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Eindtoets Taxeren Wonen: informatie kandidaten 
In dit document staat de opzet van het examen ‘’Eindtoets Taxeren Wonen’’ weergegeven. Kleine wijzigingen 
in de examenopzet en wijze van beoordelen kunnen nog kunnen optreden. Aan dit document kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend.  

 
 

 
 

Doel  
Het doel van de Eindtoets taxeren wonen is vaststellen of de kandidaat in voldoende 
mate beschikt over de vaardigheden, de kennis en het inzicht om te kunnen taxeren en 
deze kennis, vaardigheden en inzicht te integreren en toe te passen in een 
praktijksimulatie. (De toetstermen waarop het examen is gebaseerd, staan in bijlage 1.)  
 

Vorm 
Het is een digitaal examen dat afgenomen wordt op het hoofdkantoor van SVMNIVO in 
Nieuwegein. Alle benodigde informatie wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de 
kandidaat. 
 

Examenopdracht  
De kandidaat dient een taxatierapport op te stellen van een taxatieobject. (Zie bijlage 2 
voor het in te vullen Taxatierapport.) Het invullen van de referentievergelijker is ook 
onderdeel van de opdracht. 
 

Inhoud 
De kandidaat krijgt een casus met daarbij diverse bronnen en gegevens, die meer of 
minder relevant zijn voor de opdracht. De kandidaat moet hier zelf een selectie in maken 
en bepalen welke gegevens daadwerkelijk benodigd zijn voor het waarderen van het 
object en het opstellen van het taxatierapport. 
 

Casus 
De kandidaat krijgt een casus aangereikt, inclusief allerlei aanverwante zaken om 
daarmee een taxatierapport van het taxatieobject te kunnen opstellen.  
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Fictief taxatieobject 
De casus heeft betrekking op een woning. Het zal gaan om een courant pand. 
Het taxatieobject en de locatie ervan zijn fictief (d.w.z. het taxatieobject is niet te 
herleiden tot een bestaand pand en/of er zijn zoveel fictieve elementen in de informatie 
over het pand en locatie/marktgegevens aangebracht, dat kandidaten die mogelijk de 
daadwerkelijke locatie en/of het pand zouden kennen hier geen voordeel bij hebben.)  
 

Aangeleverde gegevens object 
Informatie over het pand: 

• Een virtuele tour met 360  foto’s óf een 3D-model van de woning, zoals in dit 
voorbeeld: https://my.matterport.com/show/?m=FboVcGRfZib   

• Foto’s (overzicht buitenkant, buitenruimten, binnenruimten) 
• Algemene informatie over het pand, inclusief informatie over alle 

bijzonderheden die niet of moeilijk op de foto’s te zien zijn 
 
Verplichte bijlagen taxatierapport wonen: 

• Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst 
• Kadastrale uittreksel/kadastrale kaart 
• Akte van levering 
• Bestemmingsplankaart 
• Gegevens voor inmeting, inclusief plattegronden (indeling, maatvoering 

aanwezig) 
• Uniforme verbouwingsspecificatie (bij verbouwingen) 

 
Een uniforme meetstaat wordt niet aangeleverd. Aan de kandidaat wordt gevraagd om 
op basis van de gegevens voor de inmeting de gebruiksoppervlakten te bepalen. Daarbij 
worden de oppervlakten van de verschillende verdiepingen en ruimten van de woning 
gegeven; de kandidaat hoeft deze dus niet meer op te meten. Het gaat erom dat de 
kandidaat kan bepalen welke oppervlakten tot wonen, overige inpandige ruimte, 
gebouwgebonden buitenruimte en externe bergruimte behoren en op basis van de 
oppervlakten en hoogten van de verschillende verdiepingen de inhoud kan bepalen. 
 
