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1. Wat is de juiste 

waarde? 

2. Wat is de relevante 

waarde?  

kostprijs 

herbouwwaarde 

boekwaarde 

WOZ-waarde 

€ 11.000.000 

€ 10.000.000 

€ 8.000.000 

vervangingswaarde € 7.000.000 

€ 6.000.000 

marktwaarde € 4.000.000 

bedrijfswaarde € 6.500.000 



Indirecte opbrengstwaarde 

Bedrijfswaarde 

Directe opbrengstwaarde 

Marktwaarde 

Opbrengstwaarde 

Continuïteit 

Waarderen 

Prijs 

Taxeren 

Discontinuïteit 

Waarde 

Voor het bedrijf zelf Voor derden 



Deel A 

Grondslagen 

Taxatieprofessie Beginselen Taxatieproces 

Deel B 

Analyse 
Intern  

(Object) 

Extern 

 (Omgeving) 

Deel C 

Methoden 

Inkomsten Comparatief Kosten 
 

Vergelijkingsmethode 

Regressiemethode 

 

 

 

Kapitalisatiemethode 

Discounted cash flow-methode 

Draagkrachthuurmethode 

GOP-methode 

Residuele methode  

 
Vervangingswaardemethode 

 

 

 

Benaderingen 

 

 

De taxateur 

Standaarden 

 

 

 

 

Waarde en prijs 

Value- en worth-concept 

Waardebegrippen 

Markt 

 

Opdracht  

Analyse 

Methoden 

Verzoening 

Rapportage 





Ten slotte nog een paar puntjes…. 

• Een taxatie is een uitkomst van een 

hypothetisch proces. 

 

• Een getaxeerd bedrag is noch te verifiëren 

noch te falsifiëren. 

 

• Er zijn geen voorgeschreven methoden. De 

taxateur reconcilieert verschillende methoden. 



Dank voor uw aandacht.  

Nog veel plezier vanmiddag. 





Transactietrends in 
Maatschappelijk Vastgoed 
Onderzoek naar transacties, WOZ-waardering en transactieprijzen – Annette Tjeerdsma 



Transactietrends in 

maatschappelijk 

vastgoed 

Transacties, WOZ-waardering en transactieprijzen 



Promovendus 
Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Hanzehogeschool 
Radboud Universiteit 

 

Adviseur 
Adviesbureau Thorbecke 
 

Docent 
Onderzoeksvaardigheden (Human Resource Management) 

Annette Tjeerdsma 
Promovendus, adviseur, docent 



Transactietrends in maatschappelijk vastgoed 
Inzicht in verhouding WOZ-waarden en transactieprijzen 

 

dr. ing. J. Veuger MRE FRICS ing. J. van Ettekoven MSc A. Tjeerdsma MSc 



 Aanleiding, doel en actualiteit 

 Definities 

 Methode en afbakening 

 Resultaten 

 Conclusies 

 Vervolgonderzoek 

Transactietrends in maatschappelijk vastgoed 
Programma 



Aanleiding en doel 
Van data naar wijsheid 

Data 
Symbolen die eigenschappen van objecten, gebeurtenissen en  

omgeving vertegenwoordigen. Zij zijn de producten van de waarneming 

Informatie 
Omschrijvingen, antwoorden op vragen die  

beginnen met woorden als wie, wat, wanneer en hoeveel  

Kennis 
Maakt het mogelijk om  

gegevens om te zetten in instructies 

Wijsheid 
Toegevoegde 

 waarde creëren 

A
ck

o
ff

 (
1

9
8

9
) 



 Meer aandacht voor specifiek en omvangrijk segment van de 
vastgoedmarkt 

 

 Vergroten transparantie van de waarde en de totstandkoming 
daarvan 

 

 Verbeteren waardebepaling / -benadering van 
maatschappelijk vastgoed 

 

 Verder professionaliseren vastgoedmanagement gemeenten 

Aanleiding en doel 
Onderzoek naar transacties maatschappelijk vastgoed 



‘Het pand werd getaxeerd op €1,6 miljoen, inmiddels is de 
marktwaarde gedaald tot €600.000. Een verlies van 1 miljoen, 
zonder dat er werkelijk iets is gebeurd of veranderd’   

