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NOTITIE   

Verschil waardering woningen basis versie 

handboek 2015->2016 

 

Aan: Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

Datum: 30 mei 2017 

Kenmerk: 102765/N711/0.2 

 

 
De waardering van woningen volgens het handboek 2016 (HB2016) leidt tot een andere, 

veelal hogere, waarde dan de waardering volgens het handboek 2015 (HB2015). Die hogere 

waarde weerspiegelt het herstel en de, soms zeer hoge en oplopende, prijsstijgingen op de woningmarkt ingezet in de 

tweede helft van 2014. Daarnaast kan een hoge waarde het gevolg zijn van wijziging in methode. Vooral de overstap 

naar fractioneel muteren en uitponden leidt bij kleine complexen tot een hogere waarden als in de waardering over 

2015 de niet-fractionele benadering is toegepast. Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen de waardeverschillen als gevolg 

van wijzigingen op de markt en als gevolg van methodische aanscherpingen in het handboek. 

Waardeverschillen als gevolg van wijziging op de markt en de daarmee 

samenhangende wijziging van de parameters van het handboek 

De belangrijkste parameters voor verklaring waardeontwikkeling HB2016 ten opzichte van 

HB2015: discontovoet, WOZ-waarde en leegwaardestijging 
In deze paragraaf concentreren wij ons op het effect van de wijziging van de belangrijkste parameters in het HB2016 en 

het effect op de uitkomst van de waardering afgezet tegen een waardering conform HB2015. Om vast te stellen welke 

parameters de meeste invloed op de waarde hebben zijn de volgende overwegingen van belang: 

1. In vrijwel alle gevallen is de waarde volgens het uitpondscenario hoger dan die volgens het 

doorexploiteerscenario. De marktwaarde is dus de waarde van het uitpondscenario. 

2. De waarde van het uitpondscenario wordt bepaald door de verkoopopbrengst en dus door de verkoopwaarde 

van de woning. In de basisversie is die afhankelijk van de WOZ-waarde en de leegwaardestijging. 

3. Het herstel op de woningmarkt leidt niet alleen tot prijsstijgingen maar ook tot stijging van de markthuren. In 

het HB2016 komt dit tot uiting in de combinatie van de leegwaarde en percentage markthuur. Echter: in het 

uitpondscenario speelt de markthuur geen rol omdat een woning bij mutatie wordt uitgepond en geen mutatie 

naar de markthuur plaats vindt. 

4. Het is evident dat de gehanteerde disconteringsvoet een grote invloed op de uitkomst heeft. Het herstel van 

de woningmarkt resulteert in lagere discontovoeten afgezet tegen het HB2015. Bij de referentiewoning uit het 

handboek (EGW, regio West, bouwjaar < 1960) hanteert HB2015 een disconteringsvoet van 7,36%. In het 
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HB2015 is de disconteringsvoet van de referentiewoning 6,66%, dat is 0,70%-punt lager. Voor andere 

woningen daalt eveneens de disconteringsvoet maar wel minder dan de referentiewoning. 

5. Het effect van gewijzigde parameters over de exploitatie zoals instandhoudingsonderhoud en beheer zijn 

marginaal omdat deze parameters marginaal gewijzigd zijn vergeleken bij het HB2015. 

 

Effect van wijziging in parameters en WOZ-waarde op de marktwaarde waarde varieert van 

plus 3,5% tot maximaal plus 15,0%  
In deze notitie laten we zien dat een waardeverschil van 3,5% tot 15,0 % tussen de waardering over 2015 en 2016 

verklaarbaar is als gevolg van de wijziging van parameters. In de regio’s als de stad Amsterdam en de stad Utrecht zijn 

uitschieters naar 17% verklaarbaar als ook het effect van de leegwaardestijging in 2017 en 2018 mee wordt genomen. 

De wijziging in parameters weerspiegelen de marktontwikkeling. De bepalende parameters zijn: 

1. De lagere disconteringsvoet 

2. De hogere WOZ-waarde 

3. De hogere leegwaardestijging. 

In de volgende paragrafen maken we inzichtelijk wat het effect is van elke van de parameters afzonderlijk. 

