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Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed 2019 
 

Gecertificeerde makelaars en geregistreerde taxateurs moeten in de praktijk kennis van zaken 

hebben. Het is belangrijk dat daarvoor essentiële competenties verworven worden. Voor een 

blijvend hoog niveau is hercertificering en permanente educatie verplicht gesteld. De 

vastgoedmarkt is continu in beweging, daardoor veroudert kennis snel en moet er continu aan 

kennis geschaafd worden. De onderwerpen voor de verschillende onderdelen worden jaarlijks 

opnieuw vastgesteld. Hierbij kan het zijn dat een thema meetelt voor zowel VastgoedCert als 

NRVT (verplichte, vrije of facultatieve deel). De onderwerpen voor 2019 zijn vastgesteld tijdens 

de leerdoelendag. Naast actuele thema’s is er ook gekeken naar de resultaten van de 

Niveaumeting die afgenomen is in 2018. De onderwerpen worden in de syllabi beschreven. 

Bijgaand treft u één van deze syllabi aan. U kunt de syllabus voor zelfstudie en als 

naslagmateriaal bij het afleggen van een toets gebruiken. 

Cursus of toets?  

Er kan aan de hercertificeringsverplichtingen worden voldaan door een cursus te volgen bij een 

door VastgoedCert/NRVT erkende opleider, of door zelfstudie of e-learning, gevolgd door een 

(flex)toets bij SVMNIVO. U bepaalt zelf naar welke studiemethode uw voorkeur uitgaat. Per 

onderdeel kan dat uiteraard variëren. Bij een 

examen mag de syllabus als naslagwerk worden 

meegenomen.  

De (flex-) toetsen kunnen tot en met januari 2020 

worden geboekt. Het afleggen van toetsen (ook 

van voorgaande jaren) op een later moment kan 

alleen in overleg met VastgoedCert/NRVT. 

Tot slot  

Deze syllabus is een samenvatting van diverse 

bronnen. Het zal dus niet altijd lezen als een doorlopend geheel. Er wordt bij ieder onderwerp 

beknopt aangestipt wat belangrijk is en wat tot de basiskennis zou moeten behoren. Hier en daar 

verdient het de aanbeveling om dieper op de leerstof in te gaan. Voor een goede voorbereiding op 

het examen is het nuttig ook bepaalde bronnen door te nemen. Ook kan er via uw account van 

SVMNIVO een proeftoets worden besteld. 

Met de grootst mogelijke zorg zijn deze syllabi samengesteld en gecontroleerd. We zijn de 

betrokken personen en de leden van de examencommissies veel dank verschuldigd. Als gevolg 

van actuele ontwikkelingen is het echter mogelijk dat de vermelde studiestof verouderd raakt of 

anderszins onjuist is. SVMNIVO aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.  

Veel succes! 

Nieuwegein, februari 2019,  

  

Marnix ten Voorde 

Directeur Examens 

 

Oefenen voor de 

actualiteitentoets? 

Bestel dan de proeftoets!  
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1. Omgevingsplan en lokale verordeningen 

 
 

1.1 Bestemmingsplan 

Voor bijna heel Nederland zijn regels vastgesteld op welke manier een stuk grond 

gebruikt mag worden. Als men wil weten hoe een gebouw of een terrein mag worden 

gebruikt of wat er precies gebouwd mag worden op een eigen terrein, dan moet men 

het bestemmingsplan raadplegen.1 Het gaat echter niet alleen om bouwactiviteiten, maar 

ook om bedrijfsactiviteiten.2  

 

De kern van het bestemmingsplan is geformuleerd in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). Op basis van dit artikel wordt voor een goede ruimtelijke ordening aan de in het 

plan aangewezen gronden een bestemming toegewezen. Daarnaast worden in verband 

met die bestemming regels gegeven over het gebruik van de grond en de bouwwerken 

daarop. Dit artikel is niet alleen belangrijk voor de vorm van het bestemmingsplan 

(bestemming en regels) maar is ook leidend in de onderbouwing van de ruimtelijke 

keuzes ("een goede ruimtelijke ordening"). Er wordt in een bestemmingsplan dus niet 

alleen aangegeven wat de specifieke invulling van de bestemmingen precies inhoudt, 

maar ook welke functies (doeleinden zoals wonen, bedrijven etc.) zijn toegestaan. Ook 

wordt aangegeven of er gebouwd mag worden en, als dit het geval is, tot welke 

bouwhoogte, met welke oppervlakte of welk bebouwingspercentage. Gemeenten zijn 

verplicht voor hun gehele grondgebied te beschikken over actuele bestemmingsplannen. 

De verplichting om iedere tien jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen geldt niet 

als het bestemmingsplan digitaal te raadplegen is, via Ruimtelijke plannen.3  

 

Het inzien van bestemmingsplannen van provincies, gemeenten en rijk kan op de 

website ruimtelijkeplannen.nl. Ook kan men bij de gemeente terecht voor het inzien van 

(ontwerp)bestemmingsplannen van de omgeving.4 Op ruimtelijkeplannen.nl is de 

bestemming van vrijwel alle objecten in Nederland te vinden. Deze plannen zijn gemaakt 

door de gemeente. Naast een aanduiding van de bestemming op de kaart, kan men vaak 

ook doorklikken naar het volledige bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan of 

aanduiding in zijn geheel niet aanwezig is, wordt geadviseerd om de site van de 

gemeente te bezoeken.5 

 

1.1.1 Bestemming bedrijven 

Als het gaat om de bestemming ‘bedrijven’ bevat een bestemmingsplan 

milieuzoneringen. Milieuzonering houdt in dat er noodzakelijke ruimtelijke scheiding 

tussen milieubelastende en milieugevoelige functies wordt aangebracht, ter bescherming 

of vergroting van de leefkwaliteit. De gemeente, die de plannen vaststelt, onderzoekt 

dan welke bedrijven onder het betreffende bestemmingsplan vallen en welke 

 
1 https://www.das.nl/ondernemer/kennisbank/bedrijfspand-en-verhuur-woonruimte/huur-bedrijfspand/huurovereenkomst-

bedrijfspand/huur-bedrijfsruimte-in-strijd-met-bestemmingsplan-wat-kan-ik-doen 

2 https://www.bestemmingsplanbezwaar.nl/ 

3 https://www.infomil.nl/ 

4 https://ondernemersplein.kvk.nl/ 

5 https://help.funda.nl/hc/nl/articles/236393627-Bestemminsplan-van-een-pand-op-funda- 

De deelnemer onderzoekt de bestemming van het object.  
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milieucategorieën van toepassing zijn. Daarbij wordt onder meer gekeken naar afstand 

ten opzichte van woningen en andere gebouwen, maar ook bijvoorbeeld naar wegen en 

perceelsgrenzen. Voor milieuzonering is de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering 

een belangrijk standaardwerk. Dit is een onmisbaar hulpmiddel in de 

bestemmingsplanpraktijk. Deze publicatie geeft voor vele bedrijfstakken en installaties 

aan welke milieuonderwerpen een rol kunnen spelen en welke gemiddelde afstanden tot 

de woonbebouwing passend zijn. In de handreiking is een lijst opgenomen die snel 

inzichtelijk maakt welke milieuaspecten van belang zijn en in welke milieucategorie een 

bedrijf ingedeeld zou kunnen worden. Er is per bedrijf in beeld gebracht welke 

richtafstand aan de orde is voor de aspecten geluid, geur, stof en externe veiligheid.   

Er bestaan twee soorten zonering; uitwaartse zonering en inwaartse zonering. Bij 

uitwaartse zonering wordt er uitgegaan van de milieubelastende functie met als doel 

milieugevoelige functies in de omgeving tegen te houden. Bij inwaartse zonering wordt 

vanuit de milieugevoelige functie een beschermende bufferzone gecreëerd. Minder 

belastende bedrijfsactiviteiten worden dan bijvoorbeeld op een kleine afstand gedoogd 

en meer belastende activiteiten op een grotere afstand.6  

 

Daarnaast wordt in een bestemmingsplan vaak verwezen naar een ‘bedrijvenlijst’. Daarin 

zijn alle vormen van bedrijvigheid, zoals horeca en detailhandel, vastgelegd. In dat 

verband kennen we ‘algemene bestemmingen’ (bijvoorbeeld dienstverlenende bedrijven 

voor de agrarische sector) en ‘toegespitste bestemmingen’. Een voorbeeld van dat 

laatste is ‘transportbedrijf’. Met een bedrijvenlijst kan de gemeente bepaalde 

bedrijvengroepen toelaten of uitsluiten.7  

 

Wordt er nu nog gesproken van een bestemmingsplan, met de ingang van de 

Omgevingswet, maakt het bestemmingsplan plaats voor het omgevingsplan. In de 

volgende paragraaf zal deze nieuwe wet worden toegelicht. 8 

 

1.2 Omgevingswet 

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de 

leefomgeving. Naar verwachting treedt de wet vanaf 2021 in werking. Door de 

bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker 

en overzichtelijker worden opgeschreven.  

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn: 

• minder en daardoor overzichtelijkere regels; 

• meer ruimte voor initiatieven; 

• lokaal maatwerk; 

• vertrouwen. 

 

Doordat er minder regels zijn en doordat deze regels overzichtelijker zijn, is het wettelijke 

kader inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden. Bovendien maakt de 

 
6 https://www.infomil.nl/ 
7 https://www.sct-juridischadviesbureau.nl/specialismen/overige-juridische-zaken/hoe-is-onderneming-opgenomen-

bestemmingsplan/ 

8 https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/van-bestemmingsplan-naar-omgevingsplan-bedenk-als-gemeente-van-tevoren-

hoe-je-de-beschikbare-handhaving-wilt-inzetten 
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Omgevingswet het beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving 

eenvoudiger.9 Met de Omgevingswet wordt een belangrijk nieuw instrument 

geïntroduceerd waarmee regels worden gesteld: het omgevingsplan. In de volgende 

paragraaf wordt dieper ingegaan op het omgevingsplan.  

 

1.2.1 Omgevingsplan 

Het omgevingsplan bevat, samen met de waterschapsverordening, alle regels voor de 

fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 

één omgevingsplan. De gemeente kan ook voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet al aan de slag met het omgevingsplan. Vanaf het moment van de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 2029 is er een overgangsfase waarin de 

gemeente nieuwe regels in het omgevingsplan moet opnemen ter vervanging van de 

oude ruimtelijke plannen en verordeningen. Dat is nodig want in het bestemmingsplan 

staan alleen ruimtelijke regels, maar in het omgevingsplan zullen uiteindelijk veel meer 

regels staan. Regels over milieu en erfgoed bijvoorbeeld.10 

 

Het omgevingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan en de beheersverordening 

uit de Wet ruimtelijke ordening. Nu hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen 

voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één 

omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen. Gemeenten krijgen ruimte om 

omgevingsplannen ‘globaler en flexibeler’ in te richten dan bestemmingsplannen. Dat is 

een van de doelen van de Omgevingswet. Daardoor kan het omgevingsplan ruimte 

bieden aan initiatieven binnen de daarvoor opgestelde kaders. Het grote verschil met het 

bestemmingsplan is dat het omgevingsplan een brede reikwijdte heeft. Het 

omgevingsplan beperkt zich niet tot de planologische aspecten, want het kan namelijk 

regels bevatten die over heel de fysieke leefomgeving gaan. Het voorziet in een 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarnaast kan het ook andere regels 

bevatten over activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die gevolgen hebben of kunnen 

hebben voor de fysieke leefomgeving. De regels in het omgevingsplan zijn altijd regels 

over activiteiten met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving.  

 

Door middel van de Invoeringswet Omgevingswet zal de in de Omgevingswet gebruikte 

term ‘afwijkactiviteit’ worden vervangen door de term ‘omgevingsplanactiviteit’. Hier 

zullen de activiteiten onder vallen waarvoor in het omgevingsplan of 

voorbereidingsbesluit is bepaald dat er een omgevingsvergunning nodig is, en andere 

activiteiten voor zover die in strijd zijn met het omgevingsplan.11 

 

De consequentie van één omgevingsplan is natuurlijk wel dat als de gemeenteraad voor 

een deel van het grondgebied de functie of regels wijzigt, dit een partiële actualisering is 

van het gehele omgevingsplan, in plaats van een nieuw omgevingsplan voor een 

deelgebied.12  

 

 

 

 
9 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl 
10 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ 
11 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ 
12 http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/tijdschriftomgevingsrecht/2016/1-2/TO_1568-

5012_2016_016_001_002_002/fullscreen 

De deelnemer onderzoekt wijzigingen in het omgevingsplan. 
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1.2.2 Omgevingsloket 

Als de Omgevingswet in werking treedt is alle informatie op één plek te vinden: het 

Omgevingsloket. Wijzigingen worden direct verwerkt. Burgers en bedrijven kunnen via 

internet alle geldende regels van de gemeente voor een bepaald perceel of adres bij 

elkaar vinden. Daarnaast kunnen zij aanvragen en meldingen doen via het 

Omgevingsloket.  
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Bronnen 
 

Geraadpleegde websites: 

• https://www.das.nl/ondernemer/kennisbank/bedrijfspand-en-verhuur-

woonruimte/huur-bedrijfspand/huurovereenkomst-bedrijfspand/huur-

bedrijfsruimte-in-strijd-met-bestemmingsplan-wat-kan-ik-doen 

• https://www.bestemmingsplanbezwaar.nl/ 

• https://www.infomil.nl/ 

• https://ondernemersplein.kvk.nl/ 

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ 

• http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/tijdschriftomgevingsrecht/2016/1-

2/TO_1568-5012_2016_016_001_002_002/fullscreen 

• https://help.funda.nl/hc/nl/articles/236393627-Bestemminsplan-van-een-pand-op-

funda- 

 

 

 

 

  

http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/tijdschriftomgevingsrecht/2016/1-2/TO_1568-5012_2016_016_001_002_002/fullscreen
http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/tijdschriftomgevingsrecht/2016/1-2/TO_1568-5012_2016_016_001_002_002/fullscreen
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2. Aansprakelijkheid en tuchtrecht 
 

 

 

 

Vaak zijn bij de verkoop van een onroerende zaak één of meerdere makelaars betrokken. 

De (ver)koper die een makelaar inschakelt, is de opdrachtgever. De makelaar dient zich 

tegenover de opdrachtgever als ‘goed’ opdrachtnemer te gedragen, ofwel hij dient de 

hem gegeven opdracht goed uit te voeren.13 Om te kunnen 

beoordelen of de makelaar zich als een goed opdrachtnemer 

heeft gedragen, zal moeten worden gekeken of hij heeft 

gehandeld zoals dat van een redelijk handelend en redelijk 

bekwame makelaar in gelijke omstandigheden mag worden 

verwacht. Dit is de ‘zorgplicht’ van de makelaar en is 

vastgelegd in artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek. 

2.1 Aansprakelijkheid makelaar 

Als een makelaar de zorgplicht niet in acht neemt en dus niet handelt zoals dat van een 

redelijk handelend en redelijk bekwame makelaar mag worden verwacht, schiet de 

makelaar te kort en kan hij schadeplichtig zijn tegenover zijn opdrachtgever. In dat geval 

kan de makelaar aansprakelijk worden gesteld. Een makelaar dient dus enerzijds de juiste 

mate van zorg te betrachten en anderzijds over de vakbekwaamheid van een 

vergelijkbare vakgenoot te beschikken. Hieruit volgt onder meer dat de makelaar in 

beginsel zelfstandig beoordeelt welke werkzaamheden dienstig zijn met het oog op een 

zorgvuldige uitvoering van de opdracht. De makelaar mag zich niet beperken tot de 

werkzaamheden die hem uitdrukkelijk worden opgedragen.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is ook mogelijk dat een ander dan de opdrachtgever schade lijdt als gevolg van een 

fout van de makelaar. Denk bijvoorbeeld aan de koper die schade lijdt als gevolg van 

onjuiste informatie verstrekt door de verkoopmakelaar. Omdat er in dergelijke gevallen 

geen sprake is van een contractuele relatie tussen de schadelijder en de makelaar, kan 

 
13 https://www.verborgen-gebreken.net/aansprakelijkheid-makelaar 
14 https://www.nvm.nl/actueel/juridisch/iva_20150303_zorgplicht 

 

Voorbeeld aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever 

De koper van een huis die bijgestaan is door een aankoopmakelaar ontdekt na 

levering dat het huis asbesthoudend zeil bevat. De verkoper was niet bijgestaan 

door een makelaar en was er niet bekend mee dat het zeil asbest bevatte. 

