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Het indienen van een bezwaarschrift Eindtoets Taxeren 

 

Geachte kandidaat, 

 

U overweegt om een bezwaarschrift in te dienen. Graag willen we u informeren, zodat u dit op 

de juiste manier kunt doen. 

 

De volgende artikelen uit het geldend examenreglement voor vakbekwaamheid voor 

Vastgoedtaxateurs door SVMNIVO zijn van toepassing bij het indienen van bezwaar (het 

volledige reglement vindt u op onze website www.svmnivo.nl/dowloads). 

 

6.22  

Bezwaarschriften worden verzonden aan het adres van de Exameninstelling (EI) en gericht aan 

de Examencommissie. 

 

6.23  

Beroepschriften worden verzonden aan het adres van de EI en gericht aan het 

College van Beroep. 

 

6.24  

Bezwaar- en beroepschriften dienen bij voorkeur via het account of per e-mail 

te worden verzonden. Bezwaarden, respectievelijk appellanten dienen het bewijs van 

verzending te bewaren en desgevraagd aan de Examencommissie, respectievelijk 

het College van Beroep te overleggen ten bewijze van tijdige verzending. 

 

6.25  

Indien geen gebruik is gemaakt van e-mail geldt als ijkpunt voor de 

vaststelling van de voorgeschreven bezwaar- en beroepstermijn de datum van het 

poststempel. Indien het poststempel ontbreekt of de verzenddatum erop onleesbaar 

is, geldt de datum van ontvangst, tenzij de bezwaarde of appellant op de hiervoor 

genoemde wijze bewijs van tijdige verzending overlegt. Een tijdig verzonden bezwaar- of 

beroepschrift dient door de EI te zijn ontvangen binnen 6 weken na het ingaan van de 

bezwaar-, respectievelijk beroepstermijn. 

Bezwaar- en beroepschriften die niet tijdig zijn verzonden en/of niet tijdig zijn 

ontvangen zijn niet ontvankelijk. 

 

6.26  

Bezwaar- en beroepschriften dienen ten minste te bevatten: 

• naam, kandidaatnummer, huisadres, postcode en woonplaats van de bezwaarde, 

respectievelijk appellant, evenals een telefoonnummer waarop hij tijdens kantooruren 

bereikbaar is; 

• een duidelijke en eenduidige omschrijving van het bezwaar tegen de uitslag, 

respectievelijk de beslissing waartegen het beroep gericht is;  

• de grond of gronden waarop het bezwaar, respectievelijk het beroep berust;  

• het petitum (de eis). 

 

Daarnaast dienen bezwaar- en beroepschriften als zodanig herkenbaar te zijn door het 

opnemen van het woord bezwaarschrift, respectievelijk beroepschrift, in de aanhef (in de 

‘betreft-regel’). 
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U dient uw bezwaarschrift in met gebruikmaking van het volgende format. Zo bent u er zeker 

van dat uw bezwaarschrift aan alle eisen voldoet. De instructie is als voorbeeld ingevuld en 

kunt u verwijderen om vervolgens uw eigen gegevens en bezwaren/onderbouwingen in te 

voegen. 

 

NB: In de behandeling van het bezwaarschrift wordt het gehele onderdeel opnieuw beoordeeld 

door een onafhankelijke tweede beoordelaar. De oorspronkelijke beoordeling en deze tweede 

beoordeling worden vervolgens vergeleken, waarna de Examencommissie uitspraak doet. Op 

basis van de herbeoordeling en het bezwaarschrift kan de oorspronkelijke beoordeling zowel 

naar boven als naar beneden worden bijgesteld.  

DocuSign Envelope ID: 836E7026-161A-4342-A287-5035BFA5BFFD



 

V1.0 28-04-2021 

BEZWAARSCHRIFT 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Geboorte datum: 

Telefoonnummer: 

Emailadres: 

Betreft:    Bezwaar [examentitel] 

Examen:    XXXXXX 

Examendatum:   dag – maand - jaar 

 

INSTRUCTIE 

Geef duidelijk aan op welk onderdeel, subonderdeel/vraag en of beoordelingscriterium u 

bezwaar wilt maken.  

 

Bezwaar:  

Taxatierapport/Opdracht – onderdeel – subonderdeel/vraag 

EN/OF 

Beoordelingscriterium: …  

 

Bezwaar en onderbouwing  

U geeft hier aan op welk punt u het niet eens bent met de uitslag. Daarnaast geeft u een 

onderbouwing waarom u het betreffende onderdeel volgens u juist wél hebt aangetoond. Bij 

het maken van bezwaar is het de bedoeling dat u pleit voor de evidente juistheid van uw eigen 

antwoord. 

 

Eis 

Hier geeft u aan wat het honoreren van uw bezwaar voor consequentie zou moeten hebben 

voor de beoordeling en einduitslag.  

 

Voorbeeld:  

Bezwaar: 

Taxatierapport – B. Object – Subtype 

Beoordelingscriterium: benoemt het subtype 

 

Bezwaar en onderbouwing  

In het taxatierapport heb ik op deze vraag … geantwoord. Hiermee heb ik de vraag juist 

beantwoord, want …[onderbouwing eigen antwoord]… 

OF 

In het beoordelingsformulier staat dat ik 2 van de 4 punten heb ontvangen voor dit 

criterium. Dit terwijl ik wel heb voldaan aan het beoordelingscriterium, door aan te geven dat 

…[onderbouwing eigen antwoord]… . Dat heb ik in het taxatierapport vermeld bij ….  

Daarom heb ik hiermee voldaan aan het beoordelingscriterium. 

 

Eis 

Ik wil dat de Examencommissie dit onderdeel opnieuw beoordeeld of het 

beoordelingscriterium herziet. Hierdoor zou ik voor dit onderdeel (2) extra punten ontvangen 

krijgen.)  
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FORMAT 

Het onderstaande format kunt u (conform voorgaande instructie) gebruiken voor al uw 

bezwaarpunten. Kopieer het format zo vaak als nodig.  

 

 

Bezwaar 

Taxatierapport/Opdracht - onderdeel – subonderdeel/vraag 

Beoordelingscriterium- “…” 

 

Bezwaar en onderbouwing  

[noteer het bezwaar en geef een onderbouwing] 

 

Eis 

[noteer de eis] 

 

Bezwaar 

Taxatierapport/Opdracht - onderdeel – subonderdeel/vraag 

Beoordelingscriterium- “…” 

 

Bezwaar en onderbouwing  

[noteer het bezwaar en geef een onderbouwing] 

 

Eis 

[noteer de eis] 

 

Et cetera 
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