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Zelfevaluatie modelperformance  
Datum 31 januari 2022 
 

Uitgangspunten 
 
- Het Ministerie van BZK heeft de "Handreiking voor het beoordelen en beschrijven van de 

kwaliteit van taxatiemodellen" gepubliceerd. Deze handreiking is onder meer de basis voor de 
definitie van de nauwkeurigheidsindicatoren: 

 
Nauwkeurigheidsindicator Betekenis 

1 Minder dan 70% van de taxaties heeft een afwijking <10% 
2 Ten minste 70% van de taxaties heeft een afwijking <10% 
3 Ten minste 80% van de taxaties heeft een afwijking <10% 
4 Ten minste 90% van de taxaties heeft een afwijking <10% 
5 Ten minste 90% van de taxaties heeft een afwijking <10% en 

ten minste 80% van de taxaties heeft een afwijking <5% 
6 Ten minste 95% van de taxaties heeft een afwijking <10% 
7 Ten minste 95% van de taxaties heeft een afwijking <10% en 

ten minste 80% van de taxaties heeft een afwijking <5% 
 
- De vakgroep Modelmatige waardebepaling van NRVT heeft op basis van de genoemde 

Handreiking een opzet gemaakt voor een uniforme "Rapportage over de performance van 
taxatiemodellen". Deze rapportage is gebaseerd op één op één vergelijking tussen 
modelwaarden en gerealiseerde verkoopprijzen. 

 Deze eind 2020 gemaakte opzet van deze rapportage ging uit van een landelijke aansturing 
door een organisatie die ervoor zorgt dat alle leveranciers dezelfde gerealiseerde verkopen 
betrekken in de performance meting en dat de vergelijking uniform wordt uitgevoerd en 
gepubliceerd.  

 NRVT gaat voorlopig uit van een aanpak waarbij de leveranciers zelf een zelfevaluatie 
uitvoeren (zoals beschreven in deze notitie) en een externe audit inregelen. 
 

- Onderhavige zelfevaluatie die door elke modelwaardeleverancier zelf uitgevoerd kan worden 
biedt een mogelijkheid om de performance van de taxatiemodellen van diverse 
modelwaardeleveranciers met elkaar te vergelijken. De systematiek sluit ook direct aan op de 
methodiek van back-testing die alle modelwaardeleveranciers op één of andere manier 
toepassen om hun taxatiemodel continu te actualiseren. 
 

- In de "Rapportage over de performance van taxatiemodellen" wordt ook gesproken over een 
externe audit op een correcte uitvoering van de vergelijking en de rapportage. Deze audit is 
op overeenkomstige wijze van belang bij de zelfevaluatie.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-969060
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-969060
https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Rapportage-modelperformance.pdf
https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Rapportage-modelperformance.pdf
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 Deze audit kan door iedere leverancier zelf worden georganiseerd, gebaseerd op het 
uitgangspunt dat deze audit onderdeel uitmaakt van een traject voor het verkrijgen van een 
ISAE type 2 verklaring. 

 Belangrijkste aandachtspunten bij deze audit zijn het correct uitvoeren van de vergelijking 
zoals beschreven in "Rapportage over de performance van taxatiemodellen" met bijbehorend 
Excel-sheet en het waarborgen dat sprake is van onafhankelijke back-testing dus dat de 
verkopen die worden gebruikt niet al op één of andere wijze betrokken zijn in het 
taxatiemodel, bijvoorbeeld in de vorm van vraagprijsinformatie die vooraf is gegaan aan deze 
verkoop. 

 

Doel 
 
Deze zelfevaluatie geeft modelwaardeleveranciers het instrument om (door middel van 
onafhankelijke back-testing op basis van gerealiseerde verkoopprijzen) te beoordelen of de 
geleverde modelwaarden, geleverde nauwkeurigheidsindicatoren en geleverde 
nauwkeurigheidsintervallen correct zijn en de resultaten van hun controles ook te laten 
valideren door middel van een audit en uiteindelijk te verantwoorden aan de gebruikers. 
 

