factoren elkaars werking 

kunnen opheffen is het moeilijk om een beeld te vormen over de prestaties van de corporatie op basis van 

deze gegevens. 

5.2 De bedrijfswaarde per complex 

De bedrijfswaarde is een voorspelling van de toekomst, onder ideale omstandigheden zou de realisatie 

gelijk zijn aan deze voorspelling. Uit de analyse in de vorige paragraaf bleek dat de bedrijfswaarde ieder 

jaar afwijkt van de prognose gemaakt in de bedrijfswaarde uit het voorgaande jaar. Om inzicht te geven in 

de mate waarin de voorspelling die in de bedrijfswaarde is gemaakt ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, 

zal in deze paragraaf ingegaan worden op de bedrijfswaarde op complexniveau. Op dit niveau kan, 
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uitgaande van homogeen samengestelde complexen19 per invloedsfactor het effect op de 

bedrij fswaardeverandering worden geanalyseerd. 

In deze paragraaf wordt een methode gepresenteerd waarmee inzichtelijk wordt gemaakt waar de 

veranderingen in de bedrijfswaarde door zijn veroorzaakt. De waardeverandering wordt uitgedrukt in een 

procentuele stijging of daling van de bedrijfswaarde. Vervolgens wordt deze procentuele stijging, waarvoor 

hier het begrip indirect rendement wordt gehanteerd, opgesplitst in de verschillende invloedsfactoren. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vijftal complexen, zie tabel 5.4. 

Bouwjaar Aantal Vhe's Strategie Levensduur BW2003 BWpervhe 

Complex A 1973 47 doorexploitatie 27 € 2.063.214 € 43.898 

Complex B 1983 50 verkoop 29 € 4. 550.784 € 91.015 

Complex C 1940 28 sloop I nieuwbouw 9 (nieuwbouw 50) € 715.711 € 25.561 

Complex D 1896 14 verbetering 13 (na ingreep 28) € 187.723 € 13.408 

ComplexE 1895 30 samenvoegen 12 (na ingreep 30) € 1.261 .584 € 42.052 

Tabel 5.4 

Analyse waardeverandering Complex A 

In tabel 5.5 is voor Complex A de waardeverandering 

uitgesplitst in deze invloedsfactoren. Uit de tabel valt af te lezen 

dat in 2002 de bedrijfswaarde ultimo2002 met 2,4% is gedaald 

ten opzichte van de bedrijfswaarde ultimo 2001. Het autonome 

2002 2003 

effect, geeft de voorspelling uit de berekening van 2001. Er was 

Invloed van niveauwijzingen op de 
waardeverandering van Complex A 

Complex A 2002 

tn de 

2003 

indirect rendement 

autonoom effect 

parameter 

niveau 

harmonisatie 

-2,4 % -7,0 % 

0,7 % 0,7% 

1,9 % -1,1 % 

-5,1 % 0,8% 

0,1 % -7,3 % 

huurniveau -0,5% .J.. -0,2% .J.. 

0,2%.1. 

-0,3% 

1,0%.1. 

0,4% .1. 

berekeningen 

van 2001 

uitgegaan van Tabel 5.5 
onderhoudskosten 

personeelslasten 

overhead 

huisvestingskosten 

OZB belasting 

verzekering 

zakelijke lasten 

Totaal 

-0,6% i 
-1,3% i 
-0,9% i 
-2,0% Î 

0,3%.1. 

-0,2% Î 

0,0%-

-5,1% 

-0,2% Î 

een stijging van de bedrijfswaarde van 0,7% in het jaar 

2002. De bedrij fswaarde ultimo 2002 is daarmee 3,1% 

lager dan de prognose. 

-O, 1% .J.. Tabel 5.5 laat zien dat Wl)ztngen tn de ruveaus een 
0,0%-

-0,8% 

Tabel5.6 

negatief effect hebben gehad van 5,1%. Het wijzingen 

van de parameters heeft daarentegen een positief effect 

gehad op hoogte van de bedrij fswaarde van 2002. In 

tabel 5.6 is deze (-) 5,1 %vervolgens onderverdeeld in de verschillende niveaus. Hieruit valt af te lezen dat 

het stijgen van de personeelslasten en de huisvestingskosten een negatief effect hebben gehad op de totale 

bedrijfswaarde van respectievelijk -1,3% en -2,0%. 

In de volgende paragraaf wordt de wijze waarop deze percentages zijn berekend toegelicht. Hierbij wordt 

allereerst de berekening beschreven achter de rendementsanalyse van complex A zoals weergegeven in 

tabel 5.5. Vervolgens wordt ingegaan op de berekening van een complex waarbij ingrepen zijn gepland. In 

paragraaf 5.2.2 wordt nader ingegaan op de analyse van de niveauwijzingen. De resultaten van de vijf 

complexen zijn te vinden in bijlage IV. 

19 Hierbij is het van groot belang dat het complex bestaat uit woningen die vergelijkbaar zijn op het gebied van bouwjaar, locatie, 
marktpositie en staat van onderhoud, veelal onderdeel uitmakend van hetzelfde bouwblok. 
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5.2.1 Berekening van het indirect rendement 

In de vorige twee hoofdstukken is naar voren gekomen dat een bedrijfswaardeberekening kan worden 

gezien als een rendementsverwachting, waarbij het rendement is opgebouwd uit een direct en een indirect 

rendement. De som van het verwachte direct en indirect rendement is daarbij per definitie gelijk aan de 

disconteringsvoet (zie pagina 41). Dit principe wordt in deze paragraaf toegepast om de bedrijfswaarde en 

de mutatie van de bedrijfswaarde van een complex te analyseren en overzichtelijk weer te geven. 

Wanneer de bedrijfswaardeberekening van het jaar t+ 1 wordt vergeleken met de bedrijfswaarde van jaar t, 

kan het gerealiseerde indirect rendement in het jaar t+1 worden bepaald. En als er in deze periode 

aanpassingen zijn geweest in de uitgangspunten (aanvangniveaus), het geplande (harmonisatie)beleid of de 

parameters, dan wijkt het indirect rendement af van de prognose. In deze prognoses zitten namelijk alleen 

de rekenkundige ontwikkeling en het effect van het uitvoeren van de geplande ingrepen in de periode t+ 1 

verwerkt. 

Complex A: doorexploitatie zonder ingreep 

Van complex A zijn de bedrijfswaardes van de jaren 2001 tot en met 2003 geanalyseerd. Uit de 

bedrijfswaardeberekeningen van de jaren 2001 tot en met 2003 kan de volgende informatie worden 

gehaald: 

Complex A Bedrijfswaarde Kasstroom in Prognose bedrijfswaarde 
ultimo jaar t jaar t+1 ultimo jaar t+1 

t= ultimo 2001 € 2.207.508 € 116.656 € 2.223.302 

t= ultimo 2002 € 2.154.261 € 114.911 € 2.168.605 

t= ultimo 2003 € 2.003.971 € 120.591 € 2.003.618 

Tabel 5.7 

Uit deze gegevens 1s zowel het verwachte indirect rendement als het verwachte direct rendement te 

berekenen: 

Het verwachte indirect rendement in het jaar t+ 1, waarbij t=2001: (2·223·302- 2·207·508) = 0 7% en het 
2.207.508 ' 

verwachte direct rendement: 116·656 = 5 3%. 
2.207.508 ' 

Het totale verwachte rendement is 0,7% + 5,3% en is daarmee- per definitie- gelijk aan de gehanteerde 

disconteringsvoet van 6,0%. 

Ultimo 2002 is de bedrijfswaarde € 2.154.261. Hiermee kan de werkelijke waardestijging worden berekend. 

Dit komt neer op € 2.154.261- € 2.207.508 =- € 53.247. Er is dus sprake van een waardedaling, terwijl in 

de prognose was gerekend op een waardestijging. Op basis van deze waardedaling wordt op dezelfde wijze 

het gerealiseerde indirect rendement berekend: (2·154·261 - 2·207.508) = _2,4% 
2.207.508 

Een afwijking ten opzichte van het verwachte indirect rendement van -3,1%. Met andere woorden: 

aanpassingen van de parameters, de niveaus en van het (harmonisatie-)beleid hebben geleid tot een 

verslechtering van het indirect rendement met 3,1 %. In het kader hieronder staat beschreven op welke 

wijze kan worden bepaald wat de bijdrage van iedere afzonderlijke factor was. 

