
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regelmatig krijgt NRVT vanuit Register-Taxateurs 

de vraag of zij de herbouwwaarde van, 

bijvoorbeeld, een woning mogen vaststellen.  

Het vaststellen van een herbouwwaarde is iets 

heel anders dan het taxeren van de marktwaarde. 

Het vereist een geheel eigen vakkennis op het 

gebied van bouwkunde en bouwkosten. Het is 

immers een kostencalculatie. Dat heeft niets met 

een marktwaarde (of een daarvan afgeleid 

waardebegrip) te maken.  

 

Gedrags- en beroepsregels 

Op pagina 11 van het Reglement Definities kunt u 

teruglezen dat taxatiediensten voor 

verzekeringsdoeleinden en 

herbouwwaardetaxaties buiten het werkgebied 

van NRVT vallen. Dat wil niet zeggen dat de 

NRVT-reglementen in het geheel niet van 

toepassing zijn. Een Register-Taxateur die een 

herbouwwaardetaxatie uitvoert dient over de 

daarvoor benodigde vakkennis te beschikken. Hij 

is als Register-Taxateur immers te allen tijde 

gehouden aan de fundamentele beginselen. Deze 

fundamentele beginselen vindt u in hoofdstuk 3 

van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels. 

 

Dat de gedrags- en beroepsregels onverkort van 

toepassing zijn op de Register-Taxateur die een 

herbouwwaardetaxatie uitvoert, is op 20 februari 

2020 bevestigd in deze uitspraak van het 

Tuchtcollege.  

 

Kortom, een Register-Taxateur mag een 

herbouwwaardetaxatie verrichten, mits hij of zij 

daartoe voldoende bekwaam is. Deze plicht komt 

voort uit de status van Register-Taxateur.  

 

Daarnaast attenderen wij u erop dat u zich moet 

afvragen of uw 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking 

biedt voor dergelijke taxaties. Dit kunt u navragen 

bij uw verzekeraar.  

 

 
“Charlotte, van vrienden hoorde ik dat jij hen zo goed geholpen hebt met de taxatie van hun nieuwe woning. 
Zou je voor ons ook een taxatieopdracht willen uitvoeren? 
 

“Natuurlijk Stephanie, met plezier zelfs. Wat moet er worden getaxeerd?” 
 

“Wat fijn! Het gaat om een boerderijtje hier in het dorp. Voor de verzekeraar heb ik de herbouwwaarde 
nodig.” 
 

“Herbouwwaarde? Dat is even wat anders dan ik normaal doe. Ik moet eerst voor je uitzoeken of ik dat wel 
mag doen.” 
 

Lessen uit de praktijk 19: Herbouwwaardetaxatie 
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