Uitvoering out-of-sample test 
 
Het uitvoeren van de out-of-sample test in het kader van deze zelfevaluatie sluit aan op de wijze 
waarop modelwaardeleveranciers zelf de performance meten en het model kalibreren op basis 
van marktgegevens (verkoopprijzen). Belangrijk is dat de test inderdaad "out of sample" wordt 
uitgevoerd. Dat betekent dat in de test geen woningen worden meegenomen, waarvan de 
recente verkoopprijs al gebruikt is voor de kalibratie van het model. Daarbij is ook van betekenis 
dat eventuele vraagprijzen die voorafgaan aan deze verkopen worden onderkend en de 
resultaten van de performance meting niet beïnvloeden. De test vindt plaats op basis van 
transactieprijzen die de modelwaardeleverancier zelf verkrijgt (koopt) van het Kadaster of een 
andere betrouwbare en brede bron van verkoopgegevens (bijvoorbeeld NVM of VBO). 
 
Bij de zelfevaluatie, die elke modelwaardeleverancier zelfstandig en onafhankelijk van elkaar 
uitvoert, geldt dan de volgende werkwijze: 
 
1. De modelwaardeleverancier verzamelt alle gerealiseerde woningverkopen die in een 

bepaalde maand zijn geregistreerd bij het Kadaster of bij een andere betrouwbare, brede 
bron van verkoopprijzen. Uit dit bestand met alle verkopen worden verwijderd: 
• Transacties met meerdere objecten. 
• Transacties die als familietransactie zijn aangemerkt. 
• Transacties in verhuurde staat. 
• Transacties waarbij niet-natuurlijke personen zijn betrokken. 
• Veilingtransacties. 
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• Transacties waarbij een beperkt recht is verkocht, met uitzondering van het recht van 
erfpacht. 

• Woningen die meerdere keren op dezelfde dag zijn verkocht. 
 

De verwachte omvang van de selectie is minimaal 10.000 transacties per maand. 
 

2. De modelwaardeleverancier berekent "out-of-sample" modelwaarde-taxaties uit voor de 
verkochte woningen. Out-of-sample betekent hier dat de taxaties worden gedaan met een 
versie van het model waarin de verkopen van de desbetreffende maand nog niet zijn 
gebruikt voor de kalibratie/actualisering van het model. De berekende modelwaarde en de 
verkoopprijs worden met elkaar vergeleken conform de template uit bijlage 1 (Exelsheet). 
a) De modelwaardeleverancier voegt in het overzicht ook de genoemde noodzakelijke 

woningkenmerken (corop-gebied, woningtype, bouwperiode, woonoppervlakte) toe. 
b) Alle transacties uit maand M worden gewaardeerd met een model dat uitsluitend is 

gebaseerd op transacties van vóór maand M (dus uiterlijk t/m maand M-1). De keuze 
welke datum als verkoopdatum wordt aangehouden (datum koopovereenkomst of 
transportdatum) is aan de modelwaardeleverancier.  

c) Een eventuele vraagprijs van de getaxeerde woning mag in de out-of-sample test niet 
worden gebruikt voor de berekening van de modelwaarde.  

d) In beginsel worden alle verkopen als bedoeld onder 1. op het eerste blad van de 
template vastgelegd met de berekende modelwaarde en de bij die modelwaarde 
behorende inschatting van de kansverdeling. Adressen die buiten het toepassingsdomein 
van een bepaald model vallen (bijvoorbeeld in geval van een regionaal model) worden 
zichtbaar leeg gelaten in dit overzicht. Dit blad van de template wordt bewaard ten 
behoeve van de uit te voeren audits. 