Uit tabel 5.5 blijkt dat er in 2002 sprake is van een negatief effect van de niveauwijzingen, dit wordt deels 

61 



gecompenseerd door de W1JZ1ngen 1n de parameters. In 2003 blijkt dat aanpassmg van de verwachte 

opbrengs ten uit harmonisatie een sterk negatief effect hebben gehad op de ontwikkeling van de 

bedrij fswaarde. O p basis van deze cij fers kunnen management en interne toezichthouders kritische vragen 

stellen over de redenen van deze aanpassingen. 

Complex B: verkoop bestaand bezit 

Voor complex A zijn naas t de harmonisatie geen verdere aanpassingen in de beleidsvoornemens van 

toepassing. Bij het geanalyseerde verkoopcomplex, complex B, is dit wel het geval. In grote lijnen komt de 

benadering overeen met de bij complex A gebruikte methode. H et autonome effect wordt hierbij echter 

voor een belangrijk deel bepaald door de vermindering van het aantal vhe's als gevolg van de verkopen. 

Het verwachte indirect rendement zal daardoor in een jaar waarin verkopen staan gepland negatief zijn. 

Het direct rendement daarentegen is, als gevolg van de extra inkomsten uit de verkopen, hoog. 

ComplexB Bedrijfswaarde Kasstroom verhuur Kasstroom verkopen Prognose bedrijfswaarde 
ultimo jaar t in jaar t+1 in jaar t+1 ultimo jaar t+1 

t= ultimo 2001 € 8.228.830 € 162.999 0 € 8.559.561 

t= ultimo 2002 € 10.313.110 € 149.424 € 1.030.000 € 9.752.473 

t= ultimo 2003 € 9.425.056 € 151.770 € 752.450 € 9.086.339 

Tabel 5.8 

Dit blijkt wanneer wordt gekeken naar de bedrijfswaardeberekening van ultimo 2002. Het verwachte 

indirect rendement, het autonome effect is (9-752.473 - 1 0·313·11 O) = - 5 4% en het verwachte direct 
10.313.110 , 

rendement is (149.424 + 1·030·000) = 114%. Het to tale rendement is dus wederom 6,0%, gelijk aan de 
10.3 13.110 ' 

gehanteerde disconteringsvoet. H et direct rendement wordt gro tendeels veroorzaakt door de opbrengsten 

uit de verkopen: 1.030.000 = 10 0% en voor de overige 1,4% door de opbrengs ten uit de verhuur van de 
10.31 3.110 , 

wonmgen. 

De bedrijfswaarde daalt van € 10.313.110 ultimo 2002 naar € 9.425.056 in 2003, over het jaar 2003 is 

sprake van een gerealiseerd indirect rendement van -8,6%. Een afwijking ten opzichte van het verwachte 

indirect rendement van (-8,6% - -5,4% =) - 3,2%. Ofwel: niveauwijzigingen, parameterwijzigingen, 

wijzigingen in harmonisatie- en verkoopbeleid leiden tot een verslechtering van het verwachte indirect 

rendement van 3,2%. 

Voordat de analyse zoals 1n de vorige paragraaf wordt uitgevoerd, wordt allereerst gekeken naar het 

gehanteerde verkoopbeleid in de bedrijfswaardeberekening, zie tabel 5.9. 

Het effect van de verschillende wijzigingen (parameters, niveaus en harmonisatiebeleid) wordt berekend door de waarden uit de bedrijfswaarde van 
2002 in te voeren in de berekening van 2001 . Bij het bepalen van het effect van de niveauwijzigingen worden de volgende stappen doorlopen: Allereerst 
worden de aanvangniveaus voor de onderhouds- en beheerlasten en de overige kosten van de berekening van 2002 met de gehanteerde kostenstijging 
gecorrigeerd naar prijspeil 2001. Ook het huurniveau wordt aangepast naar het niveau van 2001 . Hiervoor wordt de, in de berekening van 2002 
gebruikte, jaarhuur gecorrigeerd met de huurstijging en de harmonisatieopbrengst van 2001. Met de bedrijfswaarde verkregen uit de berekening met 
deze aangepaste niveaus kan vervolgens het indirect rendement worden berekend, deze komt uit op -4,8%. Wanneer hetzelfde wordt gedaan voor de 
effecten van parameterwijzigingen en harmonisatieopbrengsten worden rendementen gevonden van respectievelijk 1,8% en 0,1 %. Samen moeten deze 
rendementen leiden tot een rendement van -3, 1 %. Dit is het gedeelte van het indirect rendement dat niet wordt veroorzaakt door het autonome effect. 
De drie afzonderlijk berekende rendementen leveren samen een indirect rendement op van -2,9% (-4,8% + 1,8% + 0,1%) en niet van -3,1%. Er is 
namelijk sprake van een samengesteld effect: wijzingen in bijvoorbeeld de parameters hebben ook invloed op de niveauwijzingen en 
harmonisatiewijzigingen. In tabel 5.5 zijn de gevonden indirecte rendementen gecorrigeerd voor dit effect. Voor de niveaustijgingen levert dit op: 

-),1% x -4 8% = -5 1% 
- 2,9% ' ' 
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Bedrijfswaarde 2001 Bedrijfswaarde 2002 Bedrijfswaarde 2003 

Jaar Cashffow: Verkopen: Cashffow: Verkopen: Cashffow: Verkopen: 

2002 0 0 (?) (1) (?) (1) 

2003 1. 458. 607, 89 15,00 1. 030.000,00 8,00 (0) (0) 

2004 597.929,83 6,00 656.625,00 5,00 752.450,00 5,00 

2005 508.493,84 5,00 535.806,00 4,00 613.999,20 4,00 

2006 518.663,72 5,00 546.522,12 4,00 626.279,18 4,00 

2007 529.036,99 5,00 557.452,56 4,00 638.804,77 4,00 

2008 431.478,98 4,00 568.601,61 4,00 651 .580,86 4,00 

2009 440.108,56 4,00 579.973,65 4,00 664.612,48 4,00 

2010 448.910,74 4,00 443.679,84 3,00 508.428,55 -3,00 

2011 343.702,18 3,00 452.553,44 3,00 518.597,12 3,00 

2012 350.576,22 3,00 461 .604,50 3,00 528.969,06 3,00 

2013 5. 836. 639, 88 49,00 470.836,59 3,00 539.548,44 3,00 

2014 0 0 9.124.813,21 57,00 550.339,41 3,00 

2015 0 0 0 0 5. 800.577,39 31,00 

Totaal aantal 
103 102 71 

verkopen 
Tabel 5.9 

Hierbij valt op dat in 2002 is gerekend met de verkoop van 8 woningen in de periode t+ 1. Uit de 

bedrijfswaardeberekening van 2003 is echter op te maken dat geen van deze woningen daadwerkelijk is 

verkocht. In het autonome effect is wel rekening gehouden met een vermindering van het aantal vhe's als 

gevolg van de verkopen in het eerste jaar. Hierdoor wordt het indirect rendement voor het grootste deel 

gevormd door dit autonome effect. Het gaat hier echter om een vermindering van het aantal vhe's dat in 

werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. Wanneer de methodiek zoals bij complex A wordt gevolgd, zijn 

de effecten van de niveau-, parameter- en beleidswijzingen samen -3,2%. Afzonderlijke berekening van de 

effecten levert de indirecte rendementen zoals weergegeven in tabel 5.1 0. 

Hieruit blijkt dat het effect van het gewijzigde verkoopbeleid alleen al veel 

groter is dan -3,2%. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een autonoom 

effect waarbij geen rekening is gehouden met verkopen in het eerste jaar 

wordt een beter beeld verkregen. Een eenvoudige manier om het effect te 

berekenen is door allereerst het direct rendement aan te passen voor de 

niet verrichte verkopen. 

indirect rendement 

prognose 

parameters 

niveaus 

harmonisatie 

verkoopbeleid 

-8,6% 

-3,2% 

-0,1% 

-0,3% 

0,0% 

-13,7% 

Tabel 5.10 

Wanneer alleen het deel van het direct rendement wordt meegenomen dat wordt veroorzaakt door de 

verhuur van woningen (1,4%), kan- uitgaande van de rekenkundige regel dat direct en indirect rendement 

tezamen gelijk is aan de disconteringsvoet - het verwachte indirect rendement worden bepaald: 6,0% -

1,4% = 4,6%. 