De aankoopmakelaar had er op bedacht moeten zijn dat het zeil asbest bevatte of 

zou kunnen bevatten. Hij had de koper hiervoor moeten waarschuwen. Omdat hij 

dit heeft nagelaten, heeft de koper goede kans zijn schade op zijn makelaar te 

verhalen. 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemer herkent situaties waarin de makelaar aansprakelijk is, ook tegenover 

opdrachtgever en derden. 

De deelnemer benoemt de aansprakelijkheid van de makelaar in relatie tot het tuchtrecht. 

De deelnemer benoemt de risico’s van de relatie met de koper. 

De deelnemer herkent fiscale risico’s met betrekking tot onroerende zaaktransacties. 
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deze ‘derde’ de aansprakelijkheid niet baseren op het niet goed nakomen van de 

(bemiddelings)overeenkomst, maar is er sprake van een onrechtmatige daad. Dit 

betekent dat de makelaar niet de zorgvuldigheid heeft betracht die hij als ‘redelijk 

bekwaam’ en ‘redelijk handelend’ makelaar in acht had moeten nemen. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Verplichtingen van de makelaar  

De zorgplicht ziet op verschillende soorten verplichtingen van de makelaar, zoals: 

• Waarschuwingsplicht 

De zorgplicht van de makelaar kan bijvoorbeeld bestaan uit een 

waarschuwingsplicht. Een voorbeeld uit de rechtspraak waarin een makelaar een 

waarschuwingsplicht had was het geval waarin de makelaar de verkoper niet 

had gewaarschuwd voor fiscale gevolgen van een met btw-belaste verkoop van 

een bedrijfspand (arrest van Gerechtshof Den Haag van 28 juni 

2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:20). In die zaak werd de makelaar veroordeeld tot 

vergoeding van de schade die de verkoper had geleden vanwege het schenden 

van zijn waarschuwingsplicht. 

 

• Onderzoek en mededeling 

De zorgplicht van de makelaar kan ook zien op een onderzoek- en 

mededelingsplicht. Zo heeft bijvoorbeeld de rechtbank Rotterdam op 17 juli 

2013 geoordeeld dat een makelaar verplicht is te onderzoeken of de 

waarborgsom door een koper is gestort, is dit niet het geval, dan heeft de 

makelaar richting zijn opdrachtgever de plicht dit te melden 

(ECLI:NL:RBROT:2013:6460).  

 

• Aanwijzing en verantwoording 

Naast deze zorgplicht van de makelaar heeft de makelaar ook nog de verplichting 

de aanwijzingen van zijn opdrachtgever op te volgen (artikel 7:402 BW), de 

plicht de opdrachtgever te informeren over de stand van zaken en rekening en 

verantwoording af te leggen (artikel 7:403 BW).15 

 

 

 
15 https://www.woningadvocaat.nl/verplichtingen-makelaar-aansprakelijkheid-schade/ 

Voorbeeld aansprakelijkheid tegenover derden 

De koper van een huis had bij de bezichtiging de verkoopmakelaar gevraagd of 

het onroerend goed met een erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld het recht van 

overpad, was bezwaard. De verkoopmakelaar zei dat dit niet het geval was, 

omdat dit niet bleek uit de notariële akte of openbare registers. Na levering bleek 

er toch een recht van overpad te bestaan, waardoor de koper schade leed. De 

koper kon via de rechter met succes zijn schade op de verkopend makelaar 

verhalen, omdat de makelaar had moeten weten dat niet alle erfdienstbaarheden 

blijken uit notariële aktes of openbare registers. 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:20
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2013:6460
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• Voorkomen belangenverstrengeling 

In de wet is vastgelegd dat het voor een makelaar verboden is om twee 

opdrachtgevers te dienen (artikel 7:417 BW) of zich schuldig te maken aan 

andere vormen van belangenverstrengeling (artikel 7:418 BW). 

In het geval dat het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is 

met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een makelaar slechts in het 

belang van één van die opdrachtgevers op. De makelaar heeft geen direct of 

indirect belang bij het onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of 

belegging. De makelaar handelt dan ook noch direct noch indirect in onroerend 

goed en onthoudt zich van risicodragende projectontwikkeling. Hij voorkomt dat 

hij betrokken raakt in een verstrengeling van belangen. Indien de makelaar zich 

schuldig maakt aan het optreden voor twee verschillende partijen waarvan de 

belangen tegenover gesteld zijn of er sprake is van een andere ongewenste vorm 

van belangenverstrengeling, heeft de wetgever bepaald dat in zo’n situatie de 

makelaar zijn volledige courtage verliest. Op deze manier heeft de wetgever 

ervoor gezorgd dat er een prikkel is ingebouwd voor de makelaar om uitsluitend 

de belangen te dienen van zijn opdrachtgever en niet de belangen van derden. 16 

Er is sprake van een belangenconflict wanneer een makelaar voor een klant 

handelt die concurrerende belangen heeft of waar de persoonlijke belangen van 

een makelaar strijdig zijn met die van zijn klant. Een makelaar dient alles in het 

werk te stellen om ieder belangenconflict te vermijden dat tegen het belang van 

een (ver)koper voor wie de makelaar handelt in zou kunnen gaan. 

Belangenconflicten moeten worden vermeden, maar mocht dit niet mogelijk zijn, 

dan dienen activiteiten voor alle betrokken klanten opgeschort te worden. 

Alvorens een opdracht van een klant aan te nemen, dient gecontroleerd te 

worden dat er geen sprake is van een belangenconflict.17 De wet bepaalt dat de 

makelaar voor beide bij een transactie betrokken partijen, bijvoorbeeld een 

verkoper en een koper dan wel een verhuurder en een huurder, kan optreden 

indien strijd tussen de belangen van beide opdrachtgevers is uitgesloten. 

 

• Opdrachtgever niet onnodig aan risico’s blootstellen 

Dit betekent bijvoorbeeld dat makelaars zich niet door hun opdrachtgever mogen 

laten (ver)leiden bij het bepalen van de waarde van een woning. Daarbij dient de 

makelaar uit te gaan van zijn eigen deskundigheid en ervaring, waarbij hij 

uiteraard op de hoogte dient te zijn van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Dit 

mede ter voorkoming van het tot stand komen van een irreëel waarde advies, 

waardoor zijn opdrachtgever aan onnodige (financiële) risico’s wordt 

blootgesteld.18 

 

• Opdrachtgever op de hoogte brengen van fiscale risico’s  

De makelaar dient betrouwbaar en deskundig te zijn. Hij moet de klant dus ook 

op de hoogte brengen van fiscale risico’s met betrekking tot onroerende 

zaaktransacties.In een aantal gevallen is de levering van een onroerende zaak 

altijd belast met btw. In andere gevallen is die levering vrijgesteld. Bij de verkoop 

van onroerende zaken moet vaak ook overdrachtsbelasting worden betaald. Als 

 
16 https://avvr.nl/kan-een-makelaar-twee-heren-dienen-vervolg/ 
17 https://www.lucvastgoed.nl/files/rics_gedragcode.pdf 
18 https://www.nvm.nl/actueel/juridisch/iva_20150303_zorgplicht 
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over de verkoop btw wordt gerekend, hoeft in bepaalde situaties geen 

overdrachtsbelasting te worden betaald. Zie onderstaand stroomschema in welke 

situaties dit geldt. 
19 

 

2.2 Aansprakelijkheid en tuchtrecht 

Indien een klant van mening is dat een makelaar zich niet volgens de regels heeft 

gedragen, kan hij of zij een klacht daarover voorleggen aan de tuchtrechter. De 

makelaarsverenigingen hebben ieder hun eigen tuchtrecht. Het doel van het tuchtrecht is 

het waarborgen van een behoorlijk niveau van beroepsuitoefening door de aangesloten 

makelaars. Het tuchtrecht bevat om die reden gedragsregels die de makelaars in acht 

dienen te nemen tegenover hun opdrachtgevers. 20 De tuchtrechter kan uitspraak doen 

of de handelwijze van de makelaar conform de regelgeving is geweest. Heeft de 

makelaar ernstige fouten gemaakt dan kan bijvoorbeeld een berisping worden opgelegd 

of een zwaardere strafmaatregel krijgen. De tuchtrechter oordeelt niet over 

aansprakelijkheid of schadevergoeding, hiervoor moet de klant naar een civiele rechter.21 

 
19https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/levering_

onroerende_zaak/levering_van_een_onroerende_zaak 
20 https://www.nvm.nl/actueel/juridisch/iva_20150303_zorgplicht 
21 https://www.nvm.nl/service/contact/vraagofklacht/radenvantoezicht 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/levering_onroerende_zaak/levering_van_een_onroerende_zaak
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/levering_onroerende_zaak/levering_van_een_onroerende_zaak
https://www.nvm.nl/actueel/juridisch/iva_20150303_zorgplicht
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De rechter is niet gebonden aan de tuchtrechtelijke normen en uitspraken, maar zal deze 

in de praktijk vaak wel als relevante factor meewegen.22 

2.2.1 Reikwijdte aansprakelijkheid   

De aansprakelijkheid van de makelaar is echter niet onbegrensd. Wanneer er een 

zorgplicht op de makelaar rust, hangt sterk af van de specifieke omstandigheden van het 

geval. 

Uit de rechtspraak komen wel een aantal vuistregels naar voren met betrekking tot de 

aansprakelijkheid van de makelaar: 

1. Er lijkt minder snel reden om aansprakelijkheid aan te nemen voor verkeerde 

informatie of het niet-waarschuwen, wanneer de onderliggende informatie is 

opgenomen in algemene informatiebronnen, zoals brochures en folders. Een 

verkoopbrochure heeft immers niet alleen een informerend, maar doorgaans ook 

een wervend karakter. Andersom kan er eerder reden zijn om verdergaande 

verplichtingen jegens de koper aan te nemen, indien de koper specifiek navraag 

heeft gedaan naar een bepaald onderwerp of indien de juistheid van de informatie 

aan de orde is geweest. 

2. In dat verband speelt ook een rol in hoeverre de verkoopmakelaar in de verstrekte 

(algemene) informatie uitdrukkelijke voorbehouden heeft gemaakt bij de juistheid 

van de informatie en welke bewoordingen hij heeft gebruikt. Het verdient dan ook 

aanbeveling voor makelaars om voorbehouden zo specifiek en uitdrukkelijk 

mogelijk te omschrijven. 

3. Verder kan de aard van de informatie nog een rol spelen; hoe minder essentieel 

de eigenschap, hoe minder snel de verkoopmakelaar aansprakelijk zal zijn indien 

achteraf blijkt dat de informatie die in dit verband is verstrekt niet volledig is of 

niet (geheel) juist is.  

4. Tot slot speelt een rol of de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld of 

zich anderszins laat vertegenwoordigen door een professionele partij (bijvoorbeeld 

een advocaat). De (eventuele) informatieplicht door de verkoopmakelaar en de 

eigen onderzoeksplicht van de koper zijn communicerende vaten. Des te meer 

kennis een koper heeft, des te minder snel zal de verkoopmakelaar vergaande 

verplichtingen kunnen worden opgelegd. De kennis en kunde van de 

aankoopmakelaar komen daarbij in principe voor rekening en risico van de koper 

(omdat van de aankoopmakelaar mag worden verwacht dat hij de koper op een 

adequate wijze bijstaat en informeert). 

Als op de verkoopmakelaar een zorgplicht rustte richting de koper, wil dat nog niet 

zeggen dat de koper daardoor ook schade heeft geleden die voor vergoeding door de 

verkoopmakelaar in aanmerking komt. De rechtspraak lijkt vooralsnog vrij hoge eisen te 

stellen aan het te leveren bewijs van schade en causaal verband en rechters lijken 

vooralsnog niet genegen om een schadevergoeding toe te wijzen indien er twijfel kan 

bestaan over het bestaan van de schade.23 

 

 
22 https://www.verborgen-gebreken.net/aansprakelijkheid-makelaar 
23 https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-positie-van-de-verkoopmakelaar-naar-de-koper-gedachten-over-

aansprakelijkheid-en-schade 
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2.3 Aansprakelijkheid voorkomen of beperken 

Makelaars die aansprakelijkheid willen voorkomen doen er op de eerste plaats verstandig 

aan zo goed en zo zorgvuldig mogelijk hun diensten te verlenen. Omdat een vergissing 

snel is gemaakt, is het raadzaam voor de makelaar een aansprakelijkheidsbeperking in de 

bemiddelingsopdracht op te nemen en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te 

sluiten. De beperking van de aansprakelijkheid dient overigens wel redelijk te zijn, 

bijvoorbeeld beperkt tot het maximum van de uitkering op grond van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid kan de makelaar verder 

voorkomen door zijn bewijspositie te versterken door zoveel mogelijk schriftelijk vast te 

leggen. Indien bijvoorbeeld de aankopend makelaar zijn opdrachtgever mondeling 

waarschuwt dat het huis mogelijk op verontreinigde grond staat, kan hij dat het beste 

schriftelijk bevestigen. Indien hij dat nalaat, loopt hij kans dat hij bij een geschil niet kan 

bewijzen dat hij koper gewaarschuwd heeft aangaande het risico van 

bodemverontreiniging.24 

  

 
24 https://www.verborgen-gebreken.net/aansprakelijkheid-makelaar 
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https://www.nvm.nl/actueel/juridisch/iva_20150303_zorgplicht
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-positie-van-de-verkoopmakelaar-naar-de-koper-gedachten-over-aansprakelijkheid-en-schade
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-positie-van-de-verkoopmakelaar-naar-de-koper-gedachten-over-aansprakelijkheid-en-schade
https://www.verborgen-gebreken.net/aansprakelijkheid-makelaar
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3. Business Valuation 
 

 

 

3.1 DESTEP-analyse 

Inzicht in de externe omgeving is van belang bij het bepalen en formuleren van het 

strategische beleid van een organisatie. De externe omgeving van een organisatie heeft 

veel invloed op de organisatie zelf. De omgeving wordt gevormd door onder andere 

klanten/afnemers, toeleveranciers, concurrenten, en werknemers. Zij hebben ieder hun 

eigen belang en beïnvloeden met hun gedrag ook de organisatie zelf. 

De externe omgeving kan in kaart worden gebracht met behulp van een DESTEP-

analyse. Een DESTEP-analyse kan op elk gewenst niveau worden uitgevoerd: lokaal, 

regionaal of nationaal. Daarbij moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat niet 

alle factoren op elk niveau beïnvloedbaar zijn. Het kiezen van het juiste schaalniveau is 

relevant voor het krijgen van de juiste sturingsinformatie. Voor het bepalen van de 

kantorenbehoefte in de regio zal vooral naar de regionale ontwikkeling van de economie 

en de beroepsbevolking moeten worden gekeken. De demografische ontwikkeling van 

heel Nederland zegt weinig tot niets over de kantoorbehoefte op de Zuidas in 

Amsterdam. De vastgoeddeskundige zal bij zijn waardering steeds vaker de 

onderliggende ontwikkelingen, die bij een DESTEP-analyse naar voren komen, moeten 

betrekken in zijn waardering.25 

Bij een DESTEP-analyse wordt een zestal factoren geanalyseerd om een beeld te vormen 

van en inzicht te krijgen in de externe omgeving, om vervolgens effectief gebruik te 

kunnen maken van de kansen en bedreigingen in die externe omgeving.26 

 

1) Demografische omgevingsfactoren/-variabelen  

Door middel van demografische factoren wordt gekeken hoe groot de bevolking is en 

hoeveel potentie dit voor de markt biedt. Door een beeld te schetsen op demografisch 

niveau kan het bedrijf onder andere achterhalen hoe groot de potentiële doelgroep is en 

welke factoren daarbij als kans of bedreiging kan worden beschouwd. De demografische 

factoren worden onderzocht met factoren zoals: 

o populatie; 

o leeftijdsopbouw; 

o gemiddeld inkomen; 

o besteedbaar inkomen; 

o infrastructuur. 

