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Toelichting Taxatiebeoordeling.  

 

Sommige taxateurs houden zich vooral bezig met het beoordelen van taxaties van derden. Dit kan 

bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) het geval zijn in het kader van de beoordeling van 

hypotheekaanvragen of in het kader van voorovereenkomsten bij de Belastingdienst. Een dergelijke 

taxatiebeoordeling gaat veel verder dan en mag beslist niet worden verward met een 

plausibiliteitstoets.  

De taxatiebeoordeling is uitvoerig beschreven in zowel IVS als EVS. NRVT heeft er daarom voor 

gekozen hier geen eigen regels voor op te stellen, maar te verwijzen naar de internationale 

standaarden. De betreffende bepalingen zijn hieronder voor u verzameld. 

Taxatiebeoordelingsrapporten die voldoen aan de normen van IVS en/of EVS, kunnen worden 

meegeteld als een taxatie in het kader van het jaarlijks minimaal aantal uit te voeren taxaties.  

In het kader van Doorlopend Toezicht kan door NRVT worden verlangd dat Taxatiebeoordelingen 

worden overlegd aan de auditor. 

 

International Valuation Standards 2017, Nederlandse vertaling 

IVS Verklarende woordenlijst 

20.12. Taxatiebeoordelaar 

Een “taxatiebeoordelaar” is een professionele taxateur die wordt ingeschakeld om het werk van 

een andere taxateur te beoordelen. Als onderdeel van de taxatiebeoordeling kan die professional 

bepaalde taxatieprocedures uitvoeren en/of een waardeoordeel geven. 

Algemene Standaarden - IVS 103 Rapportage 

40. Taxatiebeoordelingsrapporten 

40.1. Wanneer het rapport het resultaat is van een taxatiebeoordeling, moet het ten minste de volgende 

punten bevatten: 

(a) de reikwijdte van de uitgevoerde beoordeling, inclusief de elementen van paragraaf 20.3 van 

IVS 101 Reikwijdte van de werkzaamheden, voor zover elk van die elementen van 

toepassing is op de opdracht; 

(b) het taxatierapport dat wordt beoordeeld en de inputparameters en uitgangspunten waarop de 

taxatie is gebaseerd; 

(c) de conclusies van de beoordelaar over het beoordeelde werk, inclusief onderbouwing, en  

(d) de datum van het rapport (die kan verschillen van de waardepeildatum). 

40.2. Een aantal van de hierboven vermelde vereisten kan expliciet in een rapport worden vermeld of 

worden opgenomen door middel van verwijzing naar andere documenten (bv. 

opdrachtbevestigingen, documenten waarin de reikwijdte van de werkzaamheden is vastgelegd, 

interne beleidslijnen en procedures, enz.). 

Algemene Standaarden - IVS 101 Reikwijdte van de werkzaamheden 

20. Algemene vereisten 

20.1. Alle taxatieadviezen en de bijbehorende voorbereidende werkzaamheden moeten afgestemd zijn 

op het beoogde doel. 

20.2. Een taxateur moet ervoor zorgen dat de beoogde ontvanger(s) van het taxatieadvies 

begrijpt/begrijpen wat de bedoeling van het advies is en welke beperkingen gelden voor het 

gebruik ervan, voordat het advies wordt opgesteld en gerapporteerd. 
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20.3. Een taxateur moet zijn opdrachtgever informeren over de reikwijdte van zijn werkzaamheden 

voordat hij de opdracht afrondt. Dit omvat onder meer het volgende: 

(a) identiteit van de taxateur: de taxateur kan een persoon, een groep personen of een 

onderneming zijn. Als er sprake is van een materiële relatie met of betrokkenheid bij het te 

taxeren actief of de andere bij de taxatieopdracht betrokken partijen, of als er andere factoren 

zijn die de taxateur erin kunnen belemmeren een onbevooroordeelde en objectieve taxatie uit 

te voeren, moeten dergelijke factoren vooraf bekend worden gemaakt. Als een dergelijke 

bekendmaking niet plaatsvindt, is de taxatieopdracht niet in overeenstemming met de IVS. 