Met een autonoom effect van 4,6% wordt een beter beeld gegeven van het effect dat de wijzigingen ten 

aanzien van parameters, niveaus en beleid hebben gehad op het indirect rendement, zoals te zien in tabel 

5.11 . 
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Analyse waardeverandering Complex B Uit dit voorbeeld blijkt ook het belang van het 

Complex B 2002 2003 vergelijken van het gerealiseerde direct rendement met 

indirect rendement 

autonoom effect 

parameter 

niveau 

harmonisatie 

beleidswijziging 

5.2.2 Niveauwijzingen 

26,6% 

4,0% 

0,2% 

-0,9% 

-1,5% 

24,8% 

-8,6% 

4, 6% 

-0,1% 

-0,3% 

0,0% 

-12,6% 

Tabel 5.11 

het direct rendement uit de prognoses. Het maken van 

de analyses op basis van het indirect rendement is 

mogelijk wanneer men over twee opeenvolgende 

bedrijfswaardeberekeningen beschikt. Voor het maken 

van een analyse van het direct rendement is meer 

informatie nodig en zijn waarschijnlijk aanpassmgen 

noodzakelijk in de boekhouding. 

Het bepalen en het analyseren van het indirect rendement geeft mogelijkheden om snel te zien waar sprake 

is van grote wijzigingen in de niveaus, parameters of in het gekozen beleid. In deze paragraaf wordt een 

nadere analyse van de niveauwijzingen gegeven. Hierdoor ontstaat een completer beeld van het 

functioneren van de portefeuille of van de complexen, op basis van deze gedetailleerde informatie kan het 

management besluiten bij te sturen. In deze paragraaf komen drie methoden aan bod waarmee deze 

niveauwijzigingen kunnen worden weergegeven. 

De meest eenvoudige manier is het weergeven van de verschillende niveaus en die te vergelijken met de 

ingerekende inflatie. Te zien in tabel 5.12 

Analyse niveauwijzigingen: gehanteerde aanvangniveaus ten opzichte van ingerekende inflatie 

Complex A 2001 2002 verschil% verschil t.o.v. absoluut verschil t.o.v. 
€1vhe €1vhe inflatie (4,0%l €1vhe inflatie € I vhe 

onderhoudskosten 768 815 +6,1% +2,1% 47 16 

personeelslasten 368 415 +12,8% +8,8% 47 32 

overhead 174 230 +32,2% +28,2% 56 49 

huisvestingskosten 50 74 +48,0% +44,0% 24 22 

OZB belasting 237 238 +0,4% -3,6% -8 

verzekering 31 33 +3,0% -1,0% 2 

zakelijke tasten 18 24 +33,3% +29,3% 6 5 

Totaal +11, 1% +7,1% 183 117 

Tabel5.12 

Omdat het stijgen van de n!Veaus ook kan leiden tot kwaliteitsverbetering en daarmee tot een 

waardevermeerdering van de portefeuille of complex is het analyseren van de aanvangsruveaus niet 

alleszeggend. 

Een tweede mogelijkheid om de 

ontwikkeling van de niveaus nader 

te onderzoeken is het bepalen van 

de contante waarde van de 

verschillende niveaus en deze weer 

te geven in hun verhouding tot de 

contante waarde van de huren. Op 

deze wijze ontstaat inzicht in de 

verdiencapaciteit van het complex. 
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Complex A 

CW onderhoud I CW huur 

CW personeelskosten I CW huur 

CW huisvestingskosten I CW huur 

CW overhead I CW huur 

Totaal CW beheer I CW huur 

CW belastingen I CW huur 

CW zakelijke Jasten I CW huur 

CW verzekering I CW huur 

Totaal CW lasten I CW huur 

2001 

18,07% 

8,66% 

1,17% 

4,08% 

13,91 % 

5,57% 

0,41% 

0,72% 

38,67% 

2002 

18,20% 

9,28% 

1,65% 

5,14% 

16,07% 

5,31 % 

0,54% 

0,74% 

40,85% 

2003 

18,84% 

9,86% 

1,05% 

5,09% 

16,01% 

5,69% 

0,66% 

0,80% 

42,00% 

Tabel5.13 



In tabel 5.13 is zijn deze verhoudingen weergegeven. Hierbij valt op dat de contante waarde van de totale 

lasten ieder jaar toeneemt ten opzichte van de contante waarde van de huren. Dit is een negatieve 

ontwikkeling, omdat de bedrijfswaarde op deze manier als het ware wordt uitgehold. 

Een derde mogelijkheid ten slotte is een verder detaillering van de methode uit de vorige subparagraaf In 

tabel 5.5 aan het begin van deze paragraaf is af te lezen dat de wijzigingen in de niveaus hebben geleid tot 

een verslechtering van het indirect rendement van 5,1 %. In tabel 5.6 is van ieder afzonderlijk niveau de 

bijdrage berekend die het heeft op het indirect rendement. Hieruit blijkt ondermeer dat de stijging van de 

zakelijke lasten met 33% uit tabel 5.12, nauwelijks een bijdrage heeft geleverd aan het indirect rendement. 

5.3 RJ bedrijfswaarde & WSW bedrijfswaarde 

Uit de vorige twee paragrafen blijkt dat de invloed van gewijzigd beleid op de bedrijfswaardeverandering 

groot is. Bij veel van de beschouwde complexen blijken de waardeveranderingen, hier uitgedrukt in 

indirect rendement, voor een belangrijk deel te zijn veroorzaakt door wijzigingen in de 

beleidsvoornemens. Aangezien het erg omslachtig en bovendien vaak onwenselijk is alle stakeholders 

volledige inzage te geven in de beleidsvoornemens van de corporatie, is een goede interpretatie van 

bedrijfswaardecijfers daarom eigenlijk onmogelijk. Mede hierom zijn de regels met betrekking tot het 

opstellen van de bedrijfswaarde voor de jaarverslaglegging aangepast. Deze regels en richtlijnen zijn 

beschreven in hoofdstuk 4, in de paragrafen 4.1 en 4.3. 

In deze paragraaf worden voor de vijf complexen uit de vorige paragraaf de WSW- en de RJ-varianten van 

de bedrijfswaarde berekend. Per complex, met elk een verschillende strategie, wordt duidelijk welke 

gevolgen deze twee varianten hebben op de hoogte van de bedrijfswaarde. Door het uitvoeren van 

rendementsanalyses wordt ook duidelijk wat het verschil is in de waardeverandering bij toepassing van 

deze varianten. 

5.3.1 Bedrijfswaarde en rendementen bij basis van de RJ en WSW varianten 

Bij de berekening van de WSW bedrijfswaarde en de RJ bedrijfswaarde worden dezelfde aanvangsniveaus 

en parameters gebruikt als in de berekening van de beleidswaarde uit de vorige paragraaf. Daar waar de 

richtlijnen van de RJ en het WSW voorschrijven dat er gerekend moet worden met de standaard WSW

parameters, worden de volgende parameters gehanteerd: 

Jaarlijkse huurstijging: 2,5% 

Inflatie (stijging exploitatielasten): 2,5% 

Disconteringsvoet: 6,5%. 

Dit zijn de parameters die het WSW in de jaren 2000 tot en met 2004 hanteerde. 

Bij de berekening van deze twee varianten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de regels en richtlijnen 

zoals deze aan bod zijn gekomen in het vorige hoofdstuk. De berekende bedrijfswaardes zijn echter geen 

volledige vertaling van de richtlijnen, maar dienen te worden beschouwd als een globale benadering ervan. 

Vooral de berekening van de RJ bedrijfswaarde vraagt om aanpassingen in de informatieverstrekking bij 

corporaties: het specifiek benoemen van dat beleid waarvoor geldt dat het intern is geformaliseerd en 

extern gecommuniceerd. Aangezien deze informatie over de jaren 2001 tot en met 2003 niet beschikbaar 

is, wordt in de berekening van de RJ bedrijfswaarde alleen het beleid van de eerste 5 jaar meegenomen. Dit 

geldt zowel voor de geplande investeringen als voor de geplande verkopen. 

Bij de berekening van de WSW bedrijfswaarde geldt voor ieder complex het scenario doorexploiteren 
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zonder ingreep. 

In tabel 5.14 zijn voor de vijf complexen A tot en met E de bedrijfswaardes berekend. In de tabellen 

daaronder zijn de rendementsanalyses van de complexen A en B terug te vinden. De analyses van de 

overige drie complexen staan in bijlage IV. 