Effecten van afzonderlijke parameters op de marktwaarde 
Voor we het cumulatief effect van wijzigingen in de parameters kwantificeren, hanteren we eerst een ceterus paribus 

benadering: we houden alle parameters op één na gelijk. We berekenen het relatieve effect van gewijzigde parameters 

op de marktwaarde op basis van een voorbeeldwoning. 

Effect discontovoet: een 0,70%-punt lagere discontovoet resulteert in 7,1% toename van de marktwaarde 

In onderstaande tabel rekenen we de voorbeeldwoning door met een discontovoet die in stappen verlaagd wordt van 

7,36% naar 6,66%. Het effect van de verlaging is een toename van de marktwaarde met 7,1%. 

 

 

Effect hogere WOZ-waarde (leegwaarde): een 12,3% hogere WOZ-waarde resulteert in 7,4% toename van de 

marktwaarde 

Uit een publicatie van de NVM1 over de ontwikkeling van de WOZ-waarden van 1 januari 2015 naar 1 januari 2016 blijkt 

een gemiddelde toename voor heel Nederland voor alle woningen van 4,2%. In slechts twee van 77 NVM-regio’s daalde 

de WOZ-waarde. Uitschieter is de regio Amsterdam waar de WOZ-waarde van alle woningen gemiddeld met 12,3% 

toenam, voor tussenwoningen is de stijging het grootst: 13,7%. De hogere WOZ-waarden vormen maken deel uit van de 

input van objectgegevens voor de waardering conform HB2016, en vertalen zich direct in hogere verkoopopbrengsten 

in het uitpondscenario en dus in de marktwaarde.  

Bovenop de ontwikkeling van de WOZ-waarde tot 1 januari  2016 komt ook nog de leegwaardestijging in 2016 en 2017 

omdat voor de het bepalen van de verkoopopbrengst immers met een leegwaarde medio 2017 gerekend wordt. Deze 

leegwaarde is de WOZ-waarde van 1 januari 2016 geïndexeerd naar medio 2017. Voor de stad Amsterdam is de 

leegwaardestijging  bijvoorbeeld om 14,7% in 2016 en 8,3% in 2017. Het effect van de leegwaardestijging maken we 

afzonderlijk zichtbaar. 

                                                                 
1 NVM: Prijsontwikkeling periode 2015-2016 

 Ceterus paribus effect discontovoet  0-variant  variant 1  variant 2  variant 3  variant 4

Discontovoet 7,36% 7,19% 7,01% 6,84% 6,66%

%-punt verschi l  discontovoet -  0,18% 0,35% 0,53% 0,70%

Marktwaarde 119.356 121.341 123.405 125.554 127.793

Percentueel verschil marktwaarde -  1,7% 3,4% 5,2% 7,1%
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In onderstaande tabel laten we in stappen zien wat het effect is van een 12,3 % hogere WOZ-waarde. Uiteindelijk geeft 

een 12,3% hogere WOZ-waarde en marktwaarde die 7,4% hoger ligt dan de basis. 

 

 

Effect leegwaardestijging in komende jaren 

Behalve de hogere WOZ-waarde heeft ook een hogere leegwaardestijging in de daarop volgende jaren een effect op de 

marktwaarde. In onderstaande tabel maken we het effect van een hogere leegwaardestijging op de resulterende 

marktwaarde zichtbaar. De varianten betreffen de leegwaardestijging over 2016, 2017 en 2018 en liggen telkens 1%-

punt hoger. 

 

 

Gecombineerd effect van discontovoet en WOZ-waarde 

In deze tabel berekenen we het gecombineerde effect van een lagere discontovoet en een hogere WOZ-waarde. Bij een 

0,70%-punt lagere discontovoet en een 12,3% hogere WOZ-waarde neemt de marktwaarde met 15,0% toe. Als we ook 

nog rekening houden met het effect van een hogere leegwaardestijging in de jaren 2016, 2017 en 2018, dan zijn tot 

17% hogere marktwaarden verklaarbaar. 