3. De modelwaardeleverancier berekent aan de hand van bijlage 1, maandelijks de kengetallen 
die staan op het tabblad "Test results (maand-kwartaal)". Dit betreft dan kengetallen per: 
 

1. Coropgebied:  
• de veertig coropgebieden in Nederland. 

2. Woningtype: 
• Appartement 
• Tussenwoning 
• Hoekwoning 

• Twee-onder-een-kap woning 
• Vrijstaande woning 

3. Bouwperiode: 
• Voor 1900 
• 1900 – 1920 
• 1921 – 1945 

• 1946 – 1959 
• 1960 – 1974 
• 1975 – 1989 

• 1990 – 2004 
• Na 2005 

 
4. Oppervlakteklasse: 

• 0 – 75 
• 76 – 100 

• 101 – 125 
• 126 – 150 

• groter dan 150 
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4. De modelwaardeleverancier combineert de maandoverzichten eenmaal per kwartaal tot een 
kwartaaloverzicht. Dit overzicht bevat dezelfde informatie als de maandoverzichten, maar 
dan per kwartaal.  

 
In de overzichten worden alleen de resultaten opgenomen voor regels (categorieën) met 
minimaal 100 gewaardeerde adressen. Zo kan in de maandrapportage een specifiek coropgebied 
ontbreken, maar wordt deze in de kwartaalrapportage wel meegenomen. 
 

Bewaren resultaten 
 
De rapportages worden per maand gemaakt en op een zodanige wijze bewaard dat bij een audit 
vastgesteld kan worden dat deze na de betreffende maand niet meer zijn gemuteerd. 
 
De te bewaren rapporten met resultaten van de zelfevaluatie bevatten conform bijlage 1 de 
volgende informatie per selectie: 
 
• #transactie (bruto): het aantal gerealiseerde transacties dat de modelwaardeleverancier 

voor de betreffende periode heeft verkregen van het Kadaster of de alternatieve bron van 
verkoopgegevens. 

• #transacties (netto): het aantal gerealiseerde transacties uit het bestand van het Kadaster of 
alternatieve bron voor de genoemde periode dat volgens de modelwaardeleverancier 
voldoet aan de (onder 1.) genoemde eisen. 

• #in rapportage: het aantal transacties (𝑁𝑁) waarop de rapportage is gebaseerd. Dit kan 
bijvoorbeeld afwijken van het aantal transacties, omdat de modelwaardeleverancier niet 
voor alle woningen in Nederland beschikt over voldoende betrouwbare data om een waarde 
te kunnen genereren. 

• Gemiddelde ratio (𝐺𝐺𝐺𝐺): dit is het ongewogen gemiddelde van de ratio’s per waardering. De 
ratio (𝑟𝑟𝑖𝑖) voor waardering van object i is gedefinieerd als de modelwaarde op 
transactiedatum (𝑀𝑀𝑖𝑖) gedeeld door de transactieprijs (𝑇𝑇𝑖𝑖). Dus 𝑟𝑟𝑖𝑖  =  𝑀𝑀𝑖𝑖  / 𝑇𝑇𝑖𝑖 en 𝐺𝐺𝐺𝐺 =
 (∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 /𝑇𝑇𝑖𝑖)/𝑁𝑁. 

• Gewogen gemiddelde ratio (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺): de som van alle modelwaarden gedeeld door de som van 
alle transactieprijzen. Dus 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =  ∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 /∑ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 . 
• Price related differential (𝑃𝑃𝐺𝐺𝑃𝑃): de gemiddelde ratio (𝐺𝐺𝐺𝐺) gedeeld door de gewogen 

gemiddelde ratio (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺). Dus 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑃𝑃 =  𝐺𝐺𝐺𝐺 / 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺. De 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑃𝑃 laat de uniformiteit tussen de 
ratio’s bij lage en hoge verkoopprijzen zien. 

• Coefficient Of Dispersion (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃): de 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 geeft een indicatie van de afwijking van de ratio’s 
van de mediane ratio. Deze is gedefinieerd als 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 =  ∑ |𝑟𝑟𝑖𝑖 − �̅�𝑟|𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 /𝑁𝑁, met �̅�𝑟 de mediane 
ratio. 