 (BuildingBusiness, 22-07-2015) 

 
‘…voor een groot deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille  
is het Waarderingshandboek niet goed toepasbaar vinden de 
financiële experts’ 
 (Gemeente.nu, 15-09-2015) 

Actualiteit 
Relevantie 



Doelstelling: 

 

Inzicht geven in de verhouding tussen WOZ-waarden en 
transactieprijzen en in transactietrends van verkocht 

maatschappelijk vastgoed 

 

Kan de WOZ-waarde een voorspeller zijn van de marktwaarde van 
de maatschappelijk vastgoedportefeuille? 

Aanleiding en doel 
Doel- en vraagstelling 



Doelstelling: 

 

Inzicht geven in de verhouding tussen WOZ-waarden en 
transactieprijzen en in transactietrends van  

verkocht maatschappelijk vastgoed 

 

Kan de WOZ-waarde een voorspeller zijn van de marktwaarde van 
de maatschappelijk vastgoedportefeuille? 

 

Aanleiding en doel 
Doel- en vraagstelling 



 Regelt waardering van onroerende zaken in Nederland 

 

 Ten behoeve van belastingheffing 

 

 1994 aangenomen, 1997 ingevoerd 

Wet Waardering Onroerende Zaken 
Bestaan en doel 



Bij de waardebepaling van een onroerende zaak in het 
kader van de Wet WOZ gelden zes kwaliteitseisen: 
 

1) een complete objectafbakening en objectidentificatie; 

2) de aansluiting van de taxaties op marktniveau; 

3) er is sprake van een correcte onderlinge waardeverhouding; 

4) de vastgestelde waarde kan worden onderbouwd door 
marktgegevens en objectkenmerken; 

5) de waardegegevens zijn tijdig beschikbaar voor de afnemers; 

6) de waarde dient op een zorgvuldige wijze en in alle openheid te 
worden bepaald  

Franse (2014) 

Wet Waardering Onroerende Zaken 
Kwaliteitseisen 



‘De Waarderingskamer houdt toezicht op  

 de waardebepaling en  

 de waardevaststelling van onroerende zaken, op de  

 uitvoering van de basisregistratie waarde onroerende zaken 
(basisregistratie WOZ) en op  

 de overige in de wet geregelde onderwerpen’ 
(Wet waardering onroerende zaken) 

Wet Waardering Onroerende Zaken 
Toezicht op uitvoering 



Maatschappelijk Vastgoed 
Definities 

Daaronder kun je de (gebouwde) ruimte 
verstaan die nodig is voor alle 

voorzieningen en activiteiten die voor 
leefbare en vitale wijken en buurten 

noodzakelijk zijn 
(VROM, 2007) 

Alle vastgoed dat blijkens zijn  
bestemming of gebruik het uitvoering 

geven aan – als zodanig door de 
samenleving geïdentificeerde – publieke 

functies mogelijk maakt 
(Vlak, 2007) 

Een gebouw 1) waarin maatschappelijke 
diensten aan burgers worden verleend of 
door burgers zelf worden gecreëerd, 2) 

waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door 
publieke middelen mogelijk wordt 

gemaakt, 3) waarin vraag (burgers) en 
aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar 

komen en 4) waar iedereen (voor wie het 
bedoeld is) toegang toe heeft  

(VNG, 2014)  

De specifieke karakteristiek van het 
maatschappelijk vastgoed heeft 
betrekking op (a) een gebouw-

gerelateerde gemeenschappelijke  
sociale activiteit en (b) het voorzien en 

faciliteren van die behoefte van 
belanghebbenden vanuit een erkend 

maatschappelijk belang  
(Veuger, 2014) 



Maatschappelijk Vastgoed 
Definities 

Daaronder kun je de (gebouwde) ruimte 
verstaan die nodig is voor alle 

voorzieningen en activiteiten die voor 
leefbare en vitale wijken en buurten 

noodzakelijk zijn 
(VROM, 2007) 