Complex A 

Complex a 
Complexe 

Complex D 

ComplexE 
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2001 2002 2003 

Beleidswaarde RJ WSW Beleidswaarde RJ WSW Beleidswaarde RJ 

€ 2.207.508 € 2.022.149 € 1.984.339 € 2.154.261 € 1.943.089 € 1.917.465 € 2.003.970 € 1.798.225 

€ 8.228.830 € 4.815.756 € 3.050.093 € 10.313.110 € 4.772.350 € 2.433.014 € 9.425.056 €4.715.268 

€ 1.079.412 € 1.234.549 € 1.238.902 € 523.470 € 1.208.598 € 1.196.381 € 198.731 € 1.274.919 

€ 5.737 - € 10.146 € 243.421 € 167.994 € 146.787 € 120.944 - € 182.333 - € 216.775 

- € 923.331 - € 922.822 € 253.588 - € 1.052.909 € 240.396 € 246.302 - € 1.255.359 - € 1.291.301 

Rendementen Complex A BW2001 RJ 2001 WSW2001 BW2002 RJ 2002 WSW 2002 

indirect rendement -2, 41 % -3,91 % -3,37 % -6,98 % -7,46 % -6,22% 
··--------------------------------------- ------- -------------------------------------------------------------
autonoom effect 0,72 % 0,47 % 0,60 % 0,67 % 0,34 % 0,52 % 

parameter 1,70 % 1,88 % 1,10 % -1,12 % -1,72 % -0,42 % 

niveau 

harmonisatie 

Rendementen Complex B 

indirect rendement 

autonoom effect 

parameter 

niveau 

harmonisatie 

beleidswijziging 

-4, 95 % 

-0,12 % 

BW 2001 

26,56% 

4,02% 

0,19% 

-0,89% 

-1 ,53% 

24,76% 

-4,78 % -5,14% 

-1,47 % 0,63 % 

RJ 2001 WSW 2001 

-0,90% -20,32% 

3, 14% -0,52% 

0,33% 1,35% 

-1,41 % -6,43% 

-2,42% -13,79% 

0,55% -0,83% 

0,79 % 

-7,31 % 

BW2002 

-8,61 % 

5,44% 

-0,13% 

-0,30% 

0,00% 

-12,73% 

0,51 % 1,65 % 

-6,59 % -7,98 % 

Tabel5.15 

RJ 2002 WSW 2002 

-1,20% -5,87% 

3,35% 0,10% 

-0,36% -1,73% 

-0,34% -4,24% 

0,00% 0,00% 

-3,84% 0,00% 

Tabel5.16 

WSW 

€ 1.861 .982 

€ 2.290.118 

€ 1.004.307 

€ 124.377 

€ 290.901 

Tabel5.14 



6 
Conclusies & aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de analyses uit hoofdstuk 5 geconfronteerd met de theorie uit de 

eerdere hoofdstukken. Hierbij wordt antwoord gegeven op het doel van dit onderzoek: het beoordelen 

van de verschillende varianten van de bedrijfswaarde. 

Allereerst wordt er in paragraaf 6.1 ingegaan op de functie van de bedrijfswaarde bij de communicatie en 

verantwoording naar de externe stakeholders. In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de bedrijfswaarde 

als sturingsinstrument voor het management en de interne toezichthouders. In paragraaf 3 is een 

schematisch overzicht gegeven van de sterke en zwakke punten van drie varianten. Deze varianten zijn de 

RJ bedrijfswaarde, de WSW bedrijfswaarde en de beleidswaarde. Ten slotte worden in paragraaf 4 

aanbevelingen gedaan voor mogelijke acties en verder onderzoek. 

6.1 Bedrijfswaarde voor de externe stakeholders 

Onder de externe stakeholders, en vooral bij de overheid, is veel vraag naar verbeterd inzicht in het 

vermogen en de prestaties van woningcorporaties. Het inzicht dat de bedrijfswaarde biedt aan deze 

externe stakeholders is beperkt2ü. Dit geldt in het bijzonder wanneer de beleidswaarde wordt gebruikt bij 

de communicatie en verantwoording. De waarde kan sterk fluctueren en de oorzaken van deze fluctuaties 

zijn voor deze externe stakeholders vrijwel niet te achterhalen. Dit wordt veroorzaakt doordat wel de 

hoogte van de bedrijfswaarde bekend is, maar niet de berekening die ertoe heeft geleid. Het doen van 

uitspraken op basis van de beleidswaarde over de prestaties van een corporatie is voor externe 

stakeholders onmogelijk. 

De RJ bedrijfswaarde biedt meer mogelijkheden voor het verbeteren van het inzicht. Doordat in de RJ 

bedrijfswaarde niet het volledige voorraadbeleid in de waardering is verwerkt, maar slechts de ingrepen die 

op korte termijn zullen plaatsvinden is de waarde minder gevoelig voor fluctuaties. Ook andere richtlijnen 

met betrekking tot bijvoorbeeld de gebruikte parameters maken de waarde minder gevoelig voor het 

zogenaamde "creative accounting". Wanneer de hele berekening van de RJ bedrijfswaarde openbaar wordt 

gemaakt zijn er helemaal geen mogelijkheden meer voor creative accounting. 

De WSW bedrijfswaarde geeft het minst fluctuerende beeld van de portefeuille en levert de minste 

mogelijkheden voor "creative accounting". Echter staat deze waarde van een complex vaak ver af van de 

waarde die het heeft voor de corporatie: het is de bedrijfswaarde van een gemiddelde woning in Nederland 

met een bepaalde huur en een bepaalde restant levensduur. 

20 Overigens is het inzicht dat het alternatief op de bedrijfswaarde biedt, waardering op basis van historische kostprijs, nog vele 
malen beperkter. 
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6.2 Bedrijfswaarde voor de interne toezichthouders en het management 

In de vorige hoofdstukken is gesproken over het sturen op de bedrijfswaarde. In hoofdstuk vijf is een 

methode beschreven en toegepast, waarmee inzicht ontstaat in de waardeverandering van de complexen in 

een portefeuille. Bij deze analyse blijkt ook dat de waardeveranderingen van de beschouwde complexen 

groot zijn. Dit kan er op duiden dat sprake is van sturen van de bedrijfswaarde in plaats van sturen op de 

bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde, in het bijzonder in de vorm van de beleidswaarde, biedt uitstekende 

mogelijkheden om op gewenste waarden uit te komen. In feite is dit een onderdeel van het strategisch 

voorraadbeleid: het toetsen van de plannen op basis van de financiële gevolgen. Echter blijven hierdoor bij 

gebruik van de beleidswaarde als waarderingsgrondslag belangrijke en wellicht onwenselijke 

ontwikkelingen onopgemerkt. Zoals de verslechterende verhouding van de contante waarde van de 

bedrijfslasten ten opzichte van de contante waarde van de huren. 

Uit de analyses van hoofdstuk vijf blijkt dat de realisatie van de bedrijfswaarde ieder jaar en bij ieder 

complex afwijkt van de verwachtingen. E r kunnen dus vraagtekens worden gezet bij de betrouwbaarheid 

van de bedrijfswaarde van de geanalyseerde complexen die tenslotte wordt gebaseerd op verwachtingen. 

Hiermee wordt niet gedoeld op het principe van de bedrijfswaardeberekeningen zelf, maar op de wijze 

waarop de parameters, niveaus en het beleid voor de bedrijfswaarde jaarlijks worden vastgesteld. Door het 

jaarlijks en stmctureel analyseren van de waardeveranderingen op complexniveau ontstaat beter inzicht 

voor het management en de interne toezichthouders in de mate van (in)consistentie bij het berekenen van 

de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt een waardevol instrument voor het management wanneer de 

niveaus, parameters en het beleid zodanig vastgesteld worden, dat de bedrijfswaarde en de daaruit af te 

leiden verwachte rendementen meer als taakstellend worden beschouwd. Dan ontstaat goed inzicht in het 

presteren van de corporatie als geheel, maar ook in de prestaties per rayon of vestiging. Deze prestaties 

hebben betrekking op het verhuurproces, het onderbaudsproces en de processen bij (des-) investeringen. 

Alhoewel deze processen cruciaal zijn voor een corporatie, ontbreekt vaak een gedegen en gedetailleerd 

inzicht in de mate waarin de corporatie deze processen goed beheerst. Er is dan sprake van het niet 

volledig benutten van alle mogelijkheden die de bedrijfswaarde biedt. 

De RJ bedrijfswaarde kan naast de beleidswaarde worden gebruikt. Door indirecte rendementen (en de 

verdeling daarvan) te vergelijken met het indirect rendement dat is gerealiseerd op basis van de RJ 

bedrijfswaarde is te zien of er aanpassingen zijn geweest op de lange termijn en op de korte termijn. Een 

aanpassing van beleidsvoornemens op de lange termijn zal zich laten zien in het indirect rendement (in het 

beleidsdeel) op basis van de beleidswaarde en niet in het indirect rendement op basis van de RJ 

bedrijfswaarde. E r zal dus een verschil ontstaan tussen de indirecte rendementen van de beide varianten. 