• De gemiddelden over de bij de waarderingen afgegeven kansverdelingen per ratioklasse. De 
som van alle kansen over alle ratioklassen is gelijk aan 1. 𝑃𝑃(0,95 ≤ 𝑟𝑟𝑖𝑖 < 1) is de kans dat 
ratio 𝑟𝑟𝑖𝑖 ligt tussen 0,95 en 1, oftewel de kans dat de transactieprijs 𝑇𝑇𝑖𝑖 ligt tussen 𝑀𝑀𝑖𝑖 en 
𝑀𝑀𝑖𝑖/0,95. 
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De ratioklasses zijn als volgt gedefinieerd: 
• ≥ 0 en < 0,80 
• ≥ 0,80 en < 0,90 
• ≥ 0,90 en < 0,95 

• ≥ 0,95 en < 1,00 
• ≥ 1,00 en < 1,05 
• ≥ 1,05 en < 1,10 

• ≥ 1,10 en < 1,20 
• ≥ 1,20 
 

• Het percentage waarderingen met een gerealiseerde ratio per klasse. Wanneer 𝑟𝑟𝑖𝑖 gelijk is 
aan 0,96 is voor deze waardering de waarde voor klasse “≥ 0,95 en < 1,00” gelijk aan 1 en 
voor alle andere klassen gelijk aan 0. 

De laatste twee punten geven inzicht in de mate waarin de modelwaardeleverancier de 
betrouwbaarheid van de door hem afgegeven waarden goed inschat. 
 
In bijlage 1 is een template opgenomen voor de op te leveren statistieken met daarin ook een 
voorbeeld van de berekening. Deze template is  bedoeld om te bewaren voor de audit. 
 
De template in bijlage 2 bevat de statistieken die maandelijks aan het NRVT worden geleverd. 
Ditzelfde template wordt ook ieder kwartaal aan het NRVT aangeleverd, waarbij de 
maandresultaten op kwartaalniveau worden geaggregeerd. 
 

Conclusies uit zelfevaluaties 
 
De modelwaardeleverancier trekt maandelijks conclusies uit de uitgevoerde zelfevaluaties. Deze 
conclusie betreffen zowel de juistheid van de afgegeven modelwaarden als de juistheid van de 
afgegeven nauwkeurigheidsindicator en de nauwkeurigheidsintervallen per modeltaxatie. 
 
Naast de reguliere actualisering van het model aan de hand van de meest actuele 
marktinformatie kunnen de conclusies ook aanleiding zijn om de (wijze van bepalen van de) 
nauwkeurigheidindicator en/of de nauwkeurigheidsintervallen aan te passen. 
 

Eisen aan de audit 
 
Voor daadwerkelijke transparantie over de performance van de taxatiemodellen is het van groot 
belang dat de out-of-sample testen zuiver worden uitgevoerd. Daarom worden deze testen in 
het kader van de zelfevaluatie betrokken in audits in het kader van een ISAE 3402 of een ISAE 
3000A type 2 accountantsverklaring. De modelwaardeleveranciers zijn zelf verantwoordelijk 
voor deze verklaringen en de daarvoor noodzakelijke audits.  
 
In verband met de looptijd van de onderzoeken gericht op deze verklaringen, zal een 
modelwaardeleverancier uiterlijk Q1-2023 moeten beschikken over een verklaring die mede is 
gebaseerd op de geschetste audits. 
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Transparantie over de performance van het taxatiemodel 
 
De zelfevaluatie zoals beschreven in dit document is een belangrijk hulpmiddel om gebruikers 
van de modelwaarden inzicht te geven in de performance van de taxatiemodellen. 
 
Met het oog op deze transparantie van de performance geeft een modelwaardeleverancier bij 
elke modelwaarde altijd de volgende informatie: 
- modelwaarde; 
- nauwkeurigheidsindicator; 
- nauwkeurigheidsinterval bij het gevraagde/geboden betrouwbaarheidsniveau. 
 
 

Bijlagen 
1. Template zelfevaluatie t.b.v. Accountant v1.0 
2. Template zelfevaluatie t.b.v. NRVT v1.0 
 
 
 

https://www.nrvt.nl/cms/public/files/2022-01/1.-template-zelfevaluatie-tbv-accountant-v1.0.xlsx?b35202b316
https://www.nrvt.nl/cms/public/files/2022-01/2.-template-zelfevaluatie-tbv-nrvt-v1.0.xlsx?301c68be6b
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