 

 
 

  

 Ceterus paribus effect WOZ-waarde (leegwaarde)  0-variant  variant 1  variant 2  variant 3  variant 4

WOZ-waarde (leegwaarde) 150.000 154.613 159.225 163.838 168.450

WOZ-waarde tov 0-variant 3,1% 6,2% 9,2% 12,3%

Marktwaarde 119.356 121.569 123.782 125.995 128.208

Percentueel verschil marktwaarde 1,9% 3,7% 5,6% 7,4%

 Ceterus paribus effect leegwaardestijging  0-variant  variant 1  variant 2  variant 3  variant 4

Verschi l  met bas is  in %-punt -  1,00% 2,00% 3,00% 4,00%

Marktwaarde 119.356 119.829 120.301 120.772 121.241

Percentueel verschil marktwaarde 0,4% 0,8% 1,2% 1,6%

 Gecombineerd effect discontovoet en WOZ-waarde  0-variant  variant 1  variant 2  variant 3  variant 4

WOZ-waarde (leegwaarde) 150.000 154.613 159.225 163.838 168.450

Discontovoet 7,36% 7,19% 7,01% 6,84% 6,66%

Marktwaarde 119.356 123.587 127.966 132.503 137.207

Percentueel verschil marktwaarde 3,5% 7,2% 11,0% 15,0%
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Waardeverschillen als gevolg van methodische aanscherpingen en wijzigingen 

Het effect van medio jaar disconteren afgezet tegen eindjaar disconteren is ongeveer de helft 

van de discontovoet 
In het HB2016 is de methode van waarderen meer in detail beschreven. De manieren van indexeren en disconteren 

krijgt meer aandacht en het principe van medio jaar indexeren en disconteren wordt uitgebreid beschreven. Hoewel de 

medio jaar benadering ook in het HB2015 voorgeschreven werd, kan het zijn dat een waardering volgens het HB2015 is 

uitgevoerd met een eind jaar discontering. Het verschil tussen deze twee benadering is ongeveer de helft van de 

discontovoet.  

Bij een discontovoet van 7,36% levert medio jaar disconteren een 3,6% hogere waarde dan eind jaar disconteren. 

 

Het effect van fractioneel muteren en uitponden versus de niet-fractionele benadering 
Bij het uitwerken van het HB2016 kwam aan het licht dat bij taxaties, en bij daarvoor gebruikte applicaties, op twee 

verschillende manieren met uitponden en muteren werd omgegaan: 

1. Bij de niet-fractionele benadering vindt uitponden pas plaats voor een hele woning. Eén van de consequenties 

van deze benadering is dat woning niet per eenheid, maar per complex gewaardeerd moeten worden, terwijl 

het handboek een waardering per afzonderlijke VHE veronderstelt. Bij een mutatiegraad van 5% zal bij één 

woning geen mutatie of uitponden plaatsvinden omdat immers nooit de 100% wordt gehaald. Een ander 

gevolg is dat de omvang van een complex invloed heeft op de waardering. Bij een complex van 10 woningen 

zal immers bij een 5% mutatiegraad pas in het tweede jaar mutatie plaatsvinden van één woning. Bij een 

complexe grootte van 50 woningen muteren in het eerste jaar 2 woningen . 

2. Bij de fractionele benadering is het uitgangspunt de modelmatige fictie dat een woning ook gedeeltelijk 

uitgepond wordt of muteert. Bij deze methode heeft de complexomvang geen invloed op de waardering en 

kan ook een waardering afgegeven worden per VHE. 

Zoals uit de onderstaande berekening blijkt leveren de twee benaderingen, vooral bij kleinere complexen, aanzienlijke 

waardeverschillen op. Om dergelijke verschillen te voorkomen is daarom in het HB2016 gekozen voor het, vanaf 

waarderingsjaar 2017, voorschrijven van de fractionele methode. Gevolg is wel dat indien bij een taxatie over 2015 de 

niet-fractionele benadering is gebruikt, en bij de waardering over 2016 de fractionele methode er, vooral bij kleine 

complexen aanzienlijk waardeverschillen kunnen optreden. 
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Waardeverschil kan oplopen tot ruim 20% en wordt pas vanaf een complexomvang van circa 

25 woningen klein 
Voor de voorbeeld woningen berekenen wij de het verschil in waarde tussen fractioneel en niet-fractioneel uitponden. 