Zo kan per complex worden bepaald in hoeverre er sprake is van een verhoogde of verlaagde werking 

door het inplannen van nieuw beleid op (middel)lange termijn. 
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6.3 Sterke en zwakke punten van de varianten 

Beleidswaarde 

RJ bedrijfswaarde 

WSW bedrijfswaarde 

+ geeft het management en de interne toezichthouders een lange termijn beeld van de toekomstige 
financiële positie en de vermogensbehoefte 
erg gevoelig voor creative accounting, vrijwel iedere wenselijk uitkomst is mogelijk door anders 
inrekenen van beleid of wijzigen van parameters en niveaus: sturen van bedrijfswaarde in plaats van 
sturen op bedrijfswaarde. 
totale uitkomst is (was) openbaar Oaarverslag), de achterliggende berekening niet 

grote afwijkingen mogelijk tussen prognose en realisatie (indirect rendement) 

+ de in de bedrijfswaarde opgenomen investeringen zijn "extern gecommuniceerd", waardoor de 
berekening meer openbaar is 

+ 

+ 

kan een onjuist beeld geven wanneer sprake is van een grote investeringsambitie (op lange termijn) 

geeft geen inzage in de waardeontwikkeling op (middel-)lange termijn 

niet ongevoelig voor creative accounting 

zeer eenvoudig te berekenen 

minst gevoelig voor creative accounting 

waarde komt vaak niet overeen met de waarde die de woning voor de corporatie heeft 

Tabel6.1 

In de bovenstaande tabel zijn de positieve en negatieve punten per variant weergegeven. 

Analyse van de waardeveranderingen kunnen de afwijkingen inzichtelijk maken en leiden tot een 

verbetering van de kwaliteit van de beleidswaarde. Dit inzicht is niet alleen interessant voor het betrokken 

management, maar ook voor de interne toezichthouders. 

De RJ bedrijfswaarde biedt veel meer mogelijkheden in de communicatie naar de externe stakeholders. 

Wanneer de volledige berekening van de RJ bedrijfswaarde openbaar wordt krijgen de externe 

stakeholders goed inzicht in het vermogen van de corporatie en door het uitvoeren van de 

rendementsanalyse ook in de prestaties van de corporatie. 

De WSW bedrijfswaarde biedt voordelen ten opzichte van de andere twee varianten vanwege de hogere 

mate van betrouwbaarheid door het verminderen van de mogelijkheden voor creative accounting en het 

minder fluctueren van de hoogte van de waarde. Deze zwakke punten van de RJ bedrijfswaarde en de 

beleidswaarde zijn, zoals hierboven beschreven, grotendeels op te lossen door meer openheid en het 

structureel analyseren van de waardeveranderingen. 

6.4 Aanbevelingen 

De voornaamste aanbeveling is het structureel analyseren van iedere bedrijfswaardeberekening. Van groot 

belang hierbij is voorkomen van het zogenaamde sturen van de bedrijfswaarde. Door van ieder complex de 

waardeverandering te analyseren kan op ieder gewenst schaalniveau inzicht worden gegeven in de 

geleverde prestaties. Zo kan duidelijk worden gemaakt in hoeverre verkoopplanningen en 

investeringsplanoiogen zijn gehaald. Door de analyses per complex uit te voeren zijn de resultaten 

eenvoudig te vertalen naar verschillende schaalniveaus. Zo kunnen de prestaties worden achterhaald per 

rayon of vestiging, maar ook voor bijvoorbeeld alleen de verkoopcomplexen. 

De in hoofdstuk vijf uitgevoerde berekeningen zijn gemaakt in het programma Microsoft Excel. Voor het 

analyseren van alle complexen bij een woningcorporatie is deze methode zeer omslachtig. In plaats 

daarvan kan de bestaande software voor de bedrijfswaardeberekeningen worden aangepast of uitgebreid 

door de berekeningen uit te voeren in een database programma. Met behulp van ODBC 
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stuurprogramma's en SQU1 is de berekening volledig te automatiseren. 

De gemaakte rendementsanalyses kunnen verder worden uitgebreid met analyses van het direct 

rendement. Ook hiervan kan de gerealiseerde kasstroom per complex op een structurele basis worden 

vergeleken met de, uit de bedrijfswaarde te halen, prognose. Hiervoor zullen, in tegenstelling tot de analyse 

van het indirect rendement, waarschijnlijk wel aanpassingen noodzakelijk zijn in de informatieverwerking 

en in de boekhouding van de corporatie. 

Bij de complexen in de analyses is uitgegaan van een normbedrag voor onderhoudsuitgaven. Wanneer een 

corporatie voor het complex een meerjarenonderhoudsplanning en de daarbijhorende begroting heeft 

vastgesteld, is het zeer aan te bevelen deze te gebruiken in de bedrijfswaardeberekening. Het vertalen van 

deze planning en begroting levert een meer realistische bedrijfswaarde op. Helemaal wanneer structureel 

de bijdrage aan het verschil tussen het gerealiseerde en het verwachte indirect én direct rendement van de 

onderhoudskosten wordt gevolgd. Een belangrijke voorwaarde voor een realistische bedrijfswaarde is het 

hanteren van complexen die bestaan uit een homogeen geheel. 

In paragraaf 5.2.2 zijn analyses gemaakt van de ontwikkeling van de ruveaus 1n de 

bedrijfswaardeberekening. Hierbij is gesproken over het "uithollen" van de bedrijfswaarde, de verhouding 

van de contante waarde van de exploitatie-uitgaven ten opzichte van de contante waarde van de 

huuropbrengsten. Wat de consequenties zijn van deze veranderende verhouding voor de corporatie en 

voor de huursector als geheel, is aanleiding voor nader onderzoek. 

De laatste aanbeveling betreft het verrichten van nader onderzoek naar de positieve en negatieve gevolgen 

van het openbaar maken van de RJ bedrijfswaardeberekeningen. E n vooral naar de bereidheid van 

corporaties om deze berekeningen daadwerkelijk openbaar te maken. 

21 ODBC (Open Database Connectivity) is een standaardmethode om gegevens uit te wisselen tussen databases en programma's. 
SQL staat voor Structu.red Query Language dit is de standaardtaal die door ODBC wordt gebruikt om gegevens uit verschillende 
(soorten) databases te halen. 
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BIJLAGE I WAARDEBEGRIPPEN 
Deze tekst is integraal overgenomen uit: "verslag financieel toezicht woningcorporaties 2003. (CFV 2004a) 

Definiëring waardebegrippen 

Er bestaat een flink aantal begrippen en methoden, die kunnen worden gebruikt om de waarde van 

woningen in geld uit te drukken. Door de waarde van een woning in geld uit te drukken, 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 

eigenaarbewoner, commerciële verhuurder, sociale verhuurder, financier of 

toezichthouder). 

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

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 ontwikkelingen (zoals 

macro-economische, demografische en politieke) en aanpassingen 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 de boekhoudkunde/jaarverslaggeving 

In de boekhoudkunde worden vier waarderingsgrondslagen onderscheiden. 

Waarde op grond van de historische kostprj;s 
Als een woning wordt gewaardeerd op basis van de historische kostprijs, wordt de waarde gelijk gesteld 

aan de oorspronkelijke verkrijgings- en/ of vervaardigingprijs, verminderd met de afschrijvingen. De 

afschrijvingen vinden plaats volgens een bij aanvang van de exploitatie vastgestelde methodiek, zodat het 

waardeverloop van de woning vooraf is vastgesteld. 

Vervangingswaarde 
De vervangingswaarde 1s het bedrag dat, bij de huidige pnJzen, nodig zou ZlJn om een voor de 

bedrijfsvoering bestemd actief te vervangen door een actief dat voor de bedrijfsvoering een in economisch 

opzicht gelijke betekenis heeft. De vervangingswaarde van woningen kan op veel verschillende manieren 

worden vastgesteld. Men kan bijvoorbeeld uitgaan van de herbouwkosten van 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 woondiensten) in 

de loop der tijd van kwaliteit veranderen. V ervanging 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. V oor woningen wordt hiervoor doorgaans de onderhandse 
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verkoopwaarde uit de taxatieleer gebruikt. 

Indirecte opbrengstwaarde 

De indirecte opbrengstwaarde (bedrijfswaarde) 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 gelijk gesteld aan de contante waarde van de ontvangsten (huren en bijdragen) en 

uitgaven (onderhoud, beheer en zakelijke lasten) die voortkomen uit de exploitatie van de woning. De 

kosten voor rente en afschrijving 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)clirecteopbrengstwaarde zijn tn de boekhoudkunde vormen van de 

zogenaamde actuele waarde. De Raad voor de Jaarverslaggeving omschrijft de actuele waarde als de in geld 

uitgedrukte betekenis van een actief, gegeven de aard en plaats van de activiteitenten behoeve waarvan het 

actief moet worden aangewend op het tijdstip van het bepalen 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 de 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 'de 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 meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou 

zijn besteed. Dit waardebegrip wordt gebruikt indien de onroerende zaak vrij van gebruik en huurrechten 

wordt aangeboden op de vrije markt. 