Een rapportage vanuit de energiebesparingsverkenner wordt ook niet geleverd. Wel 
worden de inputvariabelen daarvoor geleverd. Aan de kandidaat wordt gevraagd om op 
basis van deze gegevens energiebesparende voorzieningen te noemen die logischerwijze 
het eerst bij deze woning aangebracht zouden kunnen worden om de woning te 
verduurzamen. Dit is een extra vraag in aanvulling op het model taxatierapport 2018, 
die is ingevoegd vanwege de recente focus op duurzaamheid, vooruitlopend op het 
nieuwe model taxatierapport dat vanaf juli 2021 zal worden gebruikt. 
 
Overige bijlagen die mogelijk worden aangeleverd zijn: 

• Huurovereenkomst 
• Kaart funderingsviewer 
• Koop-/aannemingsovereenkomst 
• Bestek 
• (Bouw)tekeningen 
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• Koopovereenkomst 
• Bodeminformatie 
• Bouwkundig rapport 

 
Deze lijst is niet uitputtend. Overige relevante informatie kan worden aangeleverd. 
 

Aangeleverde gegevens locatie van het object 
De kandidaat ontvangt een kaartenverzameling met betrekking tot de omgeving van het 
pand, inclusief legenda en toelichting over de kaart. Deze kaarten geven onder andere 
inzicht in de voorzieningen en de leefbaarheid van de wijk/buurt. 
 

Marktgegevens 
• Lokale woningmarktinformatie: ontwikkeling aantal transacties, 

transactieprijzen, verkooptijden, et cetera. 
• Objectenlijst (uitdraai Realworks van ‘referentie’-objecten met kenmerken en 

foto’s) van waaruit de kandidaat moet bepalen welke objecten daadwerkelijk 
als referentieobject gebruikt kunnen worden. 

 

Materiaal 
De kandidaat ontvangt een laptop zonder toegang tot internet tot zijn beschikking. De 
examencasuïstiek en bijlagen worden digitaal beschikbaar gesteld. De kandidaat werkt 
alles digitaal uit. 
 
De kandidaat dient als examenproduct een taxatierapport in te leveren (gebaseerd op 
het model taxatierapport 2018). Dit is een invulbaar bestand (Pdf, zie bijlage 2) dat op 
de laptop klaar staat. Verder moet ook een referentievergelijker (model 2018) worden 
ingevuld (Excel). 
 

Hulpmiddelen 
Tijdens de toets mag gebruik gemaakt worden van de volgende hulpmiddelen:  

1. SDU Educatieve wettenverzameling - Wetgeving Makelaardij, Taxatie en 
Vastgoed  

2. NRVT regelgeving: Gedrags- en Beroepsregels, Definities, Kamers en de 
Praktijkhandreikingen  

3. EVS (2016) 
4. IVS (2020) 
5. WOZ Waarderingsinstructie  
6. Fotowijzer woningen (Waarderingskamer, juli 2020)  
7. Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen 

(Waarderingskamer, juli 2019)  
8. Rekenmachine (niet-programmeerbaar)  
9. Pen / Kladpapier 

 
De hulpmiddelen 2 t/m 7 worden binnen het examen digitaal aangeboden. Verder zal er 
een niet-programmeerbare rekenmachine, pen en kladpapier aanwezig zijn. De 
kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een wettenbundel.  
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Examen boeken 
• Boeken van het examen vindt plaats via het account van de kandidaat. Na het 

boeken van dit examen zal de kandidaat worden uitgenodigd. Het examen vindt 
plaats op een werkdag (om 9.00 uur of om 13.00 uur) en duurt 4 uur in totaal.  