Alle vastgoed dat blijkens zijn 
bestemming of gebruik het uitvoering 

geven aan – als zodanig door de 
samenleving geïdentificeerde – publieke 

functies mogelijk maakt 
(Vlak, 2007) 

Een gebouw 1) waarin maatschappelijke 
diensten aan burgers worden verleend of 

door burgers zelf worden gecreëerd, 2) 
waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door 

publieke middelen mogelijk wordt 
gemaakt, 3) waarin vraag (burgers) en 
aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar 

komen en 4) waar iedereen (voor wie het 
bedoeld is) toegang toe heeft 

(VNG, 2014)  

De specifieke karakteristiek van het 
maatschappelijk vastgoed heeft 
betrekking op (a) een gebouw-

gerelateerde gemeenschappelijke  
sociale activiteit en (b) het voorzien en 

faciliteren van die behoefte van 
belanghebbenden vanuit een erkend 

maatschappelijk belang 
(Veuger, 2014) 



Maatschappelijk Vastgoed 
Afbakening en aansluiting eerdere onderzoeken 

  
Bouwstenen  
voor Sociaal  

(2011) 

Kadaster 
  

(2012) 

Tjeerdsma,  
van Ettekoven & 
Veuger (2015) 

Onderwijs X X X 

Kinderopvang X X X 

Zorg X X X 

Sport X X X 

Godsdienst - X X 

Overheidskantoren X  X - 

Cultuur X X X 

Welzijn X - - 

Politie/Brandweer X  X X 

Sociale Werkplaats X  X X 



y 

Methode 
Selectie transacties 

Transactieprijzen indexeren 
Ratio’s per transactie bepalen 
Uitschieters verwijderen 

Verwijderen:  
Objecten zonder WOZ-waarde  

Objecten zonder geïndexeerde transactieprijs 

22 gemeenten 
8 provincies 

194 transacties 

23 gemeenten 
8 provincies 

236 transacties 

44 gemeenten 
8 provincies 

365 transacties 



Methode 
Samenstelling data 

  
Alle data 

Bijzondere 
transacties 
verwijderd 

Transacties zonder WOZ-
waardering of geïndexeerd 
transactiecijfer verwijderd 

Gemeenten 44 23 22 

Provincies 8 8 8 

Transactiejaren 1987-2014 1987-2014 1994-2014 

Omvang gemeenten 
Klein (NL: 32%) 

Middel (NL: 49%) 
Groot (NL: 19%)  

  
48% (21) 
36% (16) 
16% (7) 

  
48% (11) 
39% (9) 
13% (3) 

  
45% (10) 
41% (9) 
14% (3) 

Waardepeildatum 
1-1-2012 
1-1-2013 
1-1-2014 

  
22 

251 
92 

  
11 

161 
64 

  
9 

134 
51 

Totaal aantal transacties 365 236 194 



Bouwjaar tussen 1826 en 2013 

10 monumentale objecten 

Methode 
Samenstelling data 

Soort-object-code  
niet-woningen  

Aantal transacties 
(n=236) 

%  
Aantal transacties  

(n=194) 
%  

Onderwijs 65 28% 53 27% 

Sport en recreatie 52 22% 49 25% 

Cultuur 39 17% 36 19% 

Gemeenschapsgebouwen overig 26 11% 23 12% 

Medisch 19 8% 17 9% 

Religie 19 8% 0* 0% 

Vervoer/transport 6 3% 6 3% 

Bijzondere woonfunctie 5 2% 5 3% 

Nutsvoorzieningen, energie en water 3 1% 3 2% 

Overig 2 1% 2 1% 

236 100% 194 100% 

*vrijgesteld van OZB 

50% 52% 



Aantal verkochte objecten per jaar (1987-2014) 
– Vergeleken met aantal woningtransacties 
– Vergeleken met economische groei 