Als de taxateur een beroep moet doen op materiële ondersteuning van anderen in verband 

met een of meer aspecten van de opdracht, moeten de aard van die ondersteuning en de 

mate waarin daarop wordt vertrouwd duidelijk worden gemaakt; 

(b) identiteit van de opdrachtgever(s) (indien van toepassing): bevestiging van degenen voor wie 

de taxatieopdracht wordt uitgevoerd is van belang bij het vaststellen van de vorm en inhoud 

van het rapport, teneinde te waarborgen dat de informatie in het rapport voldoet aan hun 

behoeften; 

(c) identiteit van andere beoogde gebruikers (indien van toepassing): het is van belang om te 

weten of het taxatierapport ook bedoeld is voor andere gebruikers, wie zij zijn en wat hun 

behoeften zijn, om te waarborgen dat de inhoud en opzet van het rapport aan de behoeften 

van die gebruikers voldoet; 

(d) actief of activa die worden getaxeerd: het volgens de taxatieopdracht te taxeren actief moet 

duidelijk worden omschreven; 

(e) waarderingsvaluta: de valuta waarin de taxatie wordt uitgedrukt, ook in het uiteindelijke 

taxatierapport en de conclusie, moet worden vastgesteld. Zo kan een taxatie bijvoorbeeld 

worden opgesteld in euro’s of in Amerikaanse dollars. Deze verplichting is met name van 

belang voor taxatieopdrachten waarbij activa in meerdere landen en/of kasstromen in 

meerdere valuta’s betrokken zijn; 

(f) doel van de taxatie: het doel van de taxatieopdracht moet duidelijk worden omschreven, 

aangezien het belangrijk is dat de taxatie niet buiten zijn context of voor andere dan de 

boogde doeleinden wordt gebruikt. Het doel van de taxatie zal doorgaans ook van invloed 

zijn op of bepalend zijn voor de te hanteren waardegrondslag(en); 

(g) gehanteerde waardegrondslag(en): overeenkomstig IVS 104 Waardegrondslagen moet de 

taxatiegrondslag geschikt zijn voor het doel van de taxatie. De bron van de definitie van een 

gehanteerde waardegrondslag moet worden vermeld, of anders moet de basis worden 

uitgelegd. Deze verplichting is niet van toepassing op een taxatiebeoordeling waarbij geen 

waardeoordeel hoeft te worden verstrekt en de beoordelaar geen commentaar op de 

gehanteerde waardegrondslag hoeft te gegeven; 

(h) waardepeildatum: de waardepeildatum moet worden vermeld. Als de waardepeildatum 

verschilt van de datum waarop het taxatierapport wordt uitgebracht of de datum waarop 

onderzoeken moeten worden uitgevoerd of moeten zijn afgerond, dienen deze datums, 

indien van toepassing, duidelijk te worden onderscheiden; 

(i) aard en omvang van de werkzaamheden van de taxateur en eventuele daaraan verbonden 

beperkingen: eventuele beperkingen of restricties op de inspectie, het onderzoek en/of de 

analyse in het kader van de taxatieopdracht moeten worden geïdentificeerd (zie IVS 

Framework, paragraaf 60.1-60.4). Als er geen relevante informatie beschikbaar is omdat de 

voorwaarden van de opdracht het onderzoek beperken, moeten deze beperkingen en alle 

uitgangspunten of bijzondere uitgangspunten (zie IVS 104 Waardegrondslagen, paragraaf 

200.1-200.5) die als gevolg van de beperking nodig zijn, worden geïdentificeerd;  

(j) aard en bron(nen) van de informatie waarop de taxateur zich baseert: de aard en de bron van 

de relevante informatie waarop de taxateur zich moet baseren en de omvang van de 

verificatie die tijdens het taxatieproces moet worden uitgevoerd, moeten worden 

geïdentificeerd; 

(k) significante uitgangspunten en/of bijzondere uitgangspunten: alle bij de uitvoering en 
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rapportage van de taxatieopdracht te hanteren significante uitgangspunten en bijzondere 

uitgangspunten moeten worden geïdentificeerd; 

(l) het soort rapport dat wordt opgesteld: de opzet van het rapport, dat wil zeggen de vorm 

waarin de taxatie wordt gegoten, moet worden beschreven; 

(m) beperkingen op het gebruik, de verspreiding en de publicatie van het rapport: voor zover het 

nodig of wenselijk is dat er beperkingen worden gesteld aan het gebruik van de taxatie of aan 

wie er gebruik van mogen maken, moet duidelijk worden vermeld wie de beoogde gebruikers 

zijn en welke beperkingen er gelden; 

(n) de taxatie zal worden opgesteld in overeenstemming met de IVS en de taxateur zal de 

geschiktheid van alle significante inputparameters beoordelen: de aard van alle eventuele 

afwijkingen moet worden toegelicht, bijvoorbeeld door aan te geven dat de taxatie is verricht 

in overeenstemming met de IVS en plaatselijke fiscale voorschriften. Zie IVS Framework, 

paragraaf 60.1-60.4, met betrekking tot afwijkingen. 