• De prijs van de eindtoets is te vinden op de tarievenlijst van SVMNIVO: 
https://svmnivo.nl/downloads/   

• Op het examen is het examenreglement SVMNIVO taxateur van toepassing: 
https://svmnivo.nl/downloads/  

 
Een korte samenvatting over de Eindtoets is te vinden op de Factsheet van de Eindtoets: 
https://svmnivo.nl/downloads/   
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Bijlage 1. Overzicht Toetstermen Eindtoets Wonen  
 
Voor een uitgebreide omschrijving van de kerntaken: zie NRVT Opleidingsprofiel Register-Taxateur 
kerntaken (p.7-14) 
 

De kandidaat…  
  

  
  
  
  
Kerntaak   

Eindtoets   

  
Contracteren  -  

Rechercheren   …selecteert de juiste (gegevens uit) bronnen om tot een volledig 
feitenonderzoek te komen. (T)  
  
…trekt heldere en begrijpelijke conclusies uit de bevindingen van het 
feitenonderzoek. (T)  
  
…selecteert (gegevens uit) overige externe bronnen om tot juiste uitspraken te 
kunnen komen over de omstandigheden van het object. (T)   
  
…beoordeelt in hoeverre aangeleverde gegevens van het te taxeren object 
volledig zijn. (T)   
  
…beoordeelt welke gegevens van het te taxeren object relevant zijn. (T)  
  
…stelt de oppervlakte vast aan de hand van de van toepassing zijnde 
meetinstructie. (T)  
  
…herkent en benoemt de relevante technische aspecten. (T)  
  
…bepaalt aan de hand van de objectkenmerken het type vastgoed. (T)    

Analyseren   …selecteert de relevante objectkenmerken en omstandigheden om rekening 
mee te houden in de taxatie van het object. (T)  
  
…selecteert de juiste referentie-objecten. (T)   

Waarderen  …vertaalt de gekozen referenties naar de te kiezen 
(schaduw)waarderingsmethode. (A)  
  
…onderbouwt in het rapport zijn keuze voor de waarderingsmethode en de 
(eventuele) schaduwwaarderingsmethode. (E)  
  
…past de gekozen (schaduw)waarderingsmethode op een systematische en 
zorgvuldige wijze toe. (A)  
  
…noteert de resultaten van de gekozen (schaduw)waarderingsmethode op 
juiste wijze in het rapport. (A)  
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  …maakt aan de hand van de verzamelde gegevens een beknopte, overzichtelijke 

en complete beschrijving van de feitelijke, technische en functionele aspecten 
van het object. (S)  
  
…trekt passende conclusies en komt tot passende aanbevelingen op basis van 
de analyse. (E)   

Archiveren   -  

Ethisch en 
integer 
handelen  

…past de gedrags- en beroepsregels van NRVT en de gedragscode IVS/EVS toe 
in het taxatieproces en -rapport. (S)  

Reflectie  -   
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Bijlage 2. Antwoordformulier (format taxatierapport Eindtoets Taxeren Wonen)  
 

Taxatierapport t.b.v. Eindtoets Taxeren Wonen 
(Gebaseerd op: Taxatierapport woonruimte Versie: april 2018, vastgesteld en beheerd door NRVT in samenwerking met CHF, NVM, 
VastgoedPRO, VBO Makelaar en Waarborgfonds Eigen Woningen) 

 
 

A. OPDRACHT/OPNAME 
Waardepeildatum (Wordt gegeven) 
Naam opdrachtgever(s) (Wordt gegeven) 
Adres opdrachtgever (Wordt gegeven) 
Naam taxateur (Naam Kandidaat) 
Naam taxatiebedrijf (Wordt gegeven) 
Adres taxatiebedrijf (Wordt gegeven) 

 
B. OBJECT 

Woningtype  
Subtype  
Bijzonder woningtype  
Bijgebouwen 
 

 

Adres (Wordt gegeven) 
Postcode, plaats (Wordt gegeven) 

 
C. DOEL VAN DE TAXATIE 

Het vaststellen van de marktwaarde ten behoeve van: het verkrijgen van 
(hypothecaire) financiering 

Ja / Nee 

Anders, namelijk… 
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D. WAARDERING 
Het object is per waardepeildatum getaxeerd op: Marktwaarde € 

 

 
Optioneel:  

Het object is per waardepeildatum getaxeerd 
op: Marktwaarde met als bijzonder 
uitgangspunt 

Bijzonder uitgangspunt: 
 

 

Marktwaarde: € 
 

 
E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID 

Welke internationale taxatiestandaarden zijn van toepassing?  
Welk tuchtrecht is van toepassing?  