 
Ratio’s WOZ-waarden en transactieprijzen 

– Per soort-object 
– Naar transactiejaar 
– Naar omvang gemeente 

 
Aantal transacties vergeleken met gemiddelde ratio’s per jaar 

Resultaten 
Onderzoek naar transacties maatschappelijk vastgoed 



Aantal verkochte objecten per jaar (1987-2014) 

Aantal verkochte objecten 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 

n=236 



Aantal verkochte objecten per jaar vergeleken met aantal 
woningtransacties (NVM, 2015) 

Aantal verkochte objecten 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 

n=236 



Aantal verkochte objecten per jaar vergeleken met economische 
groei (CBS, 2015) 

Aantal verkochte objecten 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 

n=236 



 Aantal MVG-transacties is toegenomen tussen 1987 en 2014 
 

 MVG-markt is beweeglijker dan woningmarkt 

 

 Er lijkt geen duidelijke relatie te zijn tussen economische groei 
en aantal MVG-transacties 

 

Aantal verkochte objecten 
Deelconclusies 



Beoordeling aansluiting (WOZ)taxaties op marktniveau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijk aan de ratioberekeningen uit de waarderings-instructie van 
de Waarderingskamer (2011) 

Ratio’s 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 



Ratio’s 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 



Beoordeling aansluiting (WOZ)taxaties op marktniveau: 

 Ratio’s liggen tussen 0,96 en 1,01 

 Ratio B mag maximaal 0,02 afwijken van ratio A 
 (Waarderingskamer, 2011) 

 

Ratio A: 0,408  (≠ 0,96-1,01) 

Ratio B: 0,906  (≠ 0,96-1,01) 

Verschil: +/- 0,489  (>0,02) 

Ratio’s 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 



Beoordeling aansluiting (WOZ)taxaties op marktniveau: 

 Ratio’s liggen tussen 0,96 en 1,01 

 Ratio B mag maximaal 0,02 afwijken van ratio A 
 (Waarderingskamer, 2011) 

 

WOZ-waarden maatschappelijk vastgoed sluiten niet aan op 
gemiddeld marktniveau 

Ratio’s 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 



Gemiddeld ratio (B) per soort-object (n=194) 

 

 

Ratio’s 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 

Soort-object (type vastgoed) n Ratio 

Nutsvoorzieningen, energie en water 3 1,020 

Cultuur 36 1,017 

Bijzondere woonfunctie 5 1,006 

Onderwijs 53 0,948 

Gemeenschapsgebouwen overig 23 0,936 

Medisch 17 0,849 

Sport en recreatie 49 0,844 

Overig 2 0,662 

Vervoer/transport 6 0,371 



Gemiddeld ratio (B) naar transactiejaar (n=194) 

 

Ratio’s 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 

Transactiejaar n Ratio 

tot 1999 13 1,003 

2000-2005 56 0,983 

2005-2010 65 0,859 

2010-2015 60 0,864 

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

tot 1999 2000-2005 2005-2010 2010-2015



Gemiddeld ratio (B) naar omvang gemeente (n=194) 

 

Ratio’s 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 

Grootte gemeente n Ratio 

Klein 44 0,976 

Middel 93 0,920 

Groot 57 0,829 



 WOZ-waarden maatschappelijk vastgoed sluiten niet aan op 
marktniveau 
 

 Nutsvoorzieningen, Cultuur en Bijzondere woonfuncties zijn de 
categorieën waarbij de WOZ hoger is dan de marktwaarde  
(ratio > 1,000) 

 

 Meeste transacties in onderwijs en sport/recreatie 
 

 Vanaf 1999 wordt marktwaarde hoger dan WOZ-waarde (ratio daalt) 

 

 Meeste transacties in middelgrote gemeenten 

Ratio’s 
Deelconclusies 



Aantal transacties vergeleken met gemiddelde ratio’s per jaar 

Transacties en gemiddelde ratio’s 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 

n=194 



Aantal transacties vergeleken met gemiddelde ratio’s per jaar 

Transacties en gemiddelde ratio’s 
Resultaat onderzoek transacties maatschappelijk vastgoed 

n=194 



De WOZ-waarde kan geen voorspeller zijn van de marktwaarde 
van de MVG-portefeuille 
 

‘Een echte marktwaarde van een onroerende zaak wordt met de 
WOZ-waarde veelal niet bepaald; dit onder meer door de 
toepassing van ficties, de werktuigenvrijstelling en de 
problematiek van de objectafbakening’  (Berkhout, 2007) 

Conclusies 
Kan de WOZ-waarde een voorspeller zijn van de marktwaarde van de MVG-portefeuille? 



