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CFV-advies  uitwerking  marktwaarde  corporatiebezit  in  verhuurde  staat

Het  Centraal  Fonds  Volkshuisvesting  (CFV)  adviseert  minister  Blok  om  te  komen  tot  een  wettelijk
verankerd  waarderingshandboek  voor  woningcorporaties.  Bij  het  waarderingsproces  wordt
geadviseerd  onderscheid  te  maken  tussen  een  ‘light’-versie  en  een  ‘full’-versie.  Dit  staat  te  lezen  in  het
advies  dat  CFV  afgelopen  december  aan  de  minister  stuurde.  Medio  2014  verzocht  de  minister  CFV
om  met  een  advies  te  komen  voor  de  invulling  van  het  artikel  35  lid  2  van  de  Herzieningswet,  waarmee
de  waardering  in  de  jaarrekening  tegen  de  marktwaarde  in  verhuurde  staat  verplicht  wordt  gesteld  voor
woningcorporaties.  Het  advies  is  mede  gebaseerd  op  onderzoek  dat  Ortec  Finance  uitvoerde  in
opdracht  van  het  CFV.

Uitgangspunten  bij    het  opstellen  van  het  advies  waren  dat  de  uitwerking  van  marktwaarde  moet
aansluiten  bij  de  hoofdlijnen  van  de  bestaande  methodiek  voor  marktwaardewaardering,  bruikbaar
moet  zijn  bij  het  prudentieel  financieel  toezicht  en  de  scheiding  DAEB  niet-DAEB,  moet  bijdragen  aan
de  professionalisering  van  vastgoedsturing  door  corporaties  en  waar  mogelijk  de  administratieve  lasten
moet  beperken.

Light-versie  en  full-versie  
Bij  het  advies  om  te  komen  tot  een  wettelijk  verankerd  waarderingshandboek  wordt  ten  aanzien  van
het  waarderingsproces  geadviseerd  om  onderscheid  te  maken  tussen  een  ‘light’  versie  en  een  ‘full’
versie.  Bij  de  ‘light’  versie  volstaat  de  toepassing  van  het  waarderingshandboek  en  is  tussenkomst  van
een  taxateur  niet  verplicht.  De  ‘full’  versie  houdt  in  dat  corporaties  de  vrijheid  hebben  op  specifiek
genoemde  onderdelen  via  het  ‘pas  toe  of  leg  uit’  principe  af  te  wijken  van  het  waarderingshandboek.
Een  dergelijke  afwijking  is  alleen  mogelijk  op  basis  van  de  toetsing  door  de  taxateur  die  zich  hierover
moet  verantwoorden  in  het  taxatieverslag.  

College  marktwaarde  woningcorporaties

Een  ander  onderdeel  van  het  advies  is  om  een  ‘College  marktwaarde  woningcorporaties’  op  te  richten
en  die  de  taak  te  geven  het  waarderingshandboek  jaarlijks  te  (laten)  actualiseren.  Andere  taken  van  dit
college  zijn  het  bevorderen  van  de  transparantie  over  de  relevante  marktgegevens  en  het  bevorderen
van  de  kwaliteit  van  het  waarderingsproces.

Officiële  start  2016

CFV  adviseert  om  de  verplichting  om  in  de  jaarrekening  verantwoording  af  te  leggen  volgens  de
marktwaarde  in  verhuurde  per  verslagjaar  2016  in  te  laten  gaan.  Verder  wordt  voorgesteld  om
corporaties  in  de  gegevensopvraging  via  CorpoData  over  verslagjaar  2015  al  wel  informatie  te  laten
aanleveren  over  de  marktwaarde  in  verhuurde  staat  volgens  het  waarderingshandboek.  Corporaties
kunnen  op  deze  wijze  tijdig  ervaring  opdoen  met  het  nieuwe  waarderingsbegrip.  CFV  kan  de
marktwaarde  in  verhuurde  staat  integreren  in  het  financieel  toezicht  en  het  College  marktwaarde
woningcorporaties  kan  de  ervaringen  over  verslagjaar  2015  gebruiken  bij  de  actualisatie  van  het
waarderingshandboek  voor  de  waardering  in  de  jaarrekening  over  verslagjaar  2016.

Afstemming

CFV  heeft  bij  de  totstandkoming  van  het  advies  via  twee  centrale  bijeenkomsten  afstemming  gehad



met  afgevaardigden  vanuit  onder  meer  corporaties,  Aedes,  WSW,  accountantsorganisaties  en
taxateurs.  Deze  afstemming  was  er  op  gericht  kennis  te  kunnen  nemen  van  de  reactie  van  deze
partijen  op  de  bevindingen  van  het  onderzoek  en  de  contouren  van  het  CFV  advies  aan  de  minister.
Het  nu  voorliggende  advies  is  besproken  met  partijen,  hetgeen  niet  wil  zeggen  dat  partijen  zich  hieraan
hebben  gecommitteerd.  CFV  heeft  mede  op  basis  van  deze  bijeenkomsten  wel  het  beeld  dat  de
voorgestelde  invulling  van  marktwaarde  in  verhuurde  staat  een  bruikbare  en  uitvoerbare  invulling  is
van  het  wettelijke  waarderingsbegrip.

Vervolg
De  invoering  van  de  marktwaarde  in  verhuurde  staat  is  een  noodzakelijke  bouwsteen  voor  de
implementatie  van  verschillende  andere  onderdelen  van  de  Herzieningswet  en  de  AMvB,  waaronder
de  initiële  scheiding  DAEB  niet-DAEB.  CFV  heeft  er  bij  de  minister  op  aangedrongen  snel  stappen  te
nemen  bij  de  verdere  uitwerking  van  de  marktwaardering  in  de  AMvB  bij  de  Herzieningswet.

Brief  met  advies  CFV  aan  de  minister  
Rapporten  Ortec  Finance:
‘Analyse  individuele  waarderingshandboeken’
‘Handboek  modelmatig  waarderen  marktwaarde  in  verhuurde  staat’

disclaimer