 

2) Economische omgevingsfactoren/-variabelen  

Door middel van economische factoren wordt de economische staat van het land of 

gebied in kaart gebracht. Het is ook belangrijk om te achterhalen hoe de economie er 

voorafgaand aan toe ging om voorspellingen te kunnen realiseren. Om een beeld te 

creëren van de externe omgeving op economisch niveau kan er worden gekeken naar 

factoren zoals: 

 
25 syllabus 2015 

 

De deelnemer voert een DESTEP-analyse uit.  

De deelnemer trekt conclusies uit de DESTEP-analyse. 
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o conjunctuur; 

o werkloosheid; 

o inkomstenbronnen; 

o gemiddeld salaris. 

 

3) Sociaal-culturele omgevingsfactoren/-variabelen  

Door middel van sociaal-culturele factoren wordt de consument in kaart gebracht. 

Hierdoor kan de onder andere worden bepaald in hoe verre de macht bij de consument 

ligt. De sociaal-culturele factoren worden onderzocht met factoren zoals: 

o normen en waarden; 

o levensstijl; 

o religie; 

o gedrag; 

o sociale trends. 

 

4) Technologische omgevingsfactoren/-variabelen  

Door middel van technologische factoren worden kenmerken van de technologische 

ontwikkelingen in kaart gebracht. Hierdoor kan een organisatie achterhalen in hoeverre 

het product of dienst enige kans van slagen heeft. De technologische factoren worden 

onderzocht met factoren zoals: 

o aanwezige technologie; 

o mate van adoptie van technologie; 

o informatievoorzieningen; 

o trends; 

o mate van innovatie. 

 

5) Ecologische omgevingsfactoren/-variabelen  

Door middel van ecologische factoren wordt de fysieke omgeving in kaart gebracht. De 

fysieke omgeving kan een kans of bedreiging bieden ten opzichte van de bedrijfsvoering. 

De ecologische factoren worden onderzocht met factoren zoals: 

o milieu; 

o natuurbronnen; 

o klimaat; 

o weersomstandigheden. 

 

6) Politiek-juridische omgevingsfactoren/-variabelen  

Door middel van politiek-juridische factoren wordt de invloed van de overheid in kaart 

gebracht. Hierdoor kan worden achterhaald wat van belang is voor de organisatie en bij 

het op de markt zetten van een product of dienst. De politiek-juridische factoren worden 

onderzocht met factoren zoals: 

o politiek klimaat; 

o wetgeving; 

o wetswijzigingen; 

o subsidies. 

 

Het DESTEP-model is een goed strategiemodel om de macro-omgeving mee in kaart te 

brengen. De meso-omgeving (bedrijfstak, concurrentieanalyse) en de micro-omgeving 

(analyse van de eigen organisatie en analyse van de concurrenten) maken geen 

onderdeel uit van het DESTEP-model. Strategische beslissingen mogen dan ook nooit 
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alleen op basis van dit model tot stand komen. Voor goede strategische beslissingen is 

een uitgebreidere markt- en SWOT-analyse nodig.27 

 

Een DESTEP-analyse bestaat zowel uit kwantitatieve als kwalitatieve elementen. De 

omvang van de beroepsbevolking is een kwantitatief gegeven, de samenstelling van de 

beroepsbevolking is een kwalitatief gegeven. Afhankelijk van het type vraagstuk (de 

vraagstelling) zal de vastgoeddeskundige moeten inschatten welke gegevens relevant 

zijn bij het uitvoeren van een analyse. Een DESTEP-analyse kan ook gebruikt worden bij 

het in kaart brengen van de vastgoedmarkt door de kansen en bedreigingen voor een 

bepaalde locatie te bepalen. De DESTEP-analyse is vaak een basis voor de 

daaropvolgende SWOT-analyse: het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten en 

de kansen en bedreigingen.28 

 

3.1.1 Bronnen 

Er zijn vele bronnen voor het uitvoeren van een DESTEP-analyse. Het CBS, CPB, de 

RIVM, relevante Ministeries (zoals het Ministerie van Economische Zaken) en de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bieden veel informatie.29 Voor de kwalitatieve 

gegevens is het niet alleen een kwestie van het verzamelen van data, maar ook het 

interpreteren en op waarde schatten van de gevonden gegevens. 

3.1.2 Relatie met waardering 

Bij het waarderen van vastgoed spelen alle factoren beschreven in de DESTEP-analyse 

een belangrijke rol. Deze factoren bepalen namelijk mede de vraag naar het vastgoed. 

Als de bevolking vergrijst en krimpt (demografie) zullen er op termijn minder woningen 

nodig zijn. Aan de andere kant betekent dit een groei in de vraag naar 

ouderenhuisvesting. De verzorgings- en verplegingshuizen behoren ook tot het 

maatschappelijke vastgoed. Een makelaar of taxateur zal zich tot op zekere hoogte in de 

hiervoor genoemde factoren moeten verdiepen om een helder marktbeeld te kunnen 

krijgen. De DESTEP-analyse kan daarbij een hulpmiddel zijn.25 

 

3.2 Branchevergelijkend onderzoek 

 

 

 

Een branchevergelijking is een vergelijking van de eigen onderneming ten opzichte van 

de makelaarsbranche. Hierbij kan het verbeterpotentieel van een onderneming in beeld 

worden gebracht. Bij een branchevergelijking kunnen de volgende vragen onder andere 

worden beantwoord:  

• Wat zeggen de cijfers over de onderneming?  

• Hoe verhouden de prestaties zich tot collega ondernemingen? 

 
27 http://www.house-of-control.nl/destep-model.html 

28 Stichting Vastgoedcert (2015). Syllabus Hercertificering 2015. Werkkamer BV. Bodegraven: Stichting VastgoedCert. 
29 https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/juridisch/breng-je-omgeving-kaart-met-de-destep-analyse 

 

De deelnemer voert branchevergelijkend onderzoek uit. 

De deelnemer trekt conclusies uit het branchevergelijkend onderzoek. 
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• Op welke onderdelen zijn verbeteringen mogelijk? En waarop scoort de 

onderneming bovengemiddeld? 

• Welke kansen/bedreigingen biedt de branche voor de onderneming?  

• Waarom wijken de gegevens af van het branchegemiddelde?  

• Welke producten hebben een lagere brutowinstmarge dan de 

branchegemiddelden?  

• Waar zitten de hogere kostenposten ten opzichte van de branchegemiddelden?  

• Waar zitten de producten met de beste winstmarge en aan wie worden die 

geleverd?  

• Welke voorraden hebben een langere opslagduur dan de branchegemiddelden?30  

 

De makelaarsbranche 

Volgens het CBS is in de periode van 2010 – 2017 het aantal makelaarsbedrijven met 

ruim 10% toegenomen. De ruim 9.000 makelaars die Nederland begin 2017 telde, is het 

hoogste aantal in zeven jaar tijd. Begin 2010 telde Nederland nog 8.200 makelaars. In 

Noord-Holland zijn de meeste makelaars actief. 

 

Conclusies uit dit branchevergelijkend onderzoek zijn dat makelaars en beheerders 

van onroerend goed zijn positief over de toekomstige omzet. 12,6% verwacht een 

stijging van de omzet in het tweede kwartaal van 2017. Bijna 14% denkt dat de 

omzet zal toenemen en slechts 1% denkt dat de omzet zal dalen. 

Als mogelijke belemmering zien de ondernemers wel een tekort aan arbeidskrachten. 

Aan het begin van het tweede kwartaal gaf bijna 12% van de makelaars en 

beheerders van onroerend goed aan deze belemmering te ondervinden. Begin 2014 

speelde deze belemmering nog niet.31 

Een voorbeeld van een branchevergelijkend onderzoek, is het onderzoek van de NVM 

naar de stand van zaken van Commercieel Vastgoed in 50 gemeenten. Hierin zijn voor 

de vijftig grootste gemeenten in Nederland de vastgoedcijfers van de belangrijkste 

deelmarkten binnen het commercieel vastgoed geboekstaafd. Onder invloed van de 

 
30 http://www.hekmansuelmann.nl/accountancy/branchevergelijking/ 

31 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/21/ruim-10-procent-meer-makelaars-sinds-2010 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/21/ruim-10-procent-meer-makelaars-sinds-2010
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gunstige economische omstandigheden laten in het algemeen de meeste gemeenten 

voor wat de vraag naar commercieel vastgoed betreft een positieve ontwikkeling zien. 

U vindt het onderzoek hier: 

https://www.nvm.nl/actueel/persberichten/2018/50gemeenten.  

Als oefening kunt u dit onderzoek lezen en hieruit uw conclusies trekken. Dit document 

behoort niet tot de stof voor het examen.32 

  

 
32 NVM (2018). Stand van zaken commercieel vastgoed in 50 gemeenten 2018. De markt voor kantoren, winkels en 

bedrijfsruimten in cijfers. Nieuwegein: NVM. 

https://www.nvm.nl/actueel/persberichten/2018/50gemeenten
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• http://www.hekmansuelmann.nl/accountancy/branchevergelijking/ 

  

https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/juridisch/breng-je-omgeving-kaart-met-de-destep-analyse
https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/juridisch/breng-je-omgeving-kaart-met-de-destep-analyse
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4. Financiële analyse en advisering 
 

 

4.1. Interest 

Als een man geld leent aan zijn buurvrouw, is de man de geldgever of schuldeiser en de 

buurvrouw de geldnemer of schuldenaar. In het algemeen vraagt de man voor het 

uitlenen van geld een vergoeding, die interest (of rente) wordt genoemd. De 

interestvergoeding wordt meestal uitgedrukt in een percentage per jaar.  

Wanneer het interestpercentage wordt vastgesteld per jaar en de periode waarvoor het 

geld wordt uitgeleend twee of meer jaren bedraagt, zijn er twee mogelijkheden: 

1. enkelvoudige interest: de interest zelf draagt geen interest   

2. samengestelde interest: de interest zelf draagt wel interest  

4.1.1 Enkelvoudige interest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefenopdracht enkelvoudige interest 

Een man leent begin jaar 2017 € 1.000 aan zijn vriend tegen 7% enkelvoudige interest 

per jaar. Het uitgeleende bedrag van € 1.000 moet de vriend aan het eind van jaar 2019 

terug betalen. 

Bereken de door de vriend te betalen bedragen voor interest en aflossing als hij  

a. de jaarlijkse interest aan het eind van elk jaar betaalt en de aflossing aan het eind van 

jaar 2019. 

b. de totale interest over de jaren 2017, 2018 en 2019 + de aflossing in één bedrag 

aan het eind van jaar 2019 betaalt. 

 

Uitwerking:  

a. De door de vriend te betalen interest is in elk van de drie jaren 7% van € 1.000 

= € 70. 

De vriend betaalt dus in dit geval: 

Eind 2017: interest      € 70 

Eind 2018: interest      € 70 

Eind 2019: interest + aflossing = € 70 = € 1.000 € 1.070 

b. nu betaalt de vriend aan het eind van 2019: 3 * € 70 interest + € 1.000 

aflossing = € 1.210 

 

 

 

 

 

 

De deelnemer past de principes van de financiële rekenkunde toe. 
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Uit dit voorbeeld blijkt dat het uitstel van de interestbelasting in geval van enkelvoudige 

interest niet tot gevolg heeft dat de man over de in het eerste en tweede jaar gekweekte 

(maar niet ontvangen) interest, extra interest in rekening brengt.  

4.1.2 Samengestelde interest 

Voor het tegoed aan het einde van periode n (n = de eindwaarde na n perioden), geldt 

in het algemeen 

En  = C ( 1 + 
p

100
 ) n  = C (1 + i) n  

En = eindwaarde na n perioden 

C = constante waarde begin 1e periode 

p = interestpercentage 

i = interestperunage = 
𝑝

100
 

n= aantal perioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefenopdracht samengestelde interest 

Een man stort op 1 januari 2015 € 2.000 op een spaarrekening tegen 3,5% 

samengestelde interest per jaar.  

Bereken de eindwaarde van dit bedrag op 31 december 2020. 

 

Uitwerking: 

Stap 1. Teken eerst de volgende tijdlijn 

 

De eindwaarde per 31 december 2020 (na 6 jaar) is: 

    = € 2.000 * (1 + 0,035)6 = € 2.000 * 1,0356 

    = € 2.000 * 1,2292553 

    = € 2.458,51 
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4.2. Investeringsselectie 

Geldmiddelen en arbeid in ondernemingen zijn normaal slechts in beperkte mate 

aanwezig. Daardoor kunnen niet alle op zichzelf aantrekkelijke investeringsprojecten 

tegelijkertijd worden uitgevoerd. In zo’n situatie moet een onderneming dus kiezen. Het 

kan hierbij gaan om een keuze uit twee projecten, maar ook om een keuze uit vijf 

projecten. In het laatste geval kan de keuze vallen op twee (of drie) van de vijf 

investeringsprojecten. 

Om te komen tot een verantwoorde keuze moeten de projecten naar voorkeur worden 

gerangschikt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een investeringsselectiemethode. In dit 

hoofdstuk zullen de volgende drie methoden aan bod komen: 

i. De methode van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 

ii. De methode van de terugverdientijd 

iii. De netto contante waarde methode 

4.2.1 De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 

 

Bij de methode van de gemiddelde boekhoudkunde rentabiliteit (GBR) wordt de 

gemiddelde winst (na belasting) gedurende de looptijd van het investeringsproject 

berekend, uitgedrukt in procenten van het gemiddeld in het project geïnvesteerd bedrag. 

In een formule geven we de berekening van de GBR als volgt weer: 

GBR =  
Gemiddelde winst ( na belasting )

Gemiddeld geïnvesteerd bedrag
 x 100% 

 

Bij deze selectiemethode komt het project met de hoogste GBR als beste uit de bus. Een 

belangrijk nadeel van de GBR is dat er geen rekening wordt gehouden met de 

tijdvoorkeur. 
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Oefenopdracht gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 

Een bv heeft € 900.000 beschikbaar voor investeringsdoeleinden. Overwogen wordt 

een investering in de projecten X, Y of Z, die alle drie een gebruiksduur hebben van vijf 

jaar. Voor elk project is een investering nodig van € 900.000 en wordt een restwaarde 

geschat van € 100.000. Voor de drie projecten worden de volgende winsten (na 

belasting) verwacht: 

  

 Project X Project Y Project Z 

1e jaar € 140.000 € 75.000 € 250.000 

2e jaar € 140.000 € 75.000 € 200.000 

3e jaar € 140.000 € 100.000 € 100.000 

4e jaar € 140.000 € 125.000 € 50.000 

5e jaar  € 140.000 € 125.000 € 50.000 

 € 700.000 € 500.000 € 650.000 

Bereken voor elk van de projecten X, Y en Z de gemiddelde boekhoudkundige 

rentabiliteit en bepaal op basis van de uitkomsten de voorkeursvolgorde. 

 

Uitwerking: 

Gemiddelde winst na belasting:  

Project X: € 700.000 : 5 = € 140.000 

Project Y: € 500.000 : 5 = € 100.000 

Project Z: € 650.000 : 5 = € 130.000  

 

Gemiddeld geïnvesteerd bedrag: (€ 900.000+€ 100.000)/ 2= € 500.000 

GBR (Gemiddelde winst ( na belasting ))/(Gemiddeld geïnvesteerd bedrag)  x 100. 

Project X = 28% 

Project Y = 20% 

Project Z = 26% 

Op basis van deze uitkomsten is de voorkeursvolgorde X, Z, Y. of project X wordt 

uitgevoerd hangt af van de minimumeis die de bv aan de uitkomst stelt. 
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4.2.2 Terugverdientijd 

De terugverdientijd (of de terugverdienperiode) is de tijd die nodig is om het 

geïnvesteerde bedrag door middel van cashflows terug te verdienen. Bij deze 

selectiemethode komt het project met de kortste terugverdientijd als beste uit de bus. 

Onder cashflow (kasstroom) wordt verstaan: in een bepaald jaar het verschil tussen de 

ontvangsten en de uitgaven die in het betrokken jaar uit het investeringsproject 

voortvloeien. Dit verschil kan in het algemeen als volgt worden berekend: 

Cashflow = winst na belasting + afschrijving investeringsproject. 

Wanneer het project aan het eind van de gebruiksduur een (positieve) restwaarde heeft, 

wordt de cashflow in het laatste gebruiksjaar: 

Cashflow = winst na belasting + afschrijving investeringsproject + restwaarde project.  