Die berekening voerden wij uit bij verschillende discontovoeten lopend van het basisdisconto van het HB2015 van 

7,36% tot de disconteringsvoer HB2016 gelijk aan 6,66%. Onderstaande tabel geeft het effect weer. 

 

 
 

 

Wij constateren: 

1. De fractionele benadering geeft een maximaal 25% hogere waarde dan de niet-fractionele benadering bij een 

complexomvang van 3 woningen 

2. Vanaf een complex omvang van 25 woningen zijn de verschillen gering 

3. De fractionele benadering geeft bij elke complexomvang dezelfde gemiddelde marktwaarde. Bij de niet-

fractionele benadering wijkt de gemiddelde waarde af bij verschillende complex omvangen Anders gezegd: de 

complex omvang bepaalt voor een deel de marktwaarde.. 

4. Deze verschillen worden kleiner naarmate de complexomvang toeneemt. 

5. De discontovoet zelf heeft maar een beperkte invloed op de verschillen. 

 

Invloed omvang complex op waardeverschil tussen fractioneel en niet-fractioneel uitponden

Percentuele verschil waarde fractioneel versus niet fractioneel bij een mutatiegraad van 6%

 0-variant  variant 1  variant 2  variant 3  variant 4

Discontovoet 7,36% 7,19% 7,01% 6,84% 6,66%

Omvang complex

1 19,78% 21,03% 22,26% 23,46% 24,65%

2 20,12% 21,37% 22,59% 23,80% 24,99%

3 20,24% 21,49% 22,71% 23,92% 25,11%

4 9,39% 9,88% 10,35% 10,81% 11,26%

5 10,91% 11,49% 12,06% 12,61% 13,15%

10 4,52% 4,68% 4,84% 4,99% 5,13%

15 2,60% 2,66% 2,72% 2,78% 2,84%

20 2,17% 2,18% 2,20% 2,22% 2,24%

25 1,14% 1,14% 1,15% 1,16% 1,17%

30 1,92% 1,94% 1,95% 1,96% 1,98%

40 1,24% 1,23% 1,23% 1,22% 1,21%

50 1,34% 1,34% 1,33% 1,33% 1,32%

60 1,37% 1,36% 1,36% 1,35% 1,35%

70 1,52% 1,51% 1,51% 1,51% 1,50%

80 1,15% 1,14% 1,13% 1,12% 1,11%

90 1,20% 1,19% 1,18% 1,17% 1,16%

100 1,30% 1,29% 1,28% 1,27% 1,26%
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Onderstaande tabel geeft de gevonden gemiddelde waarden per VHE weer bij verschillende complex omvangen en de 

niet-fractionele methode. Bij de fractionele methode is de berekende marktwaarde niet afhankelijk van de complex 

omvang. 

 
. 

 

  

Invloed omvang complex op waarde niet-fractioneel uitponden/muteren
Waarden berekend bij een mutatiegraad van 6%

 0-variant  variant 1  variant 2  variant 3  variant 4

Discontovoet 7,36% 7,19% 7,01% 6,84% 6,66%

Gemiddelde 

marktwaarde bij 

fractionele methode

119.356 121.569 123.782 125.995 128.208

Omvang complex

1 99.644 100.446 101.249 102.051 102.854

2 99.364 100.166 100.969 101.771 102.574

3 99.266 100.069 100.871 101.674 102.476

4 109.113 110.642 112.172 113.701 115.231

5 107.618 109.040 110.463 111.885 113.308

10 114.192 116.131 118.071 120.010 121.949

15 116.336 118.420 120.504 122.587 124.671

20 116.826 118.970 121.113 123.257 125.401

25 118.015 120.193 122.371 124.548 126.726

30 117.107 119.261 121.415 123.569 125.722

40 117.894 120.088 122.282 124.476 126.669

50 117.774 119.965 122.156 124.347 126.538

60 117.741 119.932 122.123 124.314 126.506

70 117.572 119.756 121.940 124.123 126.307

80 117.998 120.199 122.400 124.601 126.801

90 117.937 120.138 122.340 124.541 126.742

100 117.827 120.023 122.218 124.414 126.610
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Het effect van de restwaarde methode 
Het HB2016 geeft, in het scenario uitponden, voor 2016 nog twee methoden om de restwaarde te bepalen: 

