
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorschuiven 
MJB 2020 
Lees in 10 eenvoudige stappen hoe 
je de meerjarenbegroting van 
afgelopen jaar integreert met de 
jaarrekening en klaarzet voor de 
nieuwe begrotingsronde, 
portefeuillesturing en 
assetmanagement 
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Doorschuiven MJB 2020 naar JR 2019 
De eerste stap in het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting [hierna: MJB] 2021 is het 
doorschuiven van de MJB 2020 naar het gewenste peilmoment. Voor verreweg het grootste 
deel van de corporaties is dit het peilmoment van de jaarrekening 2019. Dit is ook de best 
practice van Ortec Finance. De geactualiseerde variant van de MJB 2020 is relevant om 
verschillende beleidsvarianten met elkaar te vergelijken en onderbouwde beslissingen te 
kunnen maken. Zowel voor de portefeuillesturing, het assetmanagement en het uiteindelijk 
opstellen van de nieuwe begroting is het nodig de laatste begroting te actualiseren. 
 
Er is echter ook een groep corporaties die de keus maakt om de nieuwe MJB met peilmoment 
31-12-2020 op te stellen. Aangezien zij voor portefeuillesturing en assetmanagement vooruit 
kunnen met de oude begroting is het niet nodig om al vroeg het peilmoment aan te passen. 
Deze groep kan bij de start van de begroting handmatig het peilmoment aanpassen en is dan 
in principe gereed om van start te gaan. Deze memo is voor hun dus niet relevant. 
 
In deze memo lees je eenvoudig welke 10 stappen nodig zijn om in WALS de MJB 2020 (o.b.v. 
peilmoment 31-12-2018) door te schuiven naar het nieuwe jaar en aan te sluiten met de 
jaarrekening 2019 (peilmoment 31-12-2019). Ook worden deze stappen simpel toegelicht. Let 
op dat het in veel gevallen gaat om het doorvoeren van enkel de materiële wijzigingen. Dit is 
een belangrijke nuance omdat dit veel tijd kan schelen. Je kunt hier zelf bepalen hoe ver je 
wilt gaan. Als je de actualisatie tot in detail doorvoert kom je uit op een voorjaarsbegroting. 
 
1. Verschuiven prijspeil van de dPi-set naar basisjaar 2019 (jaarwissel). Om de jaarrekening 
in de MJB op te kunnen nemen is het allereerst noodzakelijk om als peilmoment van de WALS-
dataset 31-12-2019 te hanteren. Was de MJB 2020 opgesteld met het peilmoment 31-12-2018 
dan dient een jaarwissel uitgevoerd te worden. Maak hiervoor gebruik van de “Handleiding 
Jaarwissel” die op ons klantenportaal te vinden is. 
 
2. Actualisatie VHE’s in exploitatie. Nadat het peilmoment van de set 31-12-2019 kent is het 
nodig om de stand van het bezit te updaten. Dit betekent dat eenheden die uit exploitatie 
zijn gegaan uit het VHE-bestand worden verwijderd en dat nieuwe eenheden moeten worden 
toegevoegd. 
 
3. Verwerken materiële impact van bezitsmutaties op beleid. Nadat de stand van het bezit 
is geactualiseerd is het nodig om materiële wijzigingen als gevolg van deze bezitsmutaties te 
verwerken. Indien nieuwe complexen zijn opgeleverd of significante delen van een complex 
zijn gesloopt/verkocht dan is het nodig om deze eenheden ook te verwerken in 
beleidscategorieën die op complexniveau zijn verwerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
planmatig onderhoud. Daarnaast kan het ook nodig zijn enkele kleine actualisaties uit te 
voeren op gerelateerde objectkenmerken van deze nieuwe complexen (mutaties, 
boekwaarde, enzovoort). 
 
4. Uitvoeren/importeren marktwaarde. Na het verwerken van de bezitsmutaties in de 
overige WALS-tabellen kan de marktwaarde worden aangesloten. De stand van het bezit zou 
nu exact overeen moeten komen met de stand van het bezit die is gehanteerd bij het 
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vaststellen van de marktwaarde. Indien de marktwaarde al is bepaald in WALS of TMS dan 
kunnen de relevante gegevens eenvoudig worden overgehaald. 
 
5. Uitvoeren/aansluiten beleidswaarde. Na de marktwaarde kan de beleidswaarde worden 
aangesloten. Indien deze waardering al is uitgevoerd binnen WALS dan is dit een kwestie van 
het overnemen van het streefhuurbeleid en de beleidsconforme onderhouds- en 
beheernormen. 
 
6. Actualiseren leningen. Nu de waarderingen en de stand van het bezit zijn geactualiseerd 
is het nodig om ook de schuldenpositie aan te sluiten met de stand van de jaarrekening. 
 
7. Actualiseren materiële wijzigingen in het beleid. Verder is het nodig om materiële 
wijzigingen in het beleid door te voeren die sinds het najaar hebben plaatsgevonden. Dit zal 
met name een actualisatie van (doorgeschoven) projecten betekenen. Ook kan het zijn dat 
bijvoorbeeld wijzigingen in het huurbeleid hebben plaatsgevonden. 
 
8. Actualiseren materiële wijzigingen in de verwachtingen. Naast een actualisatie van 
materiële wijzigingen in het beleid dienen ook materiële wijzigingen in de verwachtingen te 
worden doorgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toets op de verwachte economie en 
de mutatiekansen. 
 
9. Actualiseren nieuwe WOZ-aanslag. In het voorjaar is de nieuwe WOZ-aanslag met 
peildatum 1-1-2019 beschikbaar gekomen. Voor een juiste simulatie van de waardering en 
kasstromen (o.a. verhuurderheffing) is het nodig deze nieuwe WOZ-waarde in te richten. Dit 
kan naast de al beschikbare WOZ-waarde (prijspeil 1-1-2018). Deze blijft namelijk relevant 
voor de waardering in de jaarrekening. 
 
10. Actualiseren overige tabellen. Als laatste is het nog nodig om een aantal overige 
gegevens te actualiseren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de overige activa en passiva posities 
vanuit de jaarrekening maar ook de levensduur van het bezit en de boekwaarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen? 
Indien over één van deze stappen vragen zijn of ondersteuning wenselijk is dan kan je 
contact opnemen met de Servicedesk van Ortec Finance of Qonsío.  
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