Enkele nadelen van de methode van de terugverdientijd zijn: 

• Er wordt geen rekening gehouden met de tijdsvoorkeur (= de spreiding van de 

cashflow in de tijd) 

• Er wordt geen rekening gehouden met de cashflows na de terugverdientijd.  
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Oefenopdracht terugverdientijd 

Een bv heeft € 1.000.000 beschikbaar voor investeringsdoeleinden. Overwogen 

wordt een investering in de projecten X, Y of Z, die elk een investeringsbedrag van 

€ 1.000.000 eisen en een restwaarde van nihil hebben. De cashflows bij deze drie 

projecten zijn. 

 Project A Project B Project C 

1e jaar € 400.000 € 610.000 € 300.000 

2e jaar € 400.000 € 520.000 € 400.000 

3e jaar € 400.000 € 400.000 € 450.000 

4e jaar € 400.000 € 200.000 € 600.000 

5e jaar € 400.000 € 200.000 - 

 

Aangenomen wordt dat de cashflow van een bepaald jaar regelmatig gespreid over 

dat jaar worden ontvangen. 

Bereken voor elk van de drie projecten A, B en C de terugverdientijd en bepaal 

vervolgens de voorkeursvolgorde. 

 

Uitwerking 

- Bij project A is na twee jaar terugverdientijd € 800.000, zodat in het derde 

jaar nog terugverdiend moet worden: € 1.000.000 – € 800.000 = 

€ 200.000. Dit zal in het derde jaar nog een tijd nemen van (€ 200.000 / 

€ 400.000) * 1 jaar = 0,5 jaar. 

De terugverdientijd van project A is dus 2 jaar en 6 maanden. 

- Bij project B is een terugverdientijd te berekenen van 1 jaar + 

(€ 390.000)/(€ 520.000) x 1 jaar = 1,75 jaar = 1 jaar en 9 maanden. 

- Bij project C is een terugverdientijd te bereken van 2 jaar + (€ 300.000/ 

€ 450.000)  x 1 jaar = 2,67 jaar = 2 jaar en 8 maanden 

Aan de hand van de terugverdientijden is de voorkeursvolgorde: B, A, C. project B 

heeft de kortste terugverdientijd. 

Of het project daadwerkelijk uitgevoerd wordt hangt af van de eis die de bv aan de 

terugverdientijd heeft gesteld. Als deze bijvoorbeeld niet boven 1,5 jaar mag liggen, 

wordt ook project B niet uitgevoerd. 
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4.2.3 Netto contante waarde. 

Bij de netto contante waarde methode (NCW-methode) wordt eerst de contante waarde 

van de toekomstige cashflows berekend, dit is de bruto contante waarde. Vervolgens 

wordt het verschil tussen de bruto contante waarde en het geïnvesteerde bedrag 

berekend, dit is de netto contante waarde. 

Het project met de hoogste positieve netto contante waarde is het meest aantrekkelijk. 

Heeft een project geen positieve maar een negatieve netto contante waarde, dan valt 

het project geheel af. 

Het contant maken van de cashflows vindt plaats met behulp van de zogenoemde 

vermogenskostenvoet. Dit is de gemiddelde kostenvoet waartegen een onderneming 

vermogen kan aantrekken. Wanneer bij het berekenen van de netto contante waarde de 

invloed van de belasting wordt meegenomen, moet hiermee zowel bij het bepalen van de 

cashflows als bij het vaststellen van de vermogenskostenvoet rekening worden 

gehouden. De cashflows en de vermogenkostenvoet zullen hierdoor beide dalen. Bij de 

berekening van de netto contante waarde kan ook rekening worden gehouden met de 

mate van risico van het investeringsproject. Dit zal ertoe leiden dat of de cashflows 

worden verlaagd of de vermogenskostenvoet wordt verhoogd.  

Het grote voordeel van de NCW-methode is dat rekening wordt gehouden met de 

tijdvoorkeur en met alle te verwachten cashflows. Een toename van het risico van een 

bepaald project kan leiden tot een verhoging van de vermogenskostenvoet, waartegen 

de toekomstige cashflows worden contant gemaakt. Uiteraard leidt dit tot een verlaging 

van de contante waarde en van de netto contante waarde. 
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Oefenopdracht NCW-methode 

Bij een bv zijn voor een bepaald investeringsproject de volgende twee mogelijkheden 

beschikbaar 

 Project P Project Q  

Investeringsbedrag € 700.000 € 700.000 

Cashflow jaar 1 € 460.000 € 180.000 

Cashflow jaar 2 € 240.000 € 240.000 

Cashflow jaar 3 € 180.000* € 460.000* 

*inclusief de te verwachten restwaarde van € 100.000 

 

Verder is nog gegeven: 

• De vermogenskostenvoet is 10% per jaar 

• Eenvoudigheidshalve wordt aangenomen dat de cashflows aan het eind van de 

gegeven jaren worden ontvangen. 

Bereken de bruto contante waarde, de netto contante waarde en voorkeursvolgorde.  

 

Uitwerking 

De bruto contante waarde = de contante waarde van de cashflows bij project P =  

 
€ 460.000

1,101  +   
€ 240.000

1,102  +  
€ 180.000

1,103  = € 751.560 

De netto contante waarde van project P is dus: € 751,560 – € 700.000 = € 51.560 

De bruto contante waarde is de contante waarde van de cashflows bij project Q =  

 
€ 180.000

1,101  +   
€ 240.000

1,102  +  
€ 460.000

1,103  = € 707.320 

De netto contante waarde van project P is dus 

€ 707.320 – € 700.000 = € 7.320. 

Op grond van de berekende netto contante waarden is project P aantrekkelijker dan 

project Q. Omdat het contant maken van de cashflows is gebeurd met behulp van de 

vermogenskostenvoet (10% per jaar) en de netto contante waarde positief is, wordt 

het project P  - op basis van de gemaakte berekeningen – uitgevoerd. 
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4.3 Kwantitatieve gegevens en kengetallen 

 

 

 

4.3.1 Kwantitatieve gegevens 

Een absolute stijging of daling geeft de verandering in absolute getallen weer. Als de 

gemiddelde prijzen van commercieel vastgoed in een jaar zijn gestegen van € 200.000 

naar € 230.000, dan is de absolute stijging € 230.000  - € 200.00 = € 30.000. 

Een relatieve of procentuele stijging of daling geeft de verandering in percentages weer. 

De prijzen van commercieel vastgoed in bovenstaand voorbeeld zijn van € 200.000 naar 

€ 230.000 gestegen, dat is een relatieve stijging van € 30.000 / € 200.000 * 100% = 

15%. De bevolking van Nederland in het voorbeeld is gestegen met € 200.000 / 

€ 16.000.000 * 100% = 1,25%. 

Om bepaalde ontwikkelingen in de tijd te volgen, kan gebruik worden gemaakt van 

indexcijfers. Indexcijfers geven namelijk een goed inzicht in ontwikkelingen door de tijd 

heen gemeten. Een indexcijfer is een verhoudingsgetal, waarbij de grootte van een 

bepaald verschijnsel uitgedrukt wordt in procenten van de grootte van datzelfde 

verschijnsel in een eerdere periode. Die eerdere periode wordt de basisperiode genoemd, 

meestal een bepaald jaar. 

Indexcijfers bieden meer dan absolute getallen, een snel en duidelijk inzicht in bepaalde 

ontwikkelingen.  

Jaar Gemiddelde prijzen commercieel 

vastgoed in euro’s* 

1990 100.000 

2000 149.500 

2010 230.000 

2011 233.000 

2012 248.000 

2013 238.000 

2014 244.000 

2015 246.100 

*de genoemde getallen in dit voorbeeld zijn fictief 

Naar voren komt dat er van 1990 tot 2010 een flinke stijging in de prijzen heeft 

plaatsgevonden en dat er in 2013 een dip was. Er kan wel in absolute getallen afgelezen 

worden hoe de ontwikkeling van de huizenprijs tot in 2015 is geweest. Echter is er geen 

inzicht in hoe de huizenprijs van 2015 zich verhoudt tot andere jaren, daarvoor zijn 

indexcijfers nodig die inzicht kunnen verschaffen in de procentuele daling of stijging van 

de huizenprijzen door de jaren heen. 

Van bovenstaande gegevens kunnen indexcijfers worden berekend. In dit geval wordt 

het jaar 2010 als basisjaar genomen. Het basisjaar 2010 heeft als indexcijfer 100, dat 

De deelnemer berekent aan de hand van een casus indexcijfers, percentages en andere 

kwantitatieve gegevens. 
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als volgt berekend is: 
2010

2010
 * 100 = 100. Het jaar 2000 krijgt dan als indexcijfer 

(2000:2010) =) 
€ 149.500

€ 230.000
 * 100 = 65. Het jaar 2015 krijgt als indexcijfer: (2015:2010) 

=) 
€ 246.100

€ 230.000
 * 100 = 107. 

Als dit wordt gedaan voor alle waarnemingen, ontstaat het volgende beeld: 

Jaar Gemiddelde prijzen 

commercieel vastgoed in 

euro’s 

Indexcijfer (jaar 2010 = 

100) 

1990 100.000 43 

2000 149.500 65 

2010 230.000 100 

2011 233.000 101 

2012 248.000 108 

2013 238.000 103 

2014 244.000 106 

2015 246.100 107 

Bovenstaand voorbeeld heeft betrekking op een enkelvoudig indexcijfer. Er wordt 1 

waarneming gebruikt, waarmee indexcijfers worden vastgesteld. Er kunnen ook twee 

waarnemingen gebruikt worden. Bovenstaand voorbeeld kan worden uitgebreid met het 

aantal verkochte huizen in dezelfde periode, waarvan ook enkelvoudige indexcijfers 

gemaakt worden. 

Als de twee indexcijfers vervolgens aan elkaar gekoppeld worden, ontstaan gewogen of 

samengestelde indexcijfers. In dit voorbeeld ontstaan dan de indexcijfers van de 

omzetten, immers prijs x aantal = omzet (zie onderstaande tabel). Als een samengesteld 

indexcijfer gemaakt dient te worden, dienen beide indexcijfers met elkaar 

vermenigvuldigd te worden en wordt de uitkomst gedeeld door 100.  

 

Jaar Gemiddelde 

prijzen 

commercieel 

vastgoed in 

euro’s 

Indexcijfer 

(jaar 2010 

= 100) 

Aantallen 

verkocht 

Indexcijfer Samengestelde 

index (omzet) 

1990 100.000 43 220.000 105 45 

2000 149.500 65 200.000 95 62 

2010 230.000 100 210.000 100 100 

2011 233.000 101 220.000 105 106 

2012 248.000 108 200.000 95 103 

2013 238.000 103 230.000 110 113 

2014 244.000 106 220.000 105 111 

2015 246.100 107 210.000 100 107 
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Indexcijfers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: 

• Het basisjaar mag niet te ver in het verleden liggen 

• De basis moet een normale periode representeren.33 

4.3.2 Kengetallen 

 

 

Een kengetal is een verhoudingsgetal waarmee een verband tussen twee grootheden 

wordt aangeduid. Hierdoor geeft een kengetal inzicht in een huidige situatie of 

ontwikkeling. Kengetallen kennen ook nadelen. Omdat het opnames uit het verleden zijn 

zeggen ze niets over de toekomst. Daarnaast zijn het vaak aannames van een specifiek 

moment, en kunnen dus afwijken van de realiteit. Activiteitenkengetallen zijn 

verhoudingsgetallen waarmee de prestaties van de onderneming worden gemeten op 

bijvoorbeeld het gebied van verkoop, voorraad of productie. Deze kengetallen hebben 

slechts indirect iets te maken met de financiële structuur van een onderneming. 

Er zijn tientallen soorten activiteitenkengetallen. In deze paragraaf worden de volgende 

behandeld: 

1. de omloopsnelheid van het totale vermogen 

Onder de omloopsnelheid van het totale vermogen wordt verstaan het aantal 

malen per jaar dat het totale vermogen in het bedrijf wordt gebruikt.  

De omloopsnelheid van het totale vermogen= 
𝑜𝑚𝑧𝑒𝑡

𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛
 

2. de omzetsnelheid van de voorraad   

Onder de omzetsnelheid van de voorraad wordt verstaan het aantal malen per 

jaar dat de voorraad wordt verkocht. 

De omzetsnelheid van de voorraad= 
𝑖𝑛𝑘𝑜𝑜𝑝𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑚𝑧𝑒𝑡

𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑
   

De inkoopwaarde van de omzet wordt in de teller gebruikt, omdat de voorraad 

ook is gewaardeerd tegen inkoopprijzen. Hiervan afgeleid kan de opslagduur van 

de voorraad worden bepaald. 

3. de opslagduur van de voorraad  

De opslagduur is het aantal dagen dat de goederen in een onderneming blijven. 

Opslagduur van de voorraad= 
𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑎𝑎𝑑

𝑖𝑛𝑘𝑜𝑜𝑝𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑚𝑧𝑒𝑡
  * 360 dagen = 

1

𝑜𝑚𝑧𝑒𝑡𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑
 * 360 dagen. 

 

 
33 Buist, J. & Wagenmakers, J.C.A.M. (2006). Economie Vastgoed. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 

De deelnemer voert aan de hand van een casus berekeningen uit met in de casus 

gedefinieerde en/of in de vastgoedbranche gebruikelijke kengetallen. 
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4.4. Balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht van de makelaardij 

 

 

 

 

4.4.1 Balans 

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op 

een bepaald moment. Meestal wordt een balans opgesteld in scontrovorm. Dit betekent 

dat de balans is verdeeld in een linker- en een rechterkant. De linkerkant is de 

debetzijde, en de rechterkant de creditkant. Op de debetkant worden de bezittingen 

geplaatst en op de creditkant de schulden en het eigen vermogen. 

De posten die op de debetkant staan worden ook wel de activa genoemd; de posten op 

de creditkant de passiva.  

 
34  https://www.laudius.de/fileadmin/nl/NL-voorbeeldles/financien_fiscaliteiten_taxaties.pdf 

Oefenopdracht rekenen met kengetallen 

 

Van een onderneming is het volgende bekend: 

Op 1 januari 2018 was de voorraad € 200.000 en het totale vermogen € 400.000. Op 

31 december 2018 was de voorraad € 160.000, terwijl het totale vermogen 

€ 450.000 was. Het brutowinstpercentage is 40% bij een totale omzet van 

€ 1.200.000 in 2018. 

1. Wat is de omloopsnelheid van het totale vermogen van 2018? 

2. Wat is de omzetsnelheid van de voorraad in 2018? 

3. Wat is de opslagduur van de voorraad in 2018? 

 

Uitwerking: 

1. De omloopsnelheid van het totale vermogen is € 1.200.000 /  ((€ 400.000 + 

€ 450.000) / 2) = € 1.200.000 / € 425.000 = 2,8 

2. De omzetsnelheid van de voorraad = (0,60 * € 1.200.000) / ((€ 200.000 + 

€ 160.000) / 2) = € 720.000 / € 180.000 = 4 

3. De opslagduur van de voorraad = ¼ * 360 dagen = 90 dagen 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemer trekt conclusies uit de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht 

van een onderneming (eigen onderneming, wederpartij of opdrachtgever), voert op basis van 

deze gegevens een kengetallenanalyse uit, trekt conclusies uit de financieel-economische 

onderdelen van het ondernemingsplan en past deze gegevens toe bij de 

ondernemingsplanning. 
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Op de balans staan: 

• Links (debet): de kapitaalgoederen = activa, nog in te delen in  

o Vaste kapitaalgoederen = vaste activa= duurzame productiemiddelen, 

zoals bedrijfsgebouwen, bedrijfsinrichting en bedrijfsauto’s 

o Vlottende kapitaalgoederen = vlottende activa, zoals, vorderingen op 

afnemers en liquide middelen zoals tegoeden bij banken en kasgeld 

• Rechts (credit): de vermogensbronnen, in te delen in: 

o Eigen vermogen 

o Vreemd vermogen op  lange termijn = schulden op lange termijn, zoals een 

hypothecaire lening en andere leningen met een duur langer dan één jaar 

o Vreemd vermogen op korte termijn = schulden op korte termijn, zoals 

schulden aan leveranciers en andere schulden met een duur van ten hoogste 

één jaar. 

Een makelaar heeft te maken met btw op verleende diensten en ingekochte goederen en 

diensten. Daarnaast heeft een makelaar te maken met de afdracht van btw via de 

(post)bank aan de fiscus. Dit wordt ook vaak vermeld op de balans. 