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat (bfj doorexploiteren) 
Dit is de prijs die bij onderhandse verkoop, bij aanbieding in verhuurde staat en op voor de onroerende 

zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de 

huurder, zou zijn besteed. Deze waarde wordt gebruikt indien de onroerende zaak wordt aangeboden 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 verkoopopbrengst 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 elireet of op termijn te koop aan te bieden in de vrije markt. 

In de onlangs gepubliceerde AEDEX IPD Corporatie Vastgoedindex is dit waardebegrip nader uitgewerkt 

voor de corporatiesector. 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. 
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Exet'utiewaarde 

In de taxatieleer wordt een drietal 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 volgens 

plaatselijk gebruik, bij aanbieding vrij van huur en 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 aanbieding van een ontruimde woning. 

De executiewaarde bij eigen gebruik is de prijs die bij gedwongen 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 onroerende 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 ontruiming op basis van wettelijke gronden. 

De executiewaarde in verhuurde staat is de prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk 

gebruik, bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest 

biedende gegadigde zou zijn besteed. Deze waarde wordt gebruikt indien de financier op de hoogte is van 

de verhuur enlojhiervoor 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 economisch verkeer gehanteerd, welke is gedefinieerd als de waarde die aan de woning dient te 

worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen 

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 overeenstemt 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 verhuren van woningen geen vrijstelling meer zou gelden 

voor de vennootschapsbelasting, speelt de waardering van het woningbezit een rol. Er zal dan een fiscale 

openingsbalans moeten worden opgesteld, waarin de woningen tegen de waarde in het economisch 

verkeer worden opgenomen. De waarde in het economisch verkeer voor de vennootschapsbelasting is 

veel minder 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 kunnen zijn op 

elk van de eerder genoemde waarderingsgrondslagen. Over een nadere invulling moet met de Ministeries 

van Financiën en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer overleg worden gevoerd. 

Deze wijze van waardering vindt eenmalig plaats bij de openingsbalans. Latere investeringen worden 

gewaardeerd op basis van historische kosten. Een en ander zou voor corporaties leiden tot het jaarlijks 

moeten opstellen van een afzonderlijke fiscale Balans en Winst- en Verliesrekening. 
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BIJLAGE II HARMONISATIE 
In deze beschrijving van de harmonisatieberekening wordt wederom uitgegaan van de voorbeeldwoning 

uit de eerdere hoofdstukken. In tabel II.1 zijn de uitgangspunten van deze voorbeeldwoning weergegeven. 

Hierbij is uitgegaan van een maximaal redelijke huur van € 8.00022. Met 

een harmonisatie van 90% levert dit een streefhuur op van € 7.200. De 

potentiële harmonisatiewinst is derhalve het verschil tussen de 

vraaghuur en de streefhuur. € 7.200- € 5.660 = € 1.540. De woning in 

dit voorbeeld wordt verhuurd op een niveau van 71 % ten opzichte van 

het niveau maximaal redelijk. Er wordt in dit voorbeeld verder uitgegaan 

van een complex bestaande uit 100 "voorbeeldwoningen". 

investering in 2005 € 125.000 

aanvangshuur in 2006 € 5.660 

huurderving 2,00% 

huurstijging 2,50% 

exploitatie-uitgaven in 2006 € 1.500 

stijging exploitatie-uitgaven 2,50% 

disconteringsvoet 6,50% 

exploitatie termijn 50 jaar 

wws huur € 8.000 

Harmonisatie 90% 

Mutatiegraad 6,00% 

Gangbare berekening Tabelll.1 

In het eerste jaar van de berekening zullen naar verwachting 6% van de woningen vrijkomen en aan 

rueuwe huurders tegen de streefhuur worden verhuurd. De opbrengsten hiervan ZlJn: 

Harmonisatiewinst * 6% van de woningen = 1.540 x 6,00% x I 00 = 9.240 

In het tweede jaar worden deze extra opbrengsten van € 9.240 ook verdiend, bovendien krijgt ook deze 

extra huurinkomst dezelfde huurverhoging als de "normale" huurinkomsten. De opbrengst hiervan 

bedraagt in het tweede jaar dan ook 9.240x(l + 2,50%) = 9.471. Daarnaast muteert in het tweede jaar ook 

weer 6% van de woningen, aangezien een deel van deze woningen al is geharmoniseerd wordt in de 

berekening uitgegaan van 6% van de nog niet gemuteerde woningen, hiervoor wordt uitgegaan van: 

(l-6,00%)xaantal _ vhe'sx6,00%x9.240x(l+2,50%)=8.903 De totale harmonisatie opbrengsten in het 

tweede jaar bedragen dan: 8.903+9.471 = 18.374 

Aanpassingen 

Op deze formule zijn twee zaken aan te merken. Allereerst wordt er over de harmonisatiewinst ook een 

huurverhoging behaald. Deze huurverhoging wordt doorgevoerd vanaf 1 juli. Dus is de harmonisatiewinst 

vanaf 1 juli 1.540x (I+ 2,50%) = 1.578,50 . In dat geval is de harmonisatiewinst in het eerste jaar: 

c ·540
+ ~· 578•50)x6,00%xl00vhe's =9.356 

De tweede aanmerking heeft een aanzienlijk groter effect: In het bovenstaande geval wordt ervan uit 

gegaan dat alle woningen die in het betreffende jaar vrijkomen, op 1 januari vrijkomen. En er dus over het 

hele jaar harmonisatiewinst wordt behaald. Het is meer waarschijnlijk dat de woningen gespreid over het 

22 Voor een nieuwbouw woning wordt regelmatig niet van harmonisatie uit gegaan, omdat de woningen bij oplevering op het 
niveau van de streefhuur kunnen worden verhuurd. 
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hele jaar vrijkomen. In onderstaande tabel is het overzicht van de opbrengsten voor het voorbeeldcomplex 

gegeven. 

mutatie op: 
15jan 
14 febr 
15 maart 
15 april 
15mei 
15juni 
15juli 
15 augustus 
15 september 
15 oktober 
15 november 
15 december 

totaal 

harmonisatiewinst 
€ 1.560 
€ 1.562 
€ 1.564 
€ 1.567 
€ 1.571 
€ 1.576 
€ 1.579 
€ 1.579 
€ 1.579 
€ 1.579 
€ 1.579 
€ 1.579 

aantal maanden 
11,5 
10,5 
9,5 
8,5 
7,5 
6,5 
5,5 
4,5 
3,5 
2,5 
1,5 
0,5 

aantal mutaties 
6,0% I 12- 0,5% 
0,5% 
0,5% 
0,5% 
0,5% 
0,5% 
0,5% 
0,5% 
0,5% 
0,5% 
0,5% 
0,5% 

opbrengst 
747 
683 
619 
555 
490 
426 
362 
296 
230 
164 
99 
33 

4.703 
Tabelll.2 

Hierbij is de harmonisatiewinst in half januari uitgegaan van de opbrengsten van 51/ 2 harmonisatie zonder 

de huurverhoging van juli en 6 maanden met de huurverhoging van juli. Of te wel: 

1.540x5,5 + 1.578,50x 6 = 1_
560 09 

11,5 ' 

Deze potentiële harmonisatiewinst van € 1.560 geldt voor 1/12de deel van de te harmoniseren woningen 

van dat jaar gedurende 11 V2 maand. Of te wel: 

I 115 
1.560x- xl0üvhe'sx - ' =747 

12 12 

De totale opbrengst uit harmonisatie in het eerste jaar is €4.703. Deze methode geeft wel een redelijk 

nauwkeurig beeld van de harmonisatie in het eerste jaar, maar is tegelijkertijd erg omslachtig. De 

opbrengsten uit harmonisatie in het eerste jaar zijn ongeveer de helft van de opbrengsten volgens de eerste 

berekening (€ 9.240) Een snellere manier om de harmonisatieopbrengst te bepalen is om ervan uit te gaan 

dat alle mutaties plaatsvinden op 1 juli. De opbrengsten uit harmonisatie geldt dat voor de zes resterende 

maanden en voor 6% van alle te harmoniseren woningen. 

hiervan zijn dan: 1.578,50 x 6,00% x 100vhe'sx~ = €4.735,50 
12 

De afwijking met de harmonisatieopbrengst uit de nauwkeurige berekening wordt veroorzaakt doordat nu 

voor elke woning alleen de hogere harmonisatieopbrengst (na huurverhoging) geldt, terwijl in de meer 

nauwkeurige berekening een deel van de woningen, voor 1 juli muteert en dus een aantal maanden een 

potentiële harmonisatiewinst heeft van €1.540. 