1. Het toepassen van een aantal formules op basis van de eeuwigdurende benadering óf 

2. Het 50 jaar doortrekken van het uitpondscenario. 

Over verslagjaar 2016 mogen beide methoden worden toegepast. Voor verslagjaar 2017 is het toepassen van de eerste 

methode via de formules voorgeschreven. Uitgangspunt was dat de beide benadering ongeveer dezelfde restwaarde 

opleveren.  

Uit onderstaande tabellen blijkt dat de twee methoden verschillende restwaarden en dus, weliswaar door het 

tijdseffect minder grote, verschillen in de marktwaarde opleveren. Dit vraagt voor de komende actualisatie om een 

nader onderzoek naar de formules en de toe te passen methode met als doel die verschillen te verkleinen. 

 

De eerste tabel geeft het verschil in de netto restwaarde ultimo jaar 15 weer bij de twee methoden. Dit verschil is, 

onafhankelijk van de discontovoet, substantieel. De restwaarde volgens de formules is ruim 40% hoger dan bij het 50 

jaar doorrekenen. 

 

 
 

Het effect van de ongeveer 8% hogere restwaarde leidt ook tot een hogere marktwaarde, maar het verschil is met circa 

ongeveer 1,6% wel aanzienlijk kleiner. Dit komt omdat de restwaarde over 15 jaar verdisconteerd wordt. 

 

 

Het effect van lineair versus exponentieel uitponden 
In het scenario uitponden neemt de hoeveelheid woningen in exploitatie in de jaren af. Bij een gelijkblijvende 

mutatiegraad betekent dit dat ook in de jaren het aantal uit te ponden woningen afneemt. Dit principe valt onder de 

term exponentieel uitponden. Exponentieel uitponden is vanaf verslagjaar 2017 voorgeschreven in het HB2016. 

 

Tegenover exponentieel uitponden staat lineair uitponden. In dat geval is het aantal uit te ponden woningen in een jaar 

gerelateerd aan de oorspronkelijk complexomvang en niet aan het jaarlijks wijzigende aantal woningen in exploitatie. 

Consequentie van deze methode is dat de mutatiegraad toeneemt in de loop der jaren. Toepassen van de lineaire 

methode resulteert een hogere snelheid van uitponden en dus een hogere marktwaarde: deze is tussen de 18,5% en 

20,5% hoger dan bij het toepassen van de exponentiële methode zoals uit onderstaande tabel blijkt. 

 

 
 

 Verschillen netto restwaarde ultimo jaar 15 als gevolg van methode  0-variant  variant 1  variant 2  variant 3  variant 4

Discontovoet 7,36% 7,19% 7,01% 6,84% 6,66%

Restwaarde op bas is  formules 76.412 77.572 78.732 79.891 81.051

Restwaarde 50 jaar doortrekken 70.568 71.694 72.819 73.944 75.069

Percentueel verschil als gevolg van restwaarde methode 8,28% 8,20% 8,12% 8,04% 7,97%

 Waardeverschil als gevolg van methodiek restwaarde  0-variant  variant 1  variant 2  variant 3  variant 4

Discontovoet 7,36% 7,19% 7,01% 6,84% 6,66%

Marktwaarde bi j restwaarde op bas is  formules 119.356 121.569 123.782 125.995 128.208

Marktwaarde bi j restwaarde 50 jaar doortrekken 117.401 119.602 121.804 124.005 126.206

Percentueel verschil als gevolg van restwaarde methode 1,67% 1,64% 1,62% 1,60% 1,59%

 Verschillen marktwaarde bij lineair en exponentieel uitponden  0-variant  variant 1  variant 2  variant 3  variant 4