4.4.2 Resultatenrekening 

Aan de hand van financiële feiten over een bepaalde periode is de resultatenrekening ( of 

winst- en verliesrekening) over die periode op te stellen. Een resultatenrekening laat de 

oorzaken zien waardoor het eigen vermogen als gevolg van bedrijfsactiviteiten is 

toegenomen, respectievelijk afgenomen en heeft betrekking op een bepaalde vorm. 

 

4.4.3 Kasstroomoverzicht 

Een kasstroom, of een cashflow, van een onderneming in een bepaalde periode bestaat 

uit de som van de winst en de afschrijvingen. De cashflow is de maatstaf voor iedere 

onderneming om de financiële gezondheid van de onderneming te bepalen, in de zin van 

het kunnen aflossen van leningen of het kunnen investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen of 

het vervangen van bestaande en verouderde bedrijfsmiddelen. Het gaat hier om een 

beschouwing over opbrengsten en kosten van een onderneming.  

De cashflow kan worden berekend met behulp van de verlies- en winstrekening en niet 

van de balans. 
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Voor ondernemingen, die verplicht zijn hun jaarverslagen te publiceren zoals een bv en 

een nv, is het tegenwoordig gebruikelijk om naast de balans en de winst- en 

verliesrekening ook een kasstroomoverzicht weer te geven. Een kasstroomoverzicht 

geeft een verklaring voor de verandering in de omvang van de beschikbare liquide 

middelen van de onderneming in een bepaalde periode. Om meer specifieke informatie te 

kunnen verschaffen wordt het kasstroomvoerzicht ingedeeld naar effecten van 

financieringsactiviteiten, investeringsactiviteiten en operationele activiteiten van de 

onderneming. Door opneming van operationele activiteiten wordt er een link gelegd met 

de resultatenrekening. Zo worden toch ook de winst en de afschrijvingen zichtbaar in 

het kasstroomoverzicht. 

  

Oefenopdracht berekenen cashflow  

Van een bv is de volgende verlies- en winstrekening per 31 december 2018 

bekend 

Omzet € 875.000 

Inkoopwaarde omzet € 525.000 

Brutowinst € 350.000 

  

Bedrijfskosten € 275.000 

Afschrijvingen € 70.000 

Winst na belasting € 60.000 

  

 

Wat is de cashflow voor deze bv? 

Uitwerking 

De cashflow is € 60.000 + € 70.000 = € 130.000 
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5. Herbestemming en transitie 

 
 

 

Op veel plekken in Nederland staan gebouwen leeg. Bij het leegkomen van een gebouw 

is de vraag of er een nieuwe gebruiker is die het vastgoed voor een vergelijkbaar gebruik 

kan en wil inzetten.35 Als die er niet is dan kan er worden gezocht naar alternatieve 

mogelijkheden, zoals herbestemming of transitie. 36 

 

Herbestemming wordt vaak in één adem genoemd met transitie en heeft een sterke 

koppeling met duurzaamheid. Met behulp van herbestemming blijft vastgoed in stand en 

vinden gebruikers een plaats in bestaande bouw. Herbestemming richt zich op het 

verminderen van leegstand en op het behoud van gebouwen.37 Bij herbestemming wordt 

opnieuw bepaald waarvoor een gebouw dient. Vaak is door de leegstand de 

oorspronkelijke gebruiksfunctie niet meer van toepassing en veroorzaakt deze leegstand 

verval en verloedering. Een gebouw komt meestal voor herbestemming in aanmerking 

als het een architectonisch of cultuurhistorisch bijzonder object of een monument is óf 

omdat het zich leent voor hergebruik. Vaak zijn het kantoren, fabrieken, pakhuizen, 

kerken, watertorens, bibliotheken, stadhuizen, boerderijen, loodsen, kazernes en zelfs 

bunkers die herbestemd worden tot appartementen, winkels, seniorenwoningen, hotels, 

zorgcentra, scholen, kinderdagverblijven of kleinschalige studio's voor startende 

ondernemers.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorgaans dient een gebouw aangepast te worden om de nieuwe functie te huisvesten. 

Echter bij een herbestemming blijft de uiterlijke verschijningsvorm ongewijzigd. Bij 

 
35 Stichting Vastgoedcert (2015). Syllabus Hercertificering 2016. Werkkamer BV. Bodegraven: Stichting VastgoedCert. 

36 https://www.ecorys.nl/casestudy/herbestemming-%26-transitie 

37 https://www.ots.nl/files/HC_2014_Wonen/2.%20Naslagwerk%20Wonen%20dag%202.pdf 

38 http://www.joostdevree.nl/shtmls/herbestemming.shtml 

Voorbeeld herbestemming  

In het centrum van Maastricht staat het voormalige 15e-eeuwse Kruisherenklooster. Samen met 

de monumentale, gotische kerk is dit complex nu een hotel. 

 

Bron: kerkelijkwaardebeheer.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemer beschrijft de begrippen herbestemming en transitie. 

De deelnemer legt de mogelijkheden voor herbestemming uit. 
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transitie van een gebouw verandert de uiterlijke verschijningsvorm, bijvoorbeeld door de 

toepassing van een nieuwe gevel of het toevoegen van nieuwbouw op, in of naast het 

gebouw. Bij transitie wordt leegstaand vastgoed zoals kantoren of zorginstellingen, 

omgebouwd tot bijvoorbeeld woningen.  

 

Een derde van de leegstaande kantoren is geschikt voor de transitie naar woningen, 

rekening houdend met ligging, leefbaarheid en inbedding in een wijk. Dit aandeel ligt iets 

hoger bij maatschappelijk vastgoed, omdat leegstaande scholen en verzorgingshuizen 

qua ligging en structuur vaak goed passen bij de huisvesting van specifieke doelgroepen.  

Verschillende doelgroepen vinden hun plek in een transitiepand. Studenten en jongeren, 

arbeidsmigranten, maar ook andere starters op de woningmarkt. Senioren, die langer 

zelfstandig blijven wonen, zijn een groeiende doelgroep. Ook woningen voor expats en 

doelgroepen in het hogere koop- en huursegment worden door transitie gerealiseerd. 

Daarnaast worden er veel panden geschikt gemaakt voor sociale huur, waarbij o.a. 

vergunninghouders een groeiende doelgroep zijn.39 

 

5.1 Randvoorwaarden  

 

 

 

De belangrijkste factor voor een succesvolle transitie is de locatie van het pand. De 

nabijheid van een stadscentrum, openbaarvervoersverbindingen, een supermarkt en 

onderwijsinstellingen zijn hierin doorslaggevende factoren. Leegstaande kantoren op 

afgelegen bedrijventerreinen zijn minder aantrekkelijk voor de transitie naar woonruimte. 

Alleen wanneer meerdere panden op een dergelijk bedrijventerrein worden omgebouwd 

en de locatie wordt aangepast naar een multifunctionele locatie, dan liggen er kansen.40 

Ook de afwisseling van functies in een gebied wordt vaak genoemd als belangrijke 

factor voor een succesvolle ontwikkeling.  

Het is ook een voorwaarde dat het gebouw zelf geschikt is voor transitie. De technische 

kwaliteit moet voldoende zijn en er moet voldoende bruikbare ruimte zijn om woningen 

te realiseren. Daarnaast moet de verhouding tussen bruikbare ruimte en niet-bruikbare 

ruimte met elkaar in verhouding zijn. Tot slot moeten er gebruikers zijn die het gebouw 

willen gebruiken. Dit blijkt in de meeste projecten doorslaggevend te zijn voor een 

geslaagd project.45  

Naast deze fysieke randvoorwaarden, zijn voor de transities bestuurlijke en institutionele 

randvoorwaarden nodig. Organisatorisch moet er voldoende draagvlak zijn bij alle 

partijen om mee te werken aan de transitie. Een initiatiefnemer moet rekening houden 

met verschillende wetten en regels. Het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de Wet 

geluidhinder, huurwetgeving, et cetera.41Geregeld worden deze wet- en regelgeving 

 
39 https://www.rvo.nl/ 
40 https://nl.cameloteurope.com/sites/default/files/Camelot-13-NL-

Press%20Platform%2031%20Samenvatting_Transitie_van_leegstaand_vastgoed.pdf?dwp=1 

41 https://nl.cameloteurope.com/sites/default/files/Camelot-13-NL-

Press%20Platform%2031%20Samenvatting_Transitie_van_leegstaand_vastgoed.pdf?dwp=1 

 

De deelnemer benoemt de randvoorwaarden van herbestemming en transitie. 

De deelnemer benoemt relevante regelgeving bij herbestemming en transitie.  
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ervaren als belemmering voor een soepel transitieproces.42 De meest voor de hand 

liggende voorwaarde voor transitie is een bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt. De 

Rijksoverheid heeft in 2014 met een wijziging van het Besluit omgevingsrecht 

additionele mogelijkheden voor gemeenten gecreëerd om de bestemming van het 

vastgoed te wijzigen en zo transitie van leegstaand vastgoed te stimuleren. Echter, de 

kosten en inspanning die verbonden zijn met deze wijziging, kunnen nog steeds 

belemmerend werken. Denk bijvoorbeeld aan het afkopen van de parkeernormen, de 

kosten van procedures, de doorlooptijd etc. Ook de huurwetgeving en wetgeving 

betreffende de planschade kunnen transities belemmeren. 43 

5.2 Voor- en nadelen  

 

 

 

Leegstand kan op den duur een negatief effect op de leefomgeving hebben; 

verloedering, vandalisme en gevoelens van onveiligheid rondom het gebouw liggen op de 

loer. Wanneer leegstaande kantoren weer een functie of een mix van functies krijgen, 

bijvoorbeeld wonen, bedrijvigheid en horeca, dan kan dit de leefbaarheid van de 

omgeving ten goede komen. Daarnaast is transitie doorgaans sneller dan nieuwbouw en 

bij gebouwen waar veel elementen gehandhaafd kunnen worden, goedkoper. Verder 

past transitie goed in het rijtje van duurzaam bouwen dat tegenwoordig steeds 

belangrijker geacht wordt. Er is minder materiaal nodig dan bij nieuwbouw en zorgt ook 

voor minder afval dan sloop. Vaak hebben panden die in aanmerking komen voor 

transitie cultureel-historische waarde, waardoor gehele sloop geen optie is.  

 

Daarnaast kost leegstand geld. Het beheer van een leegstaand kantoor kost een 

eigenaar ongeveer 15 euro per vierkante meter per jaar. Het kan voor een 

vastgoedeigenaar aantrekkelijk zijn om in afwachting van sloop (en nieuwbouw) met een 

initiatiefnemer samen te werken die het gebouw tijdelijk (vijf of maximaal tien jaar) een 

andere bestemming geeft, bijvoorbeeld wonen. Op deze manier kan een 

vastgoedeigenaar nog 20 tot 30 euro per vierkante meter per jaar voor het gebouw 

ontvangen. De initiatiefnemer draagt samen met de bewoners van het gebouw de zorg 

voor het beheer en het onderhoud van het pand. 

 

Om herbestemming of transitie mogelijk te maken is in veel gevallen een wijziging van 

het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast dient het gebouw na de herbestemming of 

transitie te voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Er gelden namelijk andere regels voor 

kantoren dan voor bijvoorbeeld wonen. Verder zijn er nog diverse wetten en regels 

waaraan voldaan dient te worden, zoals de Wet Geluidshinder, het Besluit brandveilig 

gebruik bouwwerken et cetera. Door de complexiteit is herbestemming en transitie een 

lastigere opgave dan nieuwbouw. Het initiatief voor herbestemming of transitie moet 

komen van de eigenaren van de (leegstaande) gebouwen. Hier ligt vaak een drempel 

voor de eigenaren, want herbestemming/transitie kost geld. Niet alleen zijn er 

 
42 https://www.rvo.nl 

 
43 https://retailland.nl/app/uploads/2018/02/Ossokina_al_2017_Transitie_winkels_RERQ.pdf 

 

De deelnemer benoemt voor- en nadelen van herbestemming en transitie. 

De deelnemer kan politieke redenen benoemen om af te zien van herbestemming en transitie 

van leegstaande gebouwen. 
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investeringen nodig, ook levert de alternatieve functie die gecreëerd wordt vaak minder 

op. Nieuwbouw in uitleglocaties is verder veel interessanter dan 

herbestemming/transitie. Dit komt doordat de financiële marges kleiner zijn en de risico’s 

voor ontwikkeling hoger zijn bij transitie.44 De risico’s bij nieuwbouw zijn beter in te 

schatten doordat men onder andere weet met welke regelgeving men te maken heeft. 

Bij transitie kan men nog voor verrassingen komen te staan met wat men tegenkomt in 

het gebouw. Daarnaast is afwaarderen van een gebouw een belangrijke factor bij het in 

beeld komen van herbestemming en transitie. Doordat (commercieel) vastgoed veelal 

een hoge boekwaarde heeft is het vaak niet rendabel om de gebouwen te gebruiken 

voor herbestemming of transitie45. Afwaarderen komt in feite neer op 

kapitaalvernietiging en dat probeert een eigenaar te voorkomen. De kans op onvoorziene 

factoren, en dus risico’s, is groter dan bij nieuwbouw. De kans is aanwezig dat de 

kosten van transitie hoger zijn dan van sloop/nieuwbouw. 46 

In 2011 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de argumentenkaart 

herbestemming ontworpen. De kaart laat zowel argumenten voor en tegen 

herbestemming zien, als argumenten voor en tegen een actieve rol van de gemeenten. 

(zie bijlage voor een vergrote versie).  

 

Bron.www.herbestemmen.nu 

 

 
44 Gelinck, S., & Benraad, J. (2011). Transitie kantoren gaat niet vanzelf: Onderzoek naar onorthodoxe maatregelen in 

tien cases. Rotterdam: SBR Kennisplatform voor de bouw. 
45 Zuidema, M., & van Elp , M. (2010b). Kantorenleegstand: Analyse van de marktwerking. Economisch Instituut voor de 

Bouw. 
46 Fikse, R., van der Voordt, T., & Bijleveld , S. (2008). Transitie als oplossing voor leegstand: Methoden voor het 

vaststellen van kansen en risico’s. Boss Magazine, 44-49. 
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Het vraagstuk van de herbestemming is veelal een politieke kwestie: wil de overheid al 

dan niet meewerken aan het veranderen van de bestemming van de locatie? De 

overwegingen daarbij hebben te maken met de inschatting van de markt door de 

gemeente, maar ook met eventuele passendheid van een herbestemming in relatie tot 

omliggende percelen. Bij leegstaande kantoren wordt vaak als eerste optie genoemd om 

het pand om te bouwen naar studentenhuisvesting. Als het betreffende gebouw echter 

midden op een industrieterrein ligt is deze herbestemming onwenselijk. Bij de 

herontwikkeling ligt de nadruk op de technische vragen: wat zijn de mogelijkheden die 

een gebouw biedt om het nieuwe gewenste gebruik te faciliteren? In theorie is elk 

technisch probleem op te lossen. Vaak is de belemmerende factor de financiële 

paragraaf. Als een herontwikkeling meer kost dan de waarde die daarmee wordt 

gecreëerd zal de herontwikkeling stranden. Voor overheden liggen er grote uitdagingen 

om de vele panden die overbodig worden op een zinvolle wijze af te stoten. Daarbij zit er 

vaak spanning tussen het privaatrechtelijke belang van een overheid om haar overtollige 

bezit tegen een maximale prijs te verkopen, tegenover het publiekrechtelijke belang om 

de ruimtelijke ontwikkeling optimaal te faciliteren.  

5.3 Kosten en belasting 

 

 

 

 

 

Bij elke renovatie of transitie zal vooraf een bedrijfsplan worden opgesteld om de 

haalbaarheid te toetsen. Naast de planologische en technische randvoorwaarden zijn de 

financiën een onontbeerlijke randvoorwaarde. 

De kosten van elk project vallen uiteen in een aantal onderdelen: 

• Planvoorbereiding 

• Bouwkosten (inclusief bijkomende kosten)  

• Rentelasten 

• Frictiekosten47 

Wie betrokken is bij transitie en herbestemming van vastgoed krijgt te maken met 

verschillende belastingen en heffingen. Voor het bepalen van de belastingen bij transitie 

zijn de volgende momenten van belang. 