Bovenstaande berekening wordt nog nauwkeuriger door de potentiële harmonisatiewinst te verdelen in 

harmonisatiewinst ná juli en harmonisatiewinst gemiddeld over het hele jaar. In dat geval wordt de 

berekening als volgt: 

6 6 
50% x 1.578,50 x 6,00% x 1 Oüvhe' s x-+ 50% x 1.599,25 x 6,00% x 1 OOvhe' s x-= €4. 706,63 

12 12 
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In het vervolg van deze behandeling van de harmonisatie wordt uitgegaan van de basis formule: 

6 
1.578,50x6,00%x100vhe'sx- = €4.735,50 

12 

Deze aanpassing op de gangbare methode werkt ook door in de harmonisatieopbrengst in het tweede en 

de daaropvolgende jaren. Hieronder worden de tweede componenten (de harmonisatieopbrengsten uit de 

in het tweede jaar muterende woningen + extra huurinkomsten uit de reeds geharmoniseerde woningen) 

nader toegelicht. 

Het aantal muterende woningen is ook in het tweede jaar 6,00% van het totale aantal vhe's. Echter wordt 

er bij harmonisatie uitgegaan van 6,00% van het aantal nog niet geharmoniseerde woningen (100-6,00%). 

In het tweede jaar gaat het derhalve om 1 OOvhe' s X (1- 6% Y vhe's die nog niet zijn geharmoniseerd. De 

harmonisatieopbrengst bestaat uit de streefhuur vanaf 1 juli in het tweede jaar. Dat is de streefhuur van het 

eerste jaar + één jaar huurverhoging: 

1.578,50x(l + 2,5%) = 1.617,96 

Eerste component van de harmonisatie in het tweede jaar is derhalve: 

6 
1.617,96x 6,00%x 100vhe' sx (1- 6,0%)' x-= 4.562,65 

12 

De tweede component bestaat uit de harmonisatieopbrengsten van het eerste jaar, die werken ook in het 

tweede en verdere jaren door. Echter komen de opbrengsten hiervan in het tweede jaar wel voor het 

gehele jaar binnen. In het eerste jaar wordt de opbrengst nog maar voor de helft meegenomen vanwege 

het moment waarop de woningen muteren. In het tweede jaar geldt derhalve: 

4.735,50x2x(l +0,5x2,5%) =9.589,39 

De totale harmonisatieopbrengst in het tweede jaar is dus: 

4.562,65 + 9.589,39 = 14.152,04 

In het derde jaar bestaat die tweede component niet uit 14.152,04x2x(1+0,5x2,5%), maar uit 

(4.562,65x2+9.589,39)x(1 +0,5x2,5%) = 18.948,62 

De eerste component uit het jaar n en volgende jaar wordt berekend door: 

harmonisatiepotentieeljaar " x 6,00% x 1 OOvhe' s x (1- 6,0% )"-1 x~ 
- 12 
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Nominale waarde kasstromen 