 
Verklaring eerdere betrokkenheid bij het object 

De taxateur verklaart dat hij, dan wel het taxatiebedrijf waaraan hij is 
verbonden, in de afgelopen 2 jaar wel/niet betrokken is geweest bij de 
aankoop, verkoop en/of taxatie van het getaxeerde object  

Wel/niet 

Indien van toepassing: 
En wel op de volgende wijze: 
 
 
 

 

Op grond van de volgende overwegingen verklaart de taxateur de taxatie 
onafhankelijk uit te kunnen voeren: 
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BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN 
 

F. IN DIT TAXATIERAPPORT KOMEN DE VOLGENDE BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN VOOR 
Bij de taxatie zijn waardebeïnvloedende privaatrechtelijke bijzonderheden 
naar voren gekomen 

Ja / Nee 

De waarde wijkt meer dan 15% af van soortgelijke objecten in de directe 
omgeving 

Ja / Nee 

Er is in de directe omgeving van het object of aan het object zelf 
gerelateerde funderingsproblematiek bekend dan wel is er sprake van 
visueel waarneembare funderingsschade 

Ja / Nee 

De onderhouds- of bouwkundige staat is in zijn algemeenheid ‘slecht’  Ja / Nee 
De te verwachten kosten voor direct noodzakelijk herstel van achterstallig 
onderhoud t.b.v. de instandhouding van het object bedragen meer dan 
10% van de getaxeerde marktwaarde 

Ja / Nee 

Bij de taxatie is naar voren gekomen dat er sprake is, dan wel een 
vermoeden bestaat, dat verontreiniging, dan wel een 
waardeverminderende hoeveelheid asbest, aanwezig is 

Ja / Nee 

Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat 
wonen 

Ja / Nee 

Bij de taxatie zijn bijzonderheden naar voren gekomen bij de reservering 
van de VvE voor het onderhoud 

Ja / Nee 

 
NADERE GEGEVENS 
 

G. PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN 
 

a. Perceel grond / grond met woning 
Perceel / perceel met opstal(len), kadastraal bekend als 

Gemeente  
Sectie  
Nummer(s)   
(gedeeltelijk) Mandelig perceel 

 
Van toepassing: Ja / Nee 

Aandeel in geheel:  

(Geschatte) Grootte  

DocuSign Envelope ID: CF8E2E7D-C719-4246-95A5-CE5EDA262714



 

Omschrijving vorm en inhoud Eindtoets Taxeren Wonen_V1.6 

 
Er is sprake van: 

1. Volle eigendom Ja / Nee 
2. Recht van (onder)erfpacht Ja / Nee 
3. Recht van vruchtgebruik / gebruik en bewoning / anders Ja / Nee 
4. Recht van opstal Ja / Nee 

Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en 
verplichtingen of overige bijzondere lasten of beperkingen (zo ja, licht toe) 

Ja / Nee  … 

De taxateur heeft voorwaarden of andere bijzonderheden waargenomen 
die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden (zo ja, licht 
toe) 

Ja / Nee  … 

 
 
 

H. OMSCHRIJVING OBJECT EN OMGEVING 
 

1. Object 
Nadere omschrijving van het object 
 

 

Toegepaste constructie, materialen en installaties 
 

 

Er zijn bijzonderheden met het oog op reeds uitgevoerde 
energiebesparende voorzieningen (zo ja, licht toe) 

Ja / Nee  … 

Bouwjaar  
Indeling  
Gebruiksoppervlakten 
(gemeten conform de meest 
recente branchebrede 
meetinstructie (BBMI) 

wonen (in m2)  
overige inpandige ruimte (in m2)  
gebouwgebonden buitenruimte (in m2)  
externe bergruimte (in m2)  