5.3.1 Moment van aankoop 

Bij verkrijging van bestaand en gebruikt onroerend goed van twee jaar of ouder, is 

overdrachtsbelasting (ovb) verschuldigd. De ovb wordt berekend op basis van de 

waarde van de onroerende zaak in het economische verkeer en bedraagt 2% (voor 

woningen) en 6% (voor overige onroerende zaken). De koper (verkrijger) moet de ovb 

afdragen. Wanneer bij een transactie een gebouw tweemaal wordt overgedragen, wordt 

slechts eenmaal ovb berekend. Voorwaarde is dat de tweede overdracht binnen zes 

maanden na de eerste plaatsvindt. 

 
47 Stichting Vastgoedcert (2015). Syllabus Hercertificering 2016. Werkkamer BV. Bodegraven: Stichting VastgoedCert 

De deelnemer benoemt de kosten die een belangrijke rol spelen bij herbestemming en 

transitie (waaronder planvoorbereiding, bouwkosten, rentelasten, frictiekosten).  

De deelnemer benoemt verschillende vormen van belasting die van toepassing kunnen zijn bij 

herbestemming en transitie en (waaronder BTW, overdrachtsbelasting, verhuurdersheffing, 

integratieheffing, vennootschapsbelasting, gemeentelijke OBZ en inkomstenbelasting). 
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5.3.2 Verbouwing 

Over de aanneemkosten wordt 21% btw betaald 

5.3.3 Verkoop 

Bij de verkoop en levering van een transitiepand speelt de vraag of sprake is van 

vervaardiging of verbouwing. Bij een ingrijpende transitie is sprake van vervaardiging en 

geldt btw. Bij een beperkte transitie is sprake van bestaand onroerend goed en geldt de 

ovb.  

 

5.3.4 Verhuur 

Indien de woningen in het omgebouwde pand worden verhuurd of door de 

initiatiefnemer zelf wordt bewoond, zal na oplevering geen btw worden geheven. Een 

pand dat wordt gebruikt voor de verhuur van sociale woningen, is wel heffingsplichtig in 

het kader van de verhuurderheffing. Verhuurders van meer dan 50 huurwoningen met 

een huurprijs onder de liberalisatiegrens zijn verhuurderheffing verschuldigd.  

Om transitie van gebouwen naar sociale huurwoningen te bevorderen, geldt hiervoor een 

heffingskorting van € 10.000 per gerealiseerde huurwoning. Voorwaarde is dat er 

zelfstandige huurwoningen worden gemaakt met een huurprijs onder de liberalisatiegrens 

en dat de transitie minimaal € 25.000 per woning kost. De korting wordt in mindering 

Ingrijpende transitie Beperkte transitie 

Vervaardiging: in wezen nieuwbouw  Verbouwing (voor onderhoud en verbetering): 

bestaand onroerend goed 

Overwegingen: Overwegingen:  

• Wijziging van bestemming of functie. • Het gebouw leent zich voor wisselende 

bestemmingen. Ook als er sprake is van 

een bestemmings- of functiewijziging kan 

het – in sommige gevallen – nog als een 

‘verbouwing’ worden bestempeld. 

• Wijziging van de uiterlijke verschijning en 

het karakter van het gebouw 

• Aanzicht aan buitenzijde blijft grotendeels 

ongewijzigd. De voorbijganger ervaart het 

gebouw niet als nieuw 

• Wijziging van hoofdconstructie (gevels, 

compartimentering, hoogte en dergelijke). 

• Hoofdconstructie blijft behouden. 

Wijzigingen aan de binnenzijde sluiten 

daarbij aan. 

• Verbouwingskosten zijn hoog in verhouding 

tot de waarde van het gebouw. 

• Lagere verbouwingskosten dan bij 

vervaardiging. 

Fiscaal regime Fiscaal regime 

In beginsel is de gehele levering (overdracht en 

transitie) belast met 21% btw en niet met ovb. 

In beginsel is de gehele overdracht na oplevering 

belast met ovb (2%). De verbouwingskosten die 

de verkoper betaald zijn daarnaast ook nog belast 

met 21% btw. 
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gebracht op de verschuldigde heffing en kan over maximaal vier jaar worden 

verrekend.48 

Andere belastingen die bij transitie en herbestemming van leegstaande gebouwen van 

toepassing kunnen zijn, zijn  

• Integratieheffing 

• Vennootschapsbelasting 

• Gemeentelijke OZB  

• Inkomstenbelasting (box 3) 

 Bij elk project is daarom fiscaal onderzoek vooraf noodzakelijk om te bepalen welke 

belastingen al dan niet van toepassing zijn en wat de effecten van deze belastingen op 

het bedrijfsplan zijn.49 

  

 
48 https://www.rvo.nl 
49 Stichting Vastgoedcert (2015). Syllabus Hercertificering 2016. Werkkamer BV. Bodegraven: Stichting VastgoedCert 
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6. De winkelmarkt en digitalisering 
 

 

 

6.1 Digitale ontwikkelingen 

ING heeft in de zomer van 2018 een onderzoek gedaan naar de gevolgen van nieuwe 

technologieën op de vastgoedmarkt. Daaruit komt naar voren dat digitalisering in de 

vastgoedsector nog in de kinderschoenen staat, maar dat nieuwe technologische 

toepassingen (onder de naam PropTech) innovatie een impuls zullen geven. Proptech 

omvat:  

1. Huurplatformen en Space as a service  

Huurplatformen zijn (digitale) marktplaatsen waar huurders en verhuurders van 

vastgoed elkaar eenvoudig vinden en een betere en snellere “match” gemaakt 

wordt waardoor leegstand verminderd kan worden.  

Space as a service is geen huurplatform, maar deze bedrijven huren vastgoed zelf 

voor een langere tijd, delen deze op in kleinere tijd- en ruimteblokken, met als 

doel deze door te verhuren. Op deze manier zorgen ze voor een betere match 

tussen vraag en aanbod. 

2. Koopplatformen 

Digitale marktplaatsen waar kopers en verkopers van vastgoed samenkomen. 

3. Digitalisering administratief beheer  

Toepassingen die ervoor zorgen dat het gehele administratieve proces rondom 

(ver)koop en/of verhuur van alle (juridische) formulieren sneller, efficiënter en 

goedkoper verloopt. Door het grote aantal betrokken partijen zijn deze nu vaak 

nog complex. Veel transacties worden daardoor ook nog op papier vastgelegd en 

hoogstens per pdf digitaal per e-mail verspreid. Digitalisering van formulieren en 

contracten en ondertekening biedt hiervoor een oplossing. 

4. Smart Buildings 

Bij Smart Buildings gaat het om (digitale) services in het gebouw die zorgen voor: 

▪ efficiënter gebruik van de ruimte; 

▪ lager energieverbruik; 

▪ een gezond binnenklimaat en extra services voor de gebruiker voor gemak.  

Een Smart Building voelt (door gebruik van technologie) aan wat de gebruiker 

wenst en faciliteert daaraan. Extra services en een betere bezetting leveren 

meerwaarde op, waar de huurder voor bereid kan zijn een hogere huurprijs per m2 

te betalen. 

 

Digitaliseren van de klantreis.  

Momenteel is het vastgoedproces nog nauwelijks gedigitaliseerd. Alleen het 

oriëntatieproces gebeurt digitaal via internet (bijv. Funda). Alle stappen daarna 

zijn over het algemeen nog nauwelijks digitaal. Hierin kunnen de komende jaren 

nog grote stappen gemaakt worden.  

 

 

 

De kandidaat heeft een actueel beeld van de digitale ontwikkelingen op de 

bedrijfsmatig vastgoedmarkt/winkelmarkt. 
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• Algoritmes helpen bij selectie en VR voor eerste impressie 

Zo kunnen algoritmes van platformen selecties van panden maken op basis van 

persoonskenmerken van de huurder. Waar een individuele makelaar een gedeelte 

van de markt kent en bijvoorbeeld 10 geschikte objecten kan geven, overziet een 

algoritme de hele markt en kan er bijvoorbeeld wel 50 aandragen. Een eerste 

impressie van een pand kan via Virtual Reality plaatsvinden en contracten kunnen 

digitaal ondertekend worden. 

• Smart Building geeft advies voor optimaler gebruik 

Door sensoren en Machine Learning kunnen Smart Buildings de huurder feedback 

geven over het huidige gebruik van het vastgoed en daaraan gekoppelde adviezen 

om energie te besparen of de bezetting te verbeteren. Melding van onderhoud 

kan via een app. Uiteindelijk kan het huurcontract ook digitaal worden opgezegd. 

 

 

 

         Bron. ING 

 

PropTech maakt de vastgoedmarkt vooral transparanter. Verdere ontwikkeling van 

digitale marktplatformen voor vastgoed zorgen ervoor dat marktpartijen elkaar 

eenvoudiger vinden. Daardoor dalen de transactiekosten en de waarde van panden is 

door data analytics steeds beter te bepalen. De bezetting van bijvoorbeeld 

kantoorpanden verbetert door beter inzicht in het gebruik door sensoren. Door middel 

van een app zijn vrije werkplekken eenvoudiger te vinden. Tot slot is winst te behalen bij 

het digitaliseren van het administratieve proces. Volgens ING stijgen de huuropbrengsten 

doordat de huurder bereid is een hogere prijs per m2 te betalen dankzij de hogere 

kwaliteit van het pand, mogelijkheden tot efficiëntere bezetting en lagere energielasten. 

Daarnaast is er een lager risico voor vastgoedbeleggers. Big data verbeteren de 
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waardebepaling van vastgoed. Bovendien neemt de liquiditeit van vastgoed toe door 

verdere ontwikkeling van platformen. Ten slotte verlagen Smart Buildings de kans op 

leegstand, omdat deze gebouwen aantrekkelijker zijn voor huurders.50 

Naast Proptech worden ook nog de volgende belangrijke digitale trends op het gebied 

van vastgoed genoemd: 

• Augmented Reality (AR) 

Een potentiële klant wil een winkelpand kopen. Het is nog niet gebouwd, maar toch kan 

de klant er al doorheen lopen. Tevens kan de klant het inrichten naar smaak, een wandje 

een meter verplaatsen en de kleuren van de muren aanpassen.51 Door de nieuwste 

technologie is er steeds meer mogelijk. Wanneer een huis nog niet is gebouwd, kan deze 

toch al bezichtigd worden én ingericht. Het is mogelijk om fotorealistische, real-time 

bezichtigingen door huizen te maken die niet meer te onderscheiden zijn van video. Met 

de toevoeging van Augmented Reality (AR) is het mogelijk om bijvoorbeeld interieur te 

verplaatsen. Met AR is het mogelijk om met een mobiel vastgoed te ervaren. Het grote 

voordeel hiervan, ten opzichte van virtual reality, is dat geen bril nodig is.  

Niet alleen makelaars zijn betrokken bij dit soort technologieën, maar ook architecten, 

bouwbedrijven, gemeenten en leveranciers maken hier gebruik van. Het wordt voor deze 

partijen mogelijk om in draadmodellen alle wijzigingen die men daarin aanbrengt real-time 

te verwerken. Dat is een enorme 

efficiëntieslag, maar betekent tegelijkertijd 

dat wanneer klanten hun huis zelf 

configureren, die aanpassingen ook real-

time worden doorgevoerd in het 

bouwmodel. Huizen kunnen op die manier 

dus steeds verder customized worden.52 

 

 

• Google Maps voor Vastgoed 

Google Maps voor vastgoed is een laag die over Maps heen gelegd kan worden. Zo is 

veel informatie, zoals faciliteiten in de buurt van een object, in een oogopslag te zien.53 

Op deze manier kunnen lokale trends en marktwaarden in kaart worden gebracht om 

nieuwe of bestaande klanten beter te kunnen helpen bij het vinden van een huis. Ook 

kan dit middel ingezet worden voor marketing. In kaart kan worden gebracht wat de 

patronen van landaankopen zijn die aangeven hoe en waar de doelgroep daadwerkelijk 

bereikt kan worden. De demografie van waardevolle klanten kan gevisualiseerd worden 

zodat marketingcampagnes daarop aangepast kunnen worden. Maar ook kan het 

gebruikt worden voor het verbeteren van onderhoud en het beheer van eigendommen. In 

realtime kan bepaald worden waar de dichtstbijzijnde verhuurder of 

 
50 https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_PropTech-Technologie_in_de_vastgoedsector-juni_2018_tcm162-148617.pdf 

51 https://www.emerce.nl/achtergrond/dit-digitale-trends-vastgoedmarkt 

52 https://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/digitale-ontwikkelingen-2018-het-vastgoed 
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onderhoudsmedewerker zich bevindt om reparaties te coördineren en om minder te vaak 

voor een reparatie te hoeven terugkeren.54 

• Digitale faciliteiten 

Bouwers denken bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk steeds meer aan de aanleg 

van digitale faciliteiten die mensen in die wijk in staat stellen zelf zaken te regelen. Dit 

zijn vaak faciliteiten op het gebied van veiligheid, zorg, onderhoud, vervoer en de inkoop 

van diensten en producten. Wanneer er hardware in de wijk gekoppeld wordt aan 

custom software kunnen mensen in de wijk samen beslissingen nemen, energie 

besparen en diensten afnemen. Denk aan het samen, voordelig inkopen van 

schilderwerk, of elektrische auto’s die gekoppeld aan solar panels op het dak als 

energie-opslag fungeren. Door deze ontwikkelingen worden gebouwen steeds slimmer 

en zullen steeds verder robotiseren.  

• Marketing efficiëntie 

Het is belangrijk om allereerst te kijken naar het offline gedrag van (potentiële) klanten 

en of dit gedrag gekoppeld kan worden aan online mogelijkheden binnen de vastgoed 

wereld. Zo wordt de verbinding tussen online en offline gedrag actief gemaakt. Wanneer 

dit efficiënt wordt toegepast, bespaart dit geld op het marketingbudget. Daarnaast kan 

“predictive targeting” worden ingezet, waarbij algoritmes voorspellen welke personen 

mogelijk geïnteresseerd zijn in een bepaalde campagne. Zo kan aan de hand van 

marketingdata voorspeld worden welke mensen op uw website hogere kans hebben om 

een inschrijving te doen op bijvoorbeeld een nieuwbouwproject of een bestaand object. 

Op basis van datasets en machine-learning kan er heel precies voorspelt worden wat de 

kans is dat een mogelijke klant overgaat tot actie. Die bestaande data kunnen ook 

worden ingezet voor nieuwe marketingkanalen. 55 

6.2 Digitalisering van de winkelmarkt 

 

 

 

Ondanks de bevolkingsgroei en economische groei zorgt een aantal trends ervoor dat in 

de toekomst minder winkelvastgoed nodig is. Er is al overcapaciteit in de winkelmarkt en 

die zal verder toenemen door consumentengedrag dat verandert vanuit technologische 

ontwikkelingen en steeds verder verschuift naar online en mobiel. 

De afgelopen 25 jaar is het aantal winkelmeters verdubbeld. Van 2008 tot 2015 is de 

leegstand van winkels gestegen van vijf naar 7,5% en dus met de helft toegenomen. 

Sindsdien is de leegstand drie jaar op rij gedaald en stond op 1 januari 2018 7% van het 

aantal verkooppunten leeg. Verder wordt er de laatste jaren een restrictief 

nieuwbouwbeleid gevoerd. Dat is op zich goed nieuws, zo lijkt het, maar sinds 2004 is 

het aantal fysieke winkels afgenomen van 108 duizend naar ongeveer 95 duizend, 

terwijl het aantal panden met daarin horeca en dienstverlening is gestegen van 98 

 
54 https://enterprise.google.nl/intl/nl/maps/realestate/ 
55 https://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/digitale-ontwikkelingen-2018-het-vastgoed 

 

De kandidaat brengt de invloed van de digitale ontwikkelingen op de bedrijfsmatig 

vastgoedmarkt/winkelmarkt in kaart. 
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duizend tot 112 duizend. Veel non-foodretailers maken onvoldoende winst om in de 

toekomst te kunnen investeren en veel individuele winkels staan ‘onder water’ en slagen 

er niet in een positieve bijdrage te leveren aan de centrale organisatie of het 

ondernemersinkomen van de zelfstandige winkelier. Zeker als aan ondernemingen met 

eigen vastgoed de markthuur en de gewenste ondernemersbeloning zou worden 

toegerekend. 

