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Methodes voor de berekening van de marktwaarde van onroerend goed 

 

 

1. Methode op basis van vergelijkingspunten. 

Deze methode gaat uit van de verkoopprijs van vergelijkbare goederen die in een vrij recent verleden 

werden vervreemd. Bij de berekening wordt tevens rekening gehouden met een aantal parameters, zoals 

de ligging van het goed, de urbanisatiemogelijkheden, de oppervlakte, de staat van onderhoud en het 

comfort. Voor noodzakelijke bijkomende werken en mogelijke huurderving worden er meer- of 

minderwaarden in rekening gebracht. 

2. Methode op basis van de intrinsieke waarde. 

Bij deze methode wordt weinig of geen rekening gehouden met de wet van vraag en aanbod. Er wordt 

gekeken naar de kostprijs van de constructie van een gelijkaardig gebouw op een gelijkaardig terrein. De 

berekening is dus gebaseerd op de waarde van het terrein en op de kostprijs van de bouw, verminderd 

met een ouderdomscoëfficiënt. 

3. Methode op basis van het rendement. 

De marktwaarde wordt berekend op basis van de verhouding tussen de inkomsten (huur) en de kostprijs 

van de totale investering.  

Ook bij deze berekening wordt rekening gehouden met een aantal bijkomende parameters, zoals het 

financieel rendement van andere mogelijke beleggingen, de huurderving, een risicopremie, de ouderdom 

en de ligging van het goed alsook eventuele huurcorrecties in de toekomst. 

4. Methode op basis van de geactualiseerde cashflows. 

Het gaat om een variant van de voorgaande methode, die echter rekening houdt met de factor tijd. Alle 

uitgaven (onder andere onderhoud en taksen) en inkomsten (huur )verbonden aan de aankoop worden 

berekend over een vastgelegde periode. Deze cashflows worden geactualiseerd tot de datum van 

aankoop en worden vergeleken met het door de investeerder gewenste rendement. Ook andere 

elementen, zoals uit te voeren werken en het geplande vertrek van huurders, kunnen in deze methode in 

aanmerking worden genomen.  