WOZ-waarden  

 

Transactie-prijzen 

 

(niet-courant) maatschappelijk vastgoed 

 

Waarderingsmethode 

 

Waarde-drijvers 

 

Prijs ≠ waarde 

Vervolgonderzoek 
Maatschappelijk Vastgoed 



Annette Tjeerdsma 

 

Promovendus lectoraat Maatschappelijk Vastgoed 

Adviseur Thorbecke 



PAUZE 



Barometer 2015 
Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 
Meer beleid, beperkt maatregelen tegen risico’s – dr. ing. Jan Veuger MRE FRICS 



Maatschappelijk Vastgoed 

• 85,5 miljoen m2  

• Geschatte waarde: €157 miljard  

Omvang 

85.5 

49.6 

27.7 

6.9 

Maatschappelijk Vastgoed

Kantoren

Retail

Industrieel vastgoed

Kadaster, 2012  

DTZ Zadelhoff, 2015 

IVBN, 2015 

DTZ Zadelhoff, 2014 

in m2 



Barometer Maatschappelijk Vastgoed 

 

 

Deel I Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed  

 

Deel II Het Rijksvastgoedbedrijf als referentiekader 

 

Deel III Ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed 

 

Deel IV Internationaal onderzoek maatschappelijk vastgoed 

Public Real Estate International 



Barometer Zorgvastgoed 

 

 

Deel I Ontwikkelingen in zorgvastgoed  

 

Deel II Waardering en financiering van zorgvastgoed 

 

Deel III Assetmanagement zorgvastgoed 

Health Care Real Estate International 



Barometer 

Gemeentelijk 

Maatschappelijk 

Vastgoed 2015: 

Het onderzoek 

onder alle 

gemeenten in 

Nederland 

Annette Tjeerdsma 

Jan Veuger 



Representativiteit 

 

 

 

 

Respons en vergelijkbaarheid 

*Per 1 januari 2015 (CBS) 



Resultaten 2015 
Visie en beleid 

76%	
63%	 62%	

54%	 50%	 49%	 47%	

25%	

15%	

16%	 16%	 35%	

24%	
35%	 35%	

47%	

9%	
21%	 22%	

11%	

26%	
16%	 18%	

29%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Onderhoudsbeleid 

Gemeentelijk
 vastgoedbeleid 

Accommodatiebeleid 

Verhuurbeleid 

Visie op vastgoedmanagement  

Huurprijs
beleid 

Exploitatiebeleid 

Risicomanagement vastgoedbeleid 

Ja	 Nee	 Zijn	we	op	dit	moment	aan	het	opstellen	



Resultaten 2015 
Visie en beleid naar omvang gemeenten 



Resultaten 2015 
Risicomanagement 

Borgen 

Continue verbetering 



Resultaten 2015 
Taken die beschouwd worden als gemeentelijke kerntaak 



Resultaten 2015 
Trends in visie op gemeentelijke kerntaken 



Resultaten 2015 
Gemeentelijke kerntaken – naar jaren en omvang gemeenten 



Resultaten 2015 
Kerntaken uitbesteden 



Resultaten 2015 
Partijen waarmee gemeenten samenwerken 



Resultaten 2015 
Ervaren knelpunten bij uitvoering maatschappelijk vastgoedtaken 



Resultaten 2015 
Actualiteit beleidsthema’s 



Resultaten 2015 
Verkoop: meer verkoop, minder resultaat 

• 74% geeft aan dat het verkopen van maatschappelijk vastgoed een 

middel is om de kosten te beheersen (76% in 2014) 

 