Dat veel retailers het lastig hebben komt ook omdat het aantal webwinkels de afgelopen 

jaren explosief gestegen is naar ruim 32 duizend. Daardoor is per saldo het aantal non-

foodverkooppunten harder gestegen dan de omzet, waardoor het voor iedereen 

moeilijker is geworden om succesvol te zijn. De internetgevoeligheid van een branche 

heeft steeds meer invloed op het fysieke winkellandschap. In branches als telecom, IT 

en media en entertainment bedraagt het online omzetaandeel ondertussen 40% tot 

55%. In consumenten- en huishoudelijke elektronica en speelgoed respectievelijk 30% 

tot 40%. In sport, kleding en schoenen is het gestegen tot respectievelijk 16, 23 en 

28%. In 2017 was de online retailomzet bijna 20% hoger dan in 2016 en de groei is er 

nog lang niet uit. Het online omzetaandeel van supermarkten is nog zeer beperkt, maar 

groeide in het laatste kwartaal van 2017 met ruim 50% bovengemiddeld hard. Het 

effect van digitalisering op consumptiegedrag is dus enorm en ‘online’ groeit veel harder 

groeit dan ‘offline’. Desondanks vindt nog steeds ongeveer 95% van alle 

goederentransacties (food en non-food) plaats in fysieke winkels. Naar verwachting zal 

dit in 2025 nog altijd acht van de tien verkopen zijn en dus blijven stenen winkels van 

groot belang.56 

6.3 Digitalisering van kantoorpanden 

Digitalisering heeft ook invloed op de leegstand van kantoorpanden. Onder andere door 

Het Nieuwe Werken.57 Het Nieuwe Werken kan gezien worden als een organisatie brede 

visie die wordt aangejaagd door alle technologische ontwikkelingen van de hedendaagse 

tijd. En deze visie zorgt voor een soort stille revolutie in het werken van nu. We gaan 

slimmer werken, efficiënter, flexibeler, maken gebruik van nieuwe technologieën, 

experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken en leidinggeven waarin er steeds 

minder hiërarchie bestaat. Het digitale tijdperk en de vele technologische ontwikkelingen 

hebben uiteraard ook invloed en zorgen voor mogelijkheden. Want zonder internet, 

laptops en de mogelijkheid tot thuis inloggen zou thuiswerken bijvoorbeeld niet mogelijk 

zijn. Digitalisering is ook nodig. Medewerkers hebben door Het Nieuwe Werken straks 

geen eigen werkplek meer. Ze werken meer op andere locaties en met flexibele 

werktijden. Volgens Stef Bais, econoom van ING Economisch Bureau, is de verwachte 

leegstand in 2030 van 22 miljoen vierkante meter kantoorruimte een realistisch 

scenario. Dat is maar liefst 48%van de totale beschikbare kantoorruimte. Nu staat 14% 

van de totale kantoorruimte leeg, ofwel ruim 6 miljoen vierkante meter. 58 

 

 
56 https://retailtrends.nl/item/51944/de-impact-van-online-retail-op-winkelvastgoed 
57 http://www.lsadviseurs.nl/leegstand-kantoren.html 
58 http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/19366/hnw-zorgt-voor-grotere-leegstand-

kantoren/ 
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Bronnen 
 

Geraadpleegde websites 

 

• https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_PropTech-Technologie_in_de_vastgoedsector-

juni_2018_tcm162-148617.pdf 

• https://www.emerce.nl/achtergrond/dit-digitale-trends-vastgoedmarkt 

• https://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/digitale-ontwikkelingen-2018-het-

vastgoed 

• https://enterprise.google.nl/intl/nl/maps/realestate/ 

• https://retailtrends.nl/item/51944/de-impact-van-online-retail-op-winkelvastgoed 
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7. Transitie naar duurzaam  

 
 

 

 

Op dit moment is aardgas uit Nederland de voornaamste energiebron voor verwarming 

voor woningen en gebouwen. Om de energievoorziening te verduurzamen zal de inzet 

van gas fors omlaag moeten. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een volledig duurzame 

energievoorziening te hebben in Nederland. Om dit te bereiken neemt de Rijksoverheid 

maatregelen en maakt afspraken met andere partijen. Eind 2018 is het Klimaatakkoord 

gepubliceerd, waarin afspraken met verschillende sectoren staan over de manier waarop 

de doelen gehaald kunnen worden.  

Om de klimaatdoelen te behalen moeten bijna alle gebouwen in Nederland onderhanden 

genomen worden. De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen en 

utiliteitsgebouwen aan te sluiten op het aardgasnet is per 1 juli 2018 vervallen. Het doel 

is om 75% van de totale nieuwbouw in de periode van 1 juli 2018 tot eind 2021 

aardgasvrij te realiseren. Daarnaast is in het Energieakkoord vastgelegd dat 

nieuwbouwwoningen vanaf 2020 bijna energieneutraal (BENG) dienen te zijn.59 Het 

onderwerp BENG is in de hercertificering van 2018 uitgebreid behandeld.  

Voor vastgoedeigenaren (bedrijven en overheden) gelden diverse wetten en regels voor 

gebouwen, waaronder: 

• Bij de oplevering, verkoop of verhuur van een pand of het verlengen of 

vernieuwen van de huurovereenkomst, is de eigenaar verplicht een energielabel 

te overleggen. Voor kantoren geldt per 1 januari 2023 dat minimaal energielabel 

C verplicht is.   

• Indien een eigenaar een airconditioningsysteem heeft met een koelvermogen van 

meer dan 12KW, dan is de eigenaar verplicht één maal in de vijf jaar het 

airconditioningsysteem te laten keuren.  

• Nieuw te bouwen kantoren, bedrijfshallen, winkels en andere gebouwen moeten 

voldoen aan de Energieprestatie coëfficiënt (EPC).   

• Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen 

kantoor met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m  moet naast een EPC 

berekening, ook een milieuprestatieberekening toegevoegd worden.  

• Overheden moeten een energielabel zichtbaar ophangen.  

• Voor vastgoed dat in eigendom is van de overheid moeten de maatregelen op het 

energielabel binnen 10 jaar worden uitgevoerd.60 

Een andere eis waar vastgoedeigenaren aan moeten voldoen is de 

energiebesparingsplicht.  

 
59 Sociaal-Economische Raad (2018). Ontwerp van het Klimaatakkoord. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. 
60 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/vastgoed-

verduurzamen 

De deelnemer benoemt de meest actuele ontwikkelingen en maatregelen op het gebied van 

duurzaamheid en energie.   

De deelnemer beschrijft de gas-/energietransitie.  

De deelnemer licht de gevolgen van de gas-/energietransitie voor bestaande bouw en 

nieuwbouw toe.   
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7.1 Energiebesparingsplicht 

In het Activiteitenbesluit zijn regels opgenomen over het nemen van energiebesparende 

maatregelen. In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit staat de energiebesparingsplicht. 

Deze houdt in dat een inrichting (een organisatie of bedrijf conform de Wet 

milieubeheer) alle energiebesparende maatregelen moet nemen met een terugverdientijd 

van 5 jaar of minder als men:  

• een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 50.000 kWh of meer of  

• een jaarlijks aardgasverbruik (of aardgasequivalenten) heeft van 25.000 m3 of 

meer  

Dit is een verplichting uit het Activiteitenbesluit en is een vertaling van de 

uitgangspunten van de Wabo en de Wet milieubeheer. In de afdeling 2.6 

Energiebesparing van het  

Activiteitenbesluit is artikel 2.14c en artikel 2.15 opgenomen. Deze artikelen bepalen de 

eisen aan energiebesparing. Deze maatregelen zijn per sector vastgelegd. Er zijn Erkende 

maatregelenlijsten voor Kantoren, Retail en Bedrijfshallen.  

Voor de volgende inrichtingen is de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 

Activiteitenbesluit niet van toepassing:  

• Kleinverbruikers van energie: inrichtingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik 

van minder dan 50.000 kWh en een jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten 

van minder dan 25.000 m3.  

• Type C-inrichtingen: inrichtingen die activiteiten uitvoeren die in bijlage 1 en 

onderdeel B en C van het Besluit omgevingsrecht staan, zijn aangewezen als 

omgevingsvergunningplichtig. Dit zijn onder meer zogenoemde IPPC-bedrijven 

met zeer energie-intensieve industriële installaties. In de omgevingsvergunning 

worden wel eisen voor energiebesparing opgenomen, maar niet volgens artikel 

2.15 van het Activiteitenbesluit. De basis hiervoor ligt in de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

• ETS-ondernemingen: inrichtingen die onder het Europese CO2-

emissiehandelssysteem (ETS-bedrijven) vallen.  

• Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem.  

 

Het Activiteitenbesluit spreekt van de 'drijver van de inrichting'. Wie uiteindelijk welke 

energiebesparende maatregelen doorvoert kan afhankelijk zijn van de situatie.  

7.1.1 Informatieplicht energiebesparing  

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 blijkt dat het toezicht op (en handhaving van) 

de energiebesparingsplicht tegen hindernissen aanloopt. Eén van deze hindernissen is 

het niet hebben van voldoende informatie over de inrichtingen. Hiermee komt een 

belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. 

Daarom treedt vanaf 1 juli 2019  de informatieplicht energiebesparing in werking. Iedere 

inrichting die onder de energiebesparingsplicht valt, moet óók een rapport opsturen aan 

het bevoegd gezag. In de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit is meer 

informatie te vinden over het bereik van de energiebesparingseis. Deze reikwijdte 

bepaalt dus ook of de informatieplicht geldt.   
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De informatieplicht houdt in dat de drijver van de inrichting rapporteert welke 

energiebesparende maatregelen het heeft getroffen. Het uitgangspunt is de erkende 

maatregelenlijst energiebesparing die voor de bedrijfstak geldt. De lijst bevat 

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.   

De verplichting omvat:   

• rapporteren van de getroffen maatregelen (verplicht)  

• toelichten van het niet treffen van een maatregel (vrijwillig)  

• omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht)  

Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 van iedere inrichting een rapport zijn ingeleverd. Voor 

de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 het eLoket van RVO.nl 

beschikbaar. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport is opgestuurd. 

Een inrichting leeft de informatieplicht na als op zijn laatst op 1 juli 2019 naar waarheid 

een compleet rapport is opgestuurd. Met deze informatie bepaalt het bevoegd gezag of 

binnen een korte tijd een controle nodig is. Door alle, voor de inrichting, geschikte 

maatregelen te nemen van de erkende maatregellijst kan een inrichting voldoen aan zijn 

energiebesparingsverplichting. Een inrichting kan afwijken van de erkende maatregelen 

door een andere maatregel te treffen. Het gaat om een maatregel die ten minste 

gelijkwaardig is (of beter) als het energiebesparende effect van de erkende maatregel. 

Het bedrijf moet deze gelijkwaardigheid via het rapport toelichten aan het bevoegd 

gezag.61 

7.1.2 Wetchecker Energiebesparing  

Verschillende ministeries hebben samen met de RVO de Wetchecker Energiebesparing 

gemaakt, om ondernemingen een overzicht te geven van hun verplichtingen om hun 

energieverbruik te beperken. Na het invullen van een aantal meerkeuzevragen, krijgt de 

ondernemer een advies dat past bij het energieverbruik, de omvang en omzet van de 

organisatie. Het advies verwijst naar de relevante juridische informatie. Wie de 

energierekening, financiële jaarrekening, het aantal werknemers, het gebouwoppervlak 

van alle gebouwen en het gebruiksoppervlak van de kantoren bij de hand heeft, zou niet 

veel meer dan vijf minuten nodig moeten hebben om de regelhulp door te lopen, denkt 

de overheid. Een energie-expert kan vervolgens met het gegeven advies nagaan hoe aan 

de vereisten voldaan kan worden.  

  

Bron. www.rvo.nl  

 
61 https://www.infomil.nl/   

http://www.rvo.nl/
http://www.rvo.nl/
http://www.rvo.nl/
https://www.infomil.nl/
https://www.infomil.nl/
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7.2 Duurzaam vastgoed  

Duurzaam vastgoed wordt de norm, zowel voor commercieel als maatschappelijk 

vastgoed. Ambitieuze bedrijven verduurzamen hun vastgoed door transformatie of 

renovatie naar een energielabel A+ of A++ of een andere duurzame maatlat. Bij 

nieuwbouw stellen de wettelijke normen al hoge eisen aan de energiezuinigheid van 

gebouwen. Na oplevering is bewust duurzaam beheer en onderhoud noodzakelijk om 

ook de energierekening laag te houden.  

Gebouwen dragen bij aan het welzijn van de gebruikers, zoals in scholen, 

zorginstellingen of sportaccommodaties. Daarnaast wordt er van overheden een 

voorbeeldrol verwacht rondom verduurzaming, zodat gemeentelijk vastgoed een 

showcase kan zijn voor groene gebouwen. Elk gebouw vraagt om een eigen aanpak om 

te verduurzamen. Hiervoor is voor gebouwgebruikers een op maat gesneden aanpak 

nodig.  

Huurders willen een gezond gebouw dat aansluit bij hun imago. Verhuurders willen 

gebouwen die niet lang leeg staan, snel verhuurd worden, een hogere waarde hebben en 

waarvoor ook hogere huren kunnen worden gerekend. Voor de huurder zal de 

energierekening afnemen als er meer energiebesparende maatregelen en technieken in 

een gebouw worden toegepast.62 

 

 

 

7.2.1 Verduurzaming  

In de meeste gebouwen, zoals kantoren, zorginstellingen of onderwijsgebouwen, wordt 

onnodig veel energie verbruikt. Dit komt vooral omdat kloktijden en stooklijnen van 

klimaatinstallaties niet aangepast zijn aan het gebruik van het gebouw. Door het 

opnieuw inregelen van de installaties (recommissioning) zijn directe besparingen 

haalbaar, vooral op verwarming en koeling. Maar er is meer onnodig verbruik: denk aan 

verlichting die blijft branden en systemen die dag en nacht aan staan.  

Naast het optimaliseren van de installaties is natuurlijk veel meer mogelijk. 

Energiezuinige verlichting kan bij voldoende branduren zichzelf snel terugverdienen. 

Pompen en ventilatiemotoren frequentiegestuurd maken geven een groot verschil. 

Verbeteren van de isolatie en vervangen van de beglazing helpt ook, al zijn voor 

bouwkundige aanpassingen de terugverdientijden langer.   

Voor het kiezen van maatregelen met het meeste effect en het doorvoeren van 

verbeteringen die bedrijfseconomisch verantwoord zijn, is onderzoek nodig. 

Inventarisatie van het gebouw, de schil en de installaties is daarvan onderdeel. Een 

adviseur kan de volledige energiebalans in kaart brengen, inclusief het 

besparingspotentieel. Door verbetermogelijkheden naast het lange termijn 

 
62 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/vastgoed-

verduurzamen 

De deelnemer beschrijft de begrippen duurzaamheid en verduurzaming en past dit toe op 

vastgoed. De deelnemer legt de voordelen van duurzaam vastgoed uit.   

De deelnemer legt de aanpassingsmogelijkheden om een object duurzamer te maken uit. 
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huisvestingsplan te leggen, kan een planning en een begroting voor uitvoering gemaakt 

worden.63 

Sinds de introductie van de erkende maatregelen voor energiebesparing (december 

2015) zijn nu voor 19 bedrijfstakken pakketten met erkende maatregelen voor 

energiebesparing beschikbaar. Een voorbeeld van maatregelen zijn:  

• het isoleren van de spouwmuur   

• HR++ glas  

• ruimteventilatie  

• een energiezuinige ventilator toepassen  

• een energiezuinige warmteopwekking toepassen  

Op de website van infomil is per bedrijfstak een lijst met erkende maatregelen voor 

energiebesparing te raadplegen.64 

Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen over een laag energieverbruik, maar ook over:  

• Het gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de 

gezondheid van bewoners en gebruikers;  

• Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, 

schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;  

• Prettige en leefbare woningen, gebouwen, wijken en steden;  

• Duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te 

gebruiken (hergebruik);  

• Verantwoord watergebruik;  

• Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken.65 

 

7.3 Energielabel  

 

 

Een energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het 

energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse 

voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel 

besparingsmogelijkheden.   

 
63 http://www.energievastgoed.nl/duurzaam-gebouw/?doing_wp_cron=1548069253.9658370018005371093750 
64 https://www.infomil.nl 
65 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/duurzaam-bouwen 

De deelnemer legt het begrip energielabel uit. 