Discontovoet 7,36% 7,19% 7,01% 6,84% 6,66%

Marktwaarde bi j l ineair ui tponden 141.684 144.873 148.061 151.250 154.439

Marktwaarde bi j exponentieel  ui tponden 119.356 121.569 123.782 125.995 128.208

Percentueel verschil lineair versus exponentieel uitponden 18,71% 19,17% 19,61% 20,04% 20,46%
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Het effect van wederverhuur tegen markthuur in het uitpondscenario: maximaal 3,9% bij een 

verschil tussen contract- en markthuur van € 300 per maand 
In paragraaf 5.2.9.2 van het HB2016 staat achter de laatste bullet:  

“Jaar 6 tot en met 15: Voor de laatste jaren van de DCF-periode geldt dat de hoogte van de mutatiekans wordt verlaagd 

naar 70% van de mutatiekans die wordt gehanteerd in het doorexploiteerscenario. Voor de resterende 30% die wel 

muteert maar niet wordt uitgepond geldt dat deze wederverhuurd worden op basis van de markthuur”.  

 

Het vetgedrukt fragment is een toevoeging van Fakton in HB2016. In het HB2015 opgesteld door Ortec staat deze 

toevoeging niet in paragraaf 5.2.8. Dit impliceert dat er volgens het HB2015 geen sprake is van wederverhuur, maar dat 

woningen worden verkocht in een lager tempo en de overige woningen op contracthuur worden doorverhuurd. 

Stel dat de mutatiegraad doorexploiteren gelijk is aan 6%. Vanaf jaar 6 is de veronderstelling dat 4,2% (70% van 6%) 

wordt verkocht. Het HB2016 stipuleert dat de resterende 1,8% (30 % van 6%) wel muteert en tegen markthuur wordt 

wederverhuurd. HB2015 doet dit niet. Dit kan een waardeverschil tot gevolg hebben. 

Dit waardeverschil is vooral afhankelijk van het verschil tussen de contracthuur en de markthuur van een woning. Des 

te groter dit verschil des te groter het effect op de uitpondwaarde.  

 

Overigens geldt dat een kantelpunt wordt bereikt als bij een hoge markthuur het doorexploiteerscenario tot een hogere 

waarde leidt en de marktwaarde dus gelijk is aan de waarde van het doorexploiteerscenario. Voorbij dit kantelpunt 

heeft de methodische aanscherping in HB2016, die immers de waarde in het uitpondscenario betreft, geen invloed op 

de marktwaarde. 

 

 Voor onze berekening namen wij een EGW van 100 m² GO, bouwjaar 2000, met een contracthuur van € 550 

per maand, respectievelijk van € 400 per maand. 

 De WOZ-waarde van deze woning stellen we op € 135.000 per 1 januari 2016. 

 Als discontovoet gebruiken wij 6,66%, de discontovoet van de referentiewoning in HB2016. Wij kiezen deze 

discontovoet om een “maximaal” verschil te berekenen. 

 Wij rekenen met een mutatiegraad doorexploiteren van 6% en gaan uit van een aangebroken complex. 

 Wij rekenden ook met een mutatiegraad van 10%, maar dat geeft nagenoeg dezelfde waardeverschillen en 

nemen we daarom niet apart op. 

 Wij rekenen met markthuren van € 600 tot en met € 800 per maand in stappen van € 50. 

 

Wij concluderen: 

 Het maximaal verschil als gevolg van de aanscherping in het HB2016 met de veronderstelling van 

wederverhuur tegen markthuur van wel gemuteerde maar niet verkochte woningen is ca. 3,9%. Dit verschil 

treedt op bij een contracthuur van € 400 en een markthuur van € 700. 

 Een markthuur iets boven de liberalisatiegrens van € 710,- per maand is het omslagpunt: dan geeft het 

doorexploiteerscenario de hoogste waarde en daarmee de marktwaarde. Verklaring hiervoor is mede dat bij 

deze huur de verhuurderheffing wegvalt. 

 

In onderstaande tabel geven wij de resultaten weer bij de verschillende markthuren en een contracthuur van € 550 per 

maand. 
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In de volgende tabel berekenen wij de verschillen bij een contracthuur van € 400 per maand. 

 
 