0 huuropbrengst 

€ 5.731 

2 € 5.874 

3 € 6.021 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

€ 6.171 

€ 6.326 

€ 6.484 

€ 6.646 

€ 6.812 

€ 6.982 

€ 7.157 

€ 7.336 

€ 7.519 

€ 7.707 

€ 7.900 

€ 8.097 

€ 8.300 

€ 8.507 

€ 8.720 

€ 8.938 

€ 9.161 

€ 9.391 

€ 9.625 

€ 9.866 

€ 10.113 

€ 10.365 

€ 10.624 

€ 10.890 

€ 11 .162 

€ 11.441 

€ 11.727 

€ 12.021 

€ 12.321 

€ 12.629 

€ 12.945 

€ 13.269 

€ 13.600 

€ 13.940 

€ 14.289 

€ 14.646 

€ 15.012 

€ 15.387 

€ 15.772 

€16.166 

€ 16.571 

€ 16.985 

€ 17.409 

€ 17.845 

€ 18.291 

€ 18.748 

€ 19.217 

82 

harm I 

€ 47 

€ 46 

€ 44 

harm 11 

€0 

€ 97 

€ 193 

€ 42 € 288 

€41 €382 

€39 €475 

€ 38 € 568 

€ 37 € 660 

€ 35 € 751 

€ 34 € 842 

€ 33 € 932 

€ 31 € 1.023 

€30 €1 .113 

€ 29 € 1.203 

€ 28 € 1.292 

€ 27 € 1.382 

€ 26 € 1.473 

€ 25 € 1.563 

€ 24 € 1.654 

€ 23 € 1.745 

€ 23 € 1.836 

€ 22 € 1.928 

€ 21 € 2.021 

€ 20 € 2.114 

€ 19 € 2.208 

€ 19 € 2.303 

€ 18 € 2.399 

€ 17 € 2.496 

€ 17 € 2.594 

€ 16 € 2.693 

€ 16 € 2.794 

€ 15 € 2.895 

€ 14 € 2.998 

€ 14 € 3.103 

€ 13 € 3.209 

€ 13 € 3.317 

€ 12 € 3.426 

€ 12 € 3.537 

€ 12 € 3.650 

€ 11 € 3.765 

€ 11 € 3.882 

€ 10 € 4.001 

€10 €4.122 

€ 10 € 4.245 

€ 9 € 4.371 

€ 9 € 4.499 

€ 9 € 4.630 

€ 8 € 4.763 

€ 8 € 4.899 

€ 8 € 5.038 

Contante waarde kasstromen 

harmonisatie huurderving kasstroom cw factor cw huur 

€ 47 € 116 € 5.662 0,935 € 5.358 

€ 143 € 120 

€ 237 € 125 

€ 330 € 130 

€ 423 € 135 

€515 € 140 

€ 606 € 145 

€ 696 € 150 

€ 786 € 155 

€ 876 € 160 

€ 965 € 166 

€1 .054 € 171 

€ 1.143 € 177 

€ 1.232 € 182 

€ 1.321 € 188 

€ 1.410 € 194 

€ 1.499 € 200 

€1.588 € 206 

€1.678 € 212 

€ 1.768 € 218 

€ 1.859 € 225 

€ 1.950 € 231 

€ 2.042 € 238 

€ 2.134 € 244 

€ 2.228 € 251 

€ 2.322 € 258 

€ 2.417 € 266 

€ 2.514 € 273 

€2.611 € 280 

€ 2.709 € 288 

€ 2.809 € 296 

€ 2.910 € 304 

€ 3.013 € 312 

€ 3.117 € 320 

€ 3.222 € 329 

€ 3.329 € 338 

€ 3.438 € 347 

€ 3.549 € 356 

€ 3.661 € 365 

€ 3.776 € 375 

€ 3.892 € 385 

€ 4.011 € 395 

€ 4.132 € 405 

€ 4.255 € 415 

€ 4.380 € 426 

€ 4.508 € 437 

€ 4.638 € 449 

€ 4.771 € 460 

€ 4.907 € 472 

€ 5.046 € 484 

€ 5.895 

€6.130 

€ 6.368 

€ 6.608 

€ 6.852 

€ 7.099 

€ 7.350 

€ 7.604 

€ 7.861 

€ 8.123 

€ 8.389 

€ 8.659 

€ 8.934 

€ 9.214 

€ 9.498 

€ 9.788 

€ 10.083 

€ 10.384 

€ 10.690 

€ 11 .002 

€ 11 .320 

€ 11 .645 

€ 11.976 

€ 12.315 

€ 12.660 

€ 13.012 

€ 13.372 

€ 13.740 

€ 14.116 

€ 14.500 

€ 14.892 

€ 15.293 

€ 15.703 

€ 16.122 

€ 16.551 

€ 16.990 

€ 17.439 

€ 17.897 

€ 18.367 

€ 18.848 

€ 19.339 

€ 19.843 

€ 20.358 

€ 20.885 

€ 21.425 

€ 21 .978 

€ 22.544 

€ 23.123 

€ 23.717 

0,874 € 5.135 

0,817 € 4.921 

0,764 € 

0,715 € 

0,668 € 

0,625 € 

0,584 € 

0,546 € 

0,511 € 

0,477 € 

0,446 € 

0,417 € 

0,390 € 

0,365 € 

0,341 € 

0,319 € 

0,298 € 

0,279 € 

0,261 € 

0,244 € 

0,228 € 

0,213 € 

0,199 € 

0,186 € 

0,174 € 

0,163 € 

0,152 € 

0,142 € 

0,133 € 

0,124 € 

0,116 € 

0,109 € 

0,102 € 

0,095 € 

0,089 € 

0,083 € 

0,078 € 

0,073 € 

0,068 € 

0,064 € 

0,059 € 

0,056 € 

0,052 € 

0,049 € 

0,045 € 

0,042 € 

0,040 € 

0,037 € 

4.717 

4.520 

4.332 

4.152 

3.979 

3.813 

3.655 

3.502 

3.357 

3.217 

3.083 

2.955 

2.832 

2.714 

2.601 

2.493 

2.389 

2.289 

2.194 

2.103 

2.015 

1.931 

1.851 

1.774 

1.700 

1.629 

1.562 

1.497 

1.434 

1.375 

1.317 

1.262 

1.210 

1.160 

1.111 

1.065 

1.021 

978 

938 

898 

861 

825 

791 

758 

726 

696 

0,035 € 667 

€ 113.365 

cw harmonisatie 

€ 44 

€ 123 

€ 191 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

249 

298 

340 

374 

402 

424 

442 

455 

465 

471 

475 

476 

475 

472 

468 

462 

455 

448 

439 

430 

420 

410 

400 

389 

378 

367 

356 

345 

335 

324 

313 

303 

293 

283 

273 

263 

254 

244 

236 

227 

218 

210 

202 

195 

187 

180 

€ 173 

€ 16.656 

cw derving 

€ 108 

€ 105 

€ 102 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

99 

96 

93 

91 

88 

85 

82 

79 

76 

74 

71 

69 

66 

64 

61 

59 

57 

55 

53 

51 

49 

47 

45 

43 

42 

40 

38 

37 

35 

34 

33 

31 

30 

29 

28 

27 

25 

24 

23 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

18 

€ 17 

€ 2.600 

cw kasstroom 

€ 5.294 

€ 5.153 

€ 5.011 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

4.867 

4.722 

4.578 

4.435 

4.293 

4.153 

4.014 

3.878 

3.745 

3.614 

3.487 

3.362 

3.241 

3.122 

3.007 

2.896 

2.787 

2.682 

2.581 

2.482 

2.387 

2.295 

2.206 

2.120 

2.037 

1.957 

1.880 

1.805 

1.734 

1.664 

1.598 

1.534 

1.472 

1.413 

1.356 

1.302 

1.249 

1.198 

1.150 

1.103 

1.058 

1.015 

973 

934 

895 

859 

€ 823 

€ 127.420 



In bovenstaande tabel en in de tekst staat beschreven hoe de opbrengsten uit harmonisatie in het tweede en 

verdere jaren worden berekend. In werkelijk wordt in het tweede jaar niet uitgegaan van harmonisatie van (1-

mutatiegraad) * aantal woningen, maar wordt de harmonisatie opnieuw berekend over alle woningen. Doordat 

er in het eerste jaar de huren van een aantal woningen zijn geharmoniseerd is de werkelijke vraaghuur hoger 

dan de vraaghuur aangepast met de standaardhuurverhoging. 

In het voorbeeld hierboven wordt in het tweede jaar uitgegaan van een jaarhuur in jaar 1 van € 5.731, in het 

tweede jaar krijgt deze een verhoging van 2,5% en komt daarmee op € 5.874. Echter wanneer in werkelijkheid 

6% van het complex in het eerste jaar is geharmoniseerd zal de nieuwe jaarhuur uitkomen op ( € 5.731 + € 47 

) + 2,5% = € 5922,45. 

Hiermee wordt de potentiële harmonisatiewinst, het verschil tussen de streefhuur en de vraaghuur, kleiner. 

leder jaar zal een corporaties een nieuwe bedrijfswaardeberekening uitvoeren en ieder jaar wordt er uitgegaan 

van de werkelijk vraaghuur op 1 januari, waarin alle reeds geharmoniseerde woningen zijn verdisconteerd. 

Harmonisatieopbrengsten bij complexen op de verkooplijst 

Wanneer woningen verkocht worden in een complex heeft dit ook invloed op de berekening van de 

harmonisatieopbrengsten. Reeds verkochte woningen kunnen niet meer geharmoniseerd worden en 

bovendien zou aangenomen kunnen worden dat het aantal woningen dat muteert en de huurverhoging krijgt 

sterk zal afnemen. Tenslotte zullen de meeste mutaties niet leiden tot een nieuwe huurder, maar tot verkoop 

van de woning. 

Nader onderzoek 

De berekening van de harmonisatie-opbrengsten is een van de meest complexe onderdelen van de 

bedrijfswaardeberekening. En ook de behandeling in deze bijlage roept nog een aantal vragen op waarna 

verder onderzoek zou kunnen worden gedaan: 

• hoe accuraat zijn de mutatiecijfers en hoe groot zijn de verschillen van deze mutatiecijfers tussen de 

verschillende complexen? 

• hoe vaak komt het voor en wat ZlJn de redenen dat een gemuteerde worung niet wordt 

geharmoniseerd? 

• muteert een reeds gemuteerde woning vaker dan een niet-gemuteerde woning? Met andere woorden: 

is er sprake van dat een deel van de woningen lange tijd dezelfde huurder heeft en andere woningen 

regelmatig van huurder wisselen? Hoe groot zijn de gevolgen van dit effect? 

• hoe ontwikkelt de markthuur van een woning? 
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BIJLAGE III FIGUREN§ 5.1 
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Miljoenen 
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Figuur 111.5 

Miljoenen bedrijfswaarde verkoop bestaand bezit 
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BIJLAGE IV COMPLEXENAt/mE 

Rendementen Complex A BW2001 RJ 2001 WSW2001 BW2002 RJ 2002 WSW2002 

indirect rendement -2,41% -3,91% -3,37% -6,98 % -7,46 % -6,22% 
---------------------------- ------- --------- -- --- -- ----------------------------------------------------------
autonoom effect 0,72% 0,47% 0,60 % 0,67 % 0,34 % 0,52% 

parameter 1,70% 1,88% 1,10% -1,12 % -1,72% -0,42% 

niveau -4,95% -4,78% -5,14% 0,79 % 0,51% 1,65% 

harmonisatie -0,12% -1,47% 0,63% -7,31% -6,59% -7,98% 

TabeiiV.1 

Rendementen Complex B BW 2001 RJ 2001 WSW2001 BW 2002 RJ 2002 WSW2002 

indirect rendement 26,56% -0,90% -20,32% -8,61% -1,20% -5,87% 
------ ---- --------------------------- ------- ----- ------ --- --- --------- --------------------------------- -- ----
autonoom effect 4,02% 3,14% -0,52% 

parameter 0,19% 0,33% 1,35% 

niveau -0,89% -1,41% -6,43% 

harmonisatie -1 ,53% -2,42% -13,79% 

beleidswijziging 24,76% 0,55% -0,83% 

Rendementen Complex C BW2001 RJ 2001 WSW 2001 

indirect rendement -51,5% -2,1% -3,4% 
-------- -------------- ------------------------------------ ----------
autonoom effect -2,8% -1,2% -1,2% 

parameter 6,1% 1,8% 6,3% 

niveau -5,8% -2,7% -8,6% 

harmonisatie 0,1% 0,0% 0,1% 

beleidswijziging -49,1% 0,0% 0,0% 

TabeiiV.3 

Rendementen Complex D BW2001 RJ 2001 WSW2001 

indirect rendement 2828,4% 1546,7% 6,6% 
--- -------------- --- ---- ----------- ------ --------------- ---- --------
autonoom effect -154,9% -98,1% -1,8% 

parameter 505,8% 302,2% 3,3% 

niveau -442,8% -355,0% -11,4% 

harmonisatie 970,7% 547,2% 16,5% 

beleidswijziging 1949,7% 1150,4% 0,0% 

TabeiiV.4 

Rendementen ComplexE BW 2001 RJ 2001 WSW2001 

indirect rendement -14,0% 126,1% -2,9% 
---------- -- ----------- -- ---------------------------------------- ---
autonoom effect -9,0% -9,5% -4,4% 

parameter 1,8% 3,3% 1,5% 

niveau -4,1% -10,0% -14,5% 

harmonisatie 

beleidswijziging 

7,5% 

-10,3% 

12,8% 

129,4% 

14,5% 

0,0% 

TabeiiV.5 

5,44% 3,35% 0,10% 

-0,13% -0,36% -1,73% 

-0,30% -0,34% -4,24% 

0,00% 0,00% 0,00% 

-12,73% -3,84% 0,00% 

TabeiiV.2 
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