 

 

European Valuation Standards 2016, Nederlandse vertaling 

EVS 4 Het taxatieproces 

7. Taxatiebeoordelingen 

7.1 Om verschillende redenen, waaronder een mogelijke rechtszaak of welke verband houden met 

andere gevoelige kwesties, kan een taxateur worden gevraagd een taxatie die door een andere 

taxateur is opgesteld te beoordelen. In sommige gevallen kan het daarbij gaan om taxaties 

achteraf. Als gevolg daarvan zal de taxateur bijzondere zorg moeten betrachten alvorens ermee 

in te stemmen het werk van een andere taxateur te beoordelen. Er kunnen zich ook 

omstandigheden voordoen waarbij een dergelijke beoordeling extra vertrouwen in een taxatie kan 

geven of twijfel kan wegnemen of verminderen. 

7.2  Bij omstandigheden waarin de taxateur betrokken kan zijn bij een beoordeling moet men 

bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin: 

• de taxatie ter ondersteuning dient van een intern uitgevoerde taxatie; 

• de taxateur het werk van teams van onafhankelijke taxateurs wenst te coördineren; en 

• een representatieve steekproef van vastgoedobjecten dient ter controle van de algehele 

nauwkeurigheid van de taxatie. 

7.3  De opdracht aan de beoordelende taxateur kan variëren van een behoefte aan algemene 

opmerkingen over de methodiek en de naleving van standaarden tot een specifieke en grondige 

beoordeling van een individuele taxatie. 

7.4  Incidenteel kan een taxateur worden gevraagd een taxatie te beoordelen die is uitgevoerd door 

het management of een interne taxatie van de opdrachtgever of een andere partij, dan wel om 

een hertaxatie uit te voeren met betrekking tot vastgoedobjecten die reeds bekend zijn bij de 

taxateur. 

In die gevallen dient de taxateur vooraf schriftelijk, in onderling overleg, de opdrachtvoorwaarden, 

de opgelegde beperkingen en de daaruit voortvloeiende aard van het voorbehoud voor het 

taxatierapport uiteen te zetten. Normaal gesproken is het raadzaam dat de taxateur de zaak 

bespreekt met de oorspronkelijke taxateur, hoewel dit soms niet mogelijk zal zijn, bijvoorbeeld in 

een gerechtelijke procedure. De beoordelende taxateur dient in de opdrachtvoorwaarden duidelijk 

met de opdrachtgever af te spreken of hem dit wel of niet is toegestaan. In het rapport dient 

duidelijk te worden aangegeven of besprekingen met de oorspronkelijke taxateur hebben 

plaatsgevonden. 

7.5  Een taxatierapport voor een dergelijke beoordeling kan soms beperkt zijn tot opmerkingen over 

de vraag of de gehanteerde grondslag passend was of, na een steekproeftaxatie van een 
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representatieve dwarsdoorsnede, tot een algemenere verklaring omtrent de algehele 

nauwkeurigheid van de totale taxatie of de vraag of de Europese Taxatiestandaarden in acht zijn 

genomen. 

7.6  De beoordelende taxateur dient (ten minste) te beschikken over alle feiten en gegevens die 

relevant zijn met betrekking tot de waardepeildatum waarvan de eerste taxateur is uitgegaan. Net 

als bij een eerste taxatie is een dergelijke beoordeling beter onderbouwd als hij een persoonlijke 

inspectie heeft uitgevoerd en alle juiste inlichtingen heeft ingewonnen. Als hij niet over deze 

informatie beschikt dan dient die beperking, hoewel zijn zienswijze nuttig kan zijn voor de 

opdrachtgever, te worden aangetekend en mogen de daaruit voortvloeiende zienswijzen niet 

verder worden verspreid (tenzij dit verplicht is in het kader van een proces om tot een oplossing 

van een geschil te komen). Kritische opmerkingen die niet deugdelijk onderbouwd zijn, zouden 

lasterlijk kunnen zijn. 

 

  