Indicatie bruto inhoud (in m3)  
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2. Omgeving 

a. Locatie, bereikbaarheid, 
voorzieningen 

Geef een omschrijving 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aard van belendingen  
De waarde wijkt meer dan 15% af van objecten in de directe omgeving 
(zo ja, licht toe) 

Ja / Nee  … 

De taxateur heeft omgevingsfactoren waargenomen die de 
waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden (bijv. omliggende 
industrie, bouwplannen, wijkontwikkeling, planologische ontwikkelingen) 
(zo ja, licht toe) 

Ja / Nee  … 

 
3. Funderingen 

Op basis van de geraadpleegde bronnen en de plaatselijke kennis van de 
taxateur is in de directe omgeving van het object of bij het object zelf 
gerelateerde funderingsproblematiek bekend dan wel is er sprake van 
visueel waarneembare funderingsschade. Licht uw antwoord toe. 

Ja / Nee  … 

De oorzaak van de funderingsschade van het object is bekend 
(zo ja, licht toe) 

Ja / Nee  … 

De termijn van het noodzakelijk funderingsherstel is 0 t/m 4 jaar (rood) 
5 t/m 24 jaar (oranje) 
25 jaar of meer (groen) 

Er is voor het object een schadebedrag vastgesteld Ja, € … / Nee 
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4. Energielabel 

Het object beschikt over:  
 
 
 
 

een Energie-Index: …  
een voorlopig energielabel met de letter: …   
een definitief energielabel met de letter: …  
geen energielabel, omdat… 

 
I. ONDERHOUDSTOESTAND, NIEUWBOUW, VERBOUWING EN/OF VERBETERING 

(delen die niet van toepassing zijn, vallen volledig weg) 
 
In zijn algemeenheid kan de onderhouds- en bouwkundige staat van het object aldus worden omschreven: 

Binnenonderhoud (licht uw antwoord toe) 
 

goed/voldoende/slecht  … 

Buitenonderhoud (licht uw antwoord toe) 
 

goed/voldoende/slecht  … 

Bouwkundige constructie (licht uw antwoord toe) 
 

goed/voldoende/slecht  … 

Aanvullende toelichting op de onderhouds- en bouwkundige 
staat van het object 

 

De taxateur heeft gebreken waargenomen die de 
waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden 
(zo ja, licht toe) 

Ja/Nee  … 

De te verwachten kosten voor direct noodzakelijk herstel van 
achterstallig onderhoud t.b.v. de instandhouding van het object 
bedragen meer dan 10% van de getaxeerde marktwaarde 
(zo ja, licht toe) 

Ja/Nee  … 

De indruk die de taxateur heeft verkregen van het object geeft 
aanleiding tot nader (bouwkundig) onderzoek 
(zo ja, licht toe) 

Ja/Nee  … 

Volgens de taxateur wordt het object … gebruikt zorgvuldig / normaal / slordig / niet  
De taxateur heeft ernstige gebruiksschade geconstateerd 
(zo ja, licht toe) 

Ja / Nee  … 
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Beschrijf de energiebesparende voorzieningen die 
logischerwijze het eerst bij deze woning aangebracht zouden 
kunnen worden om de woning te verduurzamen.   
 

 

 
J. MILIEU / VERONTREINIGING 

 
Bijzonderheden 

Het Kadaster geeft een milieumelding 
 

Ja/ Nee 

Op basis van de geraadpleegde instanties of personen kan 
worden vastgesteld dat er sprake is/kan zijn van 
bodemverontreiniging (zo ja, licht toe) 

Ja/ Nee  … 

Op basis van plaatselijke bekendheid ziet de taxateur 
bijzondere aanleiding om (een risico van) verontreiniging 
aanwezig te achten (zo ja, licht toe) 

Ja/ Nee  … 

 
Asbest (bij bestaande bouw) 