• Het aantal maatschappelijk vastgoedobjecten in de verkoop varieert in 

2014 tussen de 0 en 60 met een gemiddelde van 7,2 (2,7 in 2013) 

 

• Het aantal objecten dat gemeenten daadwerkelijk verkochten varieert 

tussen 0 en 11 met een gemiddelde van 1,5 (1,2 in 2013) 

  

• Het percentage verkochte objecten ten opzichte van het aantal 

aangeboden objecten halveert daarmee van 44% naar 21% 



Resultaten 2015 
Gemeentelijke organisatie 

Aantal fte’s toebedeeld aan vastgoedmanagement werkzaamheden 



Resultaten 2015 
Gemeentelijke organisatie 

Verdeling fte’s vastgoedmanagement 



Resultaten 2015 
Gemeentelijke organisatie 

Organisatie en uitvoering van de maatschappelijk vastgoedtaken 



Resultaten 2015 
Gemeentelijke organisatie 

Verwachtingen dat het aantal fte’s vastgoedmanagement verandert 



Resultaten 2015 
Gemeenten die kwaliteit meten 



Resultaten 2015 
Maatschappelijk rendement meten 

• Veelal hoe vaak gemeten wordt en wie verantwoordelijk is. 

 

• Weinig gemeenten weten wat er onder maatschappelijk rendement wordt 

verstaan en hoe de hoogte van dit rendement wordt bepaald.  

 

• In gesprek gaan met gebruikers, (uitvoerings)organisaties, huurders en/of 

andere partijen wordt het meest genoemd en kan gezien worden als 

(kwalitatieve) methode om het maatschappelijk rendement te bepalen.  

 

• Een paar gemeenten (12%) geven aan dat zij kijken naar de 

bezettingsgraad van het vastgoed of dat het maatschappelijk rendement 

gelijktijdig met de toekenning van subsidies wordt beoordeeld (12%).  



Resultaten 2015 
Koplopers 

Gemeenten die gezien worden als koplopers (of goed voorbeeld) op het 

gebied van maatschappelijk vastgoed 



Conclusies  [1/2] 

• Helft gemeenten heeft beleid maar neemt beperkt maatregelen tegen 

risico’s 

 

• Terugtrekkende lokale overheid 

 

• Beheer en exploitatie meest uitbesteed 

 

• Knelpunten onveranderd 

 

• Kostenreductie sinds 2009 meest actuele beleidsthema 

 

• Actualiteit sommige beleidsthema’s afhankelijk van omvang gemeenten 

 

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 



Conclusies  [2/2] 

• Meer vastgoed in de verkoop, procentueel minder verkocht 

 

• Meer fte’s vastgoedmanagement, vooral werkzaam op uitvoerende 

taken 

 

• Bewust sturen op kwaliteit 

 

• Meer koplopers naast Enschede 

 

• Strijdige belangen van marktpartijen: woningcorporaties hebben meer te 

bieden 

 

 

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 



Gemeenten zijn 

organisatie-

opgaven aan 

het managen 

Gemeenten wilden zich in 2013 

anders organiseren en in 2014 zijn 

ze deze opgaven aan het 

managen. Vanaf 2015 zijn er de 

ambities van de koplopers. 



Onderzoek koplopers 
Resultaten en debat – Jan Veuger & Cor Worms 



Onderzoeksresultaten 
Lessons to learn 

“Het lerend vermogen en een 

organisatie die het leren mogelijk 

maakt, lijken de onderliggende 

succesfactoren te zijn van deze 

koplopers. Zij durven keuzes te 

maken, leren daarvan en 

ontwikkelen zich verder” 



Debat met koplopers 
Onder leiding van Cor Worms 

Brenda van der Wal  –  Hoogezand-Sappemeer 

Henk Hoogland  –  Almere  

Erwin van Proosdij  –  Enschede  

Ruud Lukasse   –  Eindhoven 

Herman van Vliet –  Amsterdam  

 



Barometer 

Maatschappelijk 

Vastgoed 2015 

 

prof. dr. J.J.M. 

Uijlenbroek  
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