De taxateur heeft asbestverdacht materiaal waargenomen/ 
heeft aanwijzingen dat dit materiaal aanwezig is (licht uw 
antwoord toe) 

Ja/ Nee  … 

Het aangetroffen asbestverdachte materiaal dient in 2024 te 
zijn verwijderd (licht uw antwoord toe) 

Ja/ Nee  … 

Het aangetroffen asbestverdachte materiaal heeft een 
waardeverminderend effect (licht uw antwoord toe) 

Ja/ Nee  … 

 
K. EIGEN BEWONING EN / OF BEWONING DOOR DERDEN (anderen dan de eigenaar) 

 
Het object wordt:  thans volledig bewoond door de eigenaar  

thans geheel of gedeeltelijk bewoond door derden  
onbewoond opgeleverd  
gebruikt of in eigen gebruik genomen door de aanvrager van de 
financiering 
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L. PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN 

 
1. Geraadpleegde informatie 

De bestemming van het getaxeerde is volgens het 
bestemmingsplan 

 

Het gebruik als woonruimte is daarmee toegestaan conform bestemmingsplan / toegestaan op andere wijze / niet 
toegestaan 

 
2. Bijzonderheden  

Er zijn op basis van de geraadpleegde informatiebronnen en de plaatselijke kennis van de taxateur waardebeïnvloedende 
bijzonderheden aangetroffen op het gebied van: 

Vestigingseisen (zo ja, licht toe) 
 

Ja/Nee  … 

Gebruiksbelemmerende bepalingen (zo ja, licht toe) 
 

Ja/Nee  … 

Verkoopbelemmerende bepalingen (zo ja, licht toe) 
 

Ja/Nee  … 

 
3. Monument  

Blijkens de inschrijving in het Kadaster is er een ontwerpbesluit voor, dan wel registerinschrijving van het object: 
Als (archeologisch) Rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet 
(art. 3.1.) 

Ja/Nee 

Uit de geraadpleegde informatiebronnen (M.1.a.) blijkt het bestaan van 
een ontwerpbesluit als (archeologisch) Rijksmonument in de 
zin van de Erfgoedwet (art. 3.1.) 

Ja/Nee 

(een voornemen tot) een aanwijzing als beschermd stads- of 
dorpsgezicht (artikel 9 lid 1 sub a Erfgoedwet) 

Ja/Nee 

een (voornemen tot) aanwijzing van de gemeente of de 
provincie tot (gemeentelijk of provinciaal beschermd) 
monument 

Ja/Nee 
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M. ONDERBOUWING WAARDEOORDEEL 
 

1. Toegepaste methodiek 
De onderhavige waardering is mede gebaseerd op een 
objectvergelijking, met de volgende door de taxateur 
aangereikte referentieobjecten: 

 

Sluit ingevulde referentievergelijker bij 
 
Motiveer per referentieobject waarom dit is gekozen als meest 
geschikt en best passend referentieobject, en welke wezenlijke 
verschillen daarbij van belang zijn geacht: 
 

 

Motiveer hoe u vanuit de referentievergelijker en analyses bent 
gekomen tot de marktwaarde:  
 
Onderbouw per referentieobject in woord en getal hoe u van de 
verkoopprijs naar de marktwaarde van het taxatieobject rekent. 
Omschrijf dit per referentieobject in max. 100 woorden. 
 
 
 
 
 

 

 
2. Courantheid 

De gemiddelde verkooptermijn op de waardepeildatum van het 
soortgelijke woningtype en in de (directe) omgeving van het 
object is 

0 tot 3 maanden  
3 tot 6 maanden  
6 tot 9 maanden  
9 tot 12 maanden 
anders, omdat… 
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3. Beschrijving woningmarkt 

Beschrijving huidige marktomstandigheden 
 

 

SWOT-analyse 
 
Sterkte 
 

 

Zwakten 
 

 

Kansen 
 

 

Bedreigingen 
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