De deelnemer legt uit welke maatregelen kunnen leiden tot een beter energielabel. 
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De maatregelen die moeten worden genomen om de labelstappen te maken, zijn veelal 

installatietechnisch van aard. Alleen vanaf label G zijn spouwmuurisolatie en HR++ glas 

noodzakelijk, naast installatietechnische maatregelen, om tot energielabel C en verder te 

komen. Vanaf label F en beter volstaan voor labelstappen naar C, B en A uitsluitend 

installatietechnische maatregelen.66 

 

 

 

 

7.4 Invloed verduurzaming op vastgoed  

Hoewel duurzaamheid en energiebesparing de afgelopen jaren veel aandacht hebben 

gekregen, hebben vastgoedeigenaren vaak ook economische argumenten nodig om over 

te gaan tot het verduurzamen van hun panden.   

Onderzoek van de Universiteit van Maastricht en ING toont aan dat verduurzaming 

invloed heeft op de waarde van een pand. Over de periode 2011-2016 is 3,5 miljoen 

vierkante meter kantoorruimte onderzocht – dat is 7,5% van de totale voorraad in 

Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat de eigenaar van een pand met een groen 

energielabel (A-C) gemiddeld een 12 tot 18% hogere huurprijs kan vragen dan een 

eigenaar van een pand met een energielabel van D of lager. Bovendien is over dezelfde 

periode waargenomen dat panden met een groen energielabel 9 tot 11% meer waard 

bleken. De kosten voor verduurzaming zijn daarmee binnen gemiddeld 4 jaar 

 
66 https://www.eib.nl/pdf/verplicht_energielabel_voor_%20kantoren.pdf 

De deelnemer verklaart wat de invloed van energiebesparende maatregelen op de waarde van een 

object is.  

De deelnemer beschrijft de invloed van een energielabel en energiebesparende maatregelen op de 

verkoop van een object. 
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terugverdiend. Een interessante uitkomst die eindelijk aantoont dat verduurzaming wel 

degelijk loont.67 

Ook in de retailsector heeft verduurzaming invloed op de waarde van gebouw. Uit een 

recent onderzoek van ING blijkt dat gebouwen in de retailsector met een energielabel 

A++, A+ en A gemiddeld een hogere marktwaarde van 10,3% ten opzichte van de 

labels D t/m G en niet gelabelde gebouwen. De hogere waarde die de verduurzaming 

van een pand oplevert heeft ook gevolgen voor de financiering. Investeerders en 

financiers kiezen meer voor gebouwen met een ‘groen premium’. Omdat het 

financieringsrisico, zoals bijvoorbeeld minder huuropbrengsten, van gebouwen zonder 

een groen premium toeneemt, is de verwachting dat financiers terughoudend worden in 

het toekennen van een financiering.68 Daarnaast leiden energiebesparende maatregelen 

tot een kortere verkooptijd.69  

Duurzame gebouwen hebben zeer lage energiekosten en een hoog comfort. Het hoge 

comfort in deze gebouwen wordt bereikt door o.a. goede warmte-isolatie, kierdichting, 

zonwering en op de gebruiker afgestemde installaties voor verwarming, (passieve) 

koeling, ventilatie en verlichting. Het hoge comfort levert een goed ‘werkklimaat’ dat 

zorgt voor goede leer/werkprestaties en een relatief laag ziekteverzuim zowel op 

scholen als kantoren.70  

Deze ontwikkelingen zijn een belangrijk aandachtspunt bij verhuur en (ver)koop van 

(kantoor)panden in de komende jaren. Afgezien van mogelijke boetes kan het behoorlijk 

prijzig zijn voor een koper om (met name oudere) panden met allerlei ingrepen te up-

graden naar energielabel C. Bij een aankoopbeslissing is het dan ook goed om deze 

toekomstige maatregelen mee te wegen, ook in de onderhandelingen over de koopprijs. 

Anders kan een koper van een koude kermis thuiskomen. Ook voor eigenaren die nog 

niet van plan zijn om in de komende jaren te gaan verkopen is het belangrijk om tijdig te 

starten met maatregelen om energielabel C te bemachtigen. Indien zij hun panden gaan 

verhuren of bestaande huurovereenkomsten gaan verlengen, kunnen zulke toekomstige 

investeringen worden meegenomen bij het bepalen van een passende huurprijs. Op de 

lange termijn kunnen dergelijke investeringen natuurlijk wel weer worden terugverdiend 

en panden worden daardoor aantrekkelijker voor huurders. Dat is ook veel waard in de 

huidige huurdersmarkt met veel aanbod. Huurders zijn de afgelopen jaren namelijk 

steeds vaker geïnteresseerd in groene panden. Niet alleen vanwege een toenemende 

aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook vanwege lagere 

servicekosten.71  

 

 
67https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2017/04/ing_en_universiteit_maastricht_verduurzamen_kantoorpan

den_leidt_ tot_9_procent_waardestijging.html 
68 http://files.smart.pr/9a/a14df0ad9e11e7aaa0cb5023f8d7f1/ING-en-Universiteit-Maastricht-onderzoeken-

waardestijging-groeneretailpanden---samenvatting-resultaten.pdf  

69 http://www.calcasa.nl/media/default/pdf/calcasa_wox_2018k2.pdf  
70 http://www.energievastgoed.nl/2013/04/23/5-voordelen-van-een-

energieneutraalkantoor/?doing_wp_cron=1548084788.3968269824981689453125  
71https://www.ploum.nl/gevolgen-van-ontbrekend-energielabel-bij-verkoopverhuur-topje-van-de-ijsberg-van-

energiemaatregelen/  
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8. Tuchtrecht 
 

Het NRVT heeft als taak het bewaken, waarborgen en bevorderen van de kwaliteit, 

objectiviteit en onafhankelijkheid van de geregistreerde taxateurs (Register-Taxateurs). 

De Register-Taxateur is verantwoordelijk voor het naleven van de Gedrags- en 

beroepsregels en de Kamerreglementen van het NRVT. Door naleving van deze 

regelgeving laat de Register-Taxateur zien dat hij/zij onafhankelijk, objectief en integer 

werkt voor de opdrachtgever. In de NRVT-regelgeving zijn de begrippen 

onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit gebaseerd op het uitgangspunt “comply or 

explain”. Dat wil zeggen dat de Register-Taxateur de regels op de genoemde gebieden 

moet toepassen óf moet uitleggen waarom hij of zij ze niet heeft toegepast.  

 

Het NRVT heeft een stroomschema ontwikkeld waarbij eenvoudig kan worden nagegaan 

wanneer wel of niet getaxeerd mag worden. 
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72 

 

 

 
72 https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toelichting-onafhankelijkheid-Wonen.pdf 
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Als een taxateur zich niet heeft gehouden aan de regels, of als een 

opdrachtgever/belanghebbende niet tevreden is over de geleverde taxatiedienst, dan kan 

er een klacht ingediend worden bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De 

tuchtrechtspraak is onafhankelijk van de stichting NRVT en is ondergebracht in een 

aparte rechtspersoon: de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. 

 

In dit hoofdstuk worden een aantal uitspraken van het Tuchtcollege behandeld. Dit 

betreffen verkorte varianten van de uitspraak. Aangeraden wordt om, via de link in de 

voetnoot, de volledige  uitspraak door te lezen. In het examen zullen vragen gesteld 

worden over de volledige uitspraak. U dient te begrijpen wat er mis is gegaan en hoe de 

situatie voorkomen had kunnen worden. In de bijlage vindt u tevens de Algemene 

Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT. U dient een koppeling te kunnen leggen 

tussen deze regels en de verschillende uitspraken.  

 

De uitspraken zijn onderverdeeld in twee onderwerpen:  

1. Uitspraken met betrekking tot het gedrag van de taxateur;  

2. Uitspraken met betrekking tot de taxatierapportages.73 

 

8.1 Gedrag van de taxateur 

De volgende casussen hebben betrekking op het gedrag van de taxateur.  

 

 
73 https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/tuchtrecht/ 

Casus 1 – Taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract 

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 26 augustus 2016 een eerste uitspraak gewezen op 

een klacht. Het betrof de klacht van een verpachter, die medeopdrachtgever was van 

een taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract. De taxatie werd 

verricht door twee taxateurs, één aangewezen door de pachter en één door de 

verpachter. De klager klaagt over de taxateur die niet door hem, maar door de pachter 

is aangewezen. De klacht houdt in dat het taxatierapport onduidelijk is over een 

betonpad, dat de fosfaatrechten niet juist zijn opgenomen en dat sprake is van 

belangenverstrengeling tussen de taxateur en de pachter. 

Het Tuchtcollege NRVT heeft de klacht ongegrond verklaard ten aanzien van de 

fosfaatrechten. De klacht over het betonpad is gegrond, het rapport verstrekt volgens 

het Tuchtcollege hierover onvoldoende duidelijkheid. Ook acht het Tuchtcollege NRVT 

dat de taxateur zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van zijn permanente 

exclusieve zakelijke relatie met de pachter annex opdrachtgever. De taxateur heeft 

hierover geen toelichting opgenomen in het rapport. Hierdoor heeft de taxateur niet 

voldaan aan de eis van objectiviteit en onafhankelijkheid. 

Zie Taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract - NRVT 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/uitspraak-taxatie-in-het-kader-van-afwikkeling-van-een-pachtcontract/
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Casus 2 – Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd 

Op 26 oktober 2017 heeft het Tuchtcollege NRVT een tweetal uitspraken gedaan in 

vergelijkbare zaken. Het ging hierbij om taxateurs die een taxatierapport hadden 

opgesteld, waarbij zij niet zelf de inspectie van de woning hadden verricht. De klachten 

zijn ingediend door de Taxateurs Unie respectievelijk NRVT. 

Bij de klacht van de Taxateurs Unie gaat het om twee woningen, waarbij de taxateur de 

inspectie niet zelf heeft uitgevoerd. Daarnaast is in één rapport niet opgenomen dat de 

taxateur betrokken is geweest bij een eerdere waardebepaling van de woning. De 

taxateur erkent dat het opstellen van de taxatierapporten tijdens zijn vakantie is 

gebeurd en hij op aandringen van een collega akkoord is gegaan met diens voorstel de 

taxatierapporten op te stellen zonder dat hij zelf de inspectie had verricht. Het 

tuchtcollege maakt uit de reactie van de taxateur op dat deze willens en wetens 

meegewerkt heeft aan deze gang van zaken. Het tuchtcollege oordeelt dat hiermee 

sprake is van verwijtbaar gedrag. Met de verantwoordelijkheid van de taxateur mag niet 

vrijblijvend worden omgegaan. De druk van een collega is geen verontschuldiging, 

integendeel lijkt het tuchtcollege aan te willen geven. 

Bij de klacht van het NRVT had de taxateur een woning niet zelf geïnspecteerd en had 

hij gebruik gemaakt van foto’s die door een collega waren gemaakt. De taxatie van 

deze collega was door de geldverstrekker niet geaccepteerd. Om de kosten voor de 

opdrachtgever te drukken, heeft de taxateur diens aantekeningen omgezet in een eigen 

taxatierapport. Toen NWWI bij de taxateur daarover om opheldering vroeg, heeft de 

taxateur in diverse e-mails gelogen over de feitelijke gang van zaken. Ook ter zitting 

blijft de taxateur ontwijkend antwoorden en geeft er geen blijk van de relevantie van de 

regels in te zien. Het Tuchtcollege rekent dat de taxateur zwaar aan. 

De klachten zijn gegrond en beide beklaagde taxateurs wordt een berisping opgelegd  

Zie Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/inspectie-van-woning-niet-zelf-uitgevoerd/
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Casus 3 – In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels 

De klacht heeft betrekking op een taxatie in opdracht van de bank van een bedrijfspand 

van klager. Volgens klager bevat het taxatierapport fouten en is de extreem lage waarde 

onbegrijpelijk. Het bedrijfspand wordt getaxeerd op € 150.000 terwijl de WOZ-waarde per 

1 januari 2015 € 526.000 bedroeg en de aankoopprijs in 2006 € 560.000 was. Ook is 

een zeer lage factor (iets meer dan 4) gehanteerd voor de brutojaarhuur, terwijl 12 tot 15 

maal de huur gebruikelijk zou zijn. De door de taxateur gehanteerde uitgangspunten zijn in 

het rapport op geen enkele wijze toegelicht. Klager denkt dat de taxateur het vastgoed 

bewust laag heeft getaxeerd om de bank ter wille te zijn. 

Voor klager heeft de taxatie grote gevolgen gehad. Het pand is onder druk van de bank 

verkocht. Dit is gebeurd op 14 februari 2017 tegen een prijs van € 335.000,00. Ook deze 

prijs duidt er volgens klager op dat de waardering veel te laag was. 

Het Tuchtcollege toetst een uitgevoerde taxatie marginaal, zodat beoordeeld dient te 

worden of de taxateur in redelijkheid tot een bepaalde waarde kon komen en of de 

taxateur zorgvuldigheid heeft betracht die van hem mocht worden verwacht en er geen 

evident onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd. 

Het Tuchtcollege komt tot het oordeel dat de taxateur een aantal opmerkelijke 

uitgangspunten en afwegingen pas in het verweerschrift en ter zitting heeft toegelicht. 

Deze hadden door de taxateur in het taxatierapport moeten worden opgenomen. De 

incourante eigenschappen die de taxateur noemt hadden voor hem daarnaast aanleiding 

moeten zijn om een tweede waarderingsmethode toe te passen, zoals in het Reglement 

Bedrijfsmatig Vastgoed wordt aanbevolen. 

Hierdoor is de taxatie in strijd met het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed en de Algemene 

Gedrags- en Beroepsregels ten aanzien van professioneel gedrag en zorgvuldigheid en 

transparantie. Van partijdigheid en schending van de integriteit is het tuchtcollege niet 

gebleken. 

De klacht is gedeeltelijk gegrond, en aan de taxateur wordt een waarschuwing opgelegd. 

Het Tuchtcollege herhaalt wat in eerdere uitspraken ook al was overwogen. Omdat de 

taxateur bij verschillende organisaties is aangesloten, kan deze afzonderlijk door deze 

organisaties worden aangesproken. 

Naast de klacht tegen de taxateur die het taxatierapport heeft opgesteld, is ook een klacht 

ingediend tegen de taxateur die de plausibiliteitsverklaring heeft afgegeven. Het 

Tuchtcollege stelt eerst vast dat de Algemene Gedrags- en Beroepsregels onverkort van 

toepassing zijn op deze controlerend taxateur. 

Het Tuchtcollege oordeelt dat deze taxateur bij de uitvoering van de plausibiliteitstoets had 

moeten opmerken dat een aantal opmerkelijke uitgangspunten en toelichtingen in het 

rapport ontbraken, zodat deze in redelijkheid niet had kunnen oordelen dat het 

taxatierapport plausibel was. Daardoor heeft de controlerend taxateur gehandeld in strijd 

met artikel 2 van de AGB. Ook aan de taxateur die de plausibiliteitsverklaring heeft 

afgegeven, wordt een waarschuwing opgelegd. 

Zie In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/in-strijd-met-reglement-bv-en-algemene-gedrags-en-beroepsregels/
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Casus 4 – Doel waardeverklaring 

Klager is eigenaar van een drietal (horeca)panden en is verwikkeld in een 

echtscheidingsprocedure. Klager verwijt de taxateur dat er waardeverklaringen zijn 

opgesteld, die onder de maat zijn. Ook verwijt klager de taxateur dat deze partijdig is 

geweest en deel uitmaakt van een kantoor waar hij eerder een conflict mee heeft gehad. 

De taxateur voert aan dat de verklaringen zijn opgesteld ten behoeve van een 

verkoopopdracht. Het betreft geen professionele taxatiedienst en er zijn geen kosten voor in 

rekening gebracht. De taxateur bestrijdt dat diens kantoor onderdeel is van het kantoor 

waar klager een conflict mee heeft gehad. 

Het Tuchtcollege acht aannemelijk dat hier sprake is van een waardeverklaring met als doel 

een verkoopopdracht te verwerven, en niet van een professionele taxatiedienst, gelet op de 

opzet en formulering. De taxateur had wel, als uitvloeisel van het fundamentele beginsel 

van professioneel gedrag, moeten vermelden met welk doel het stuk was opgesteld en dat 

het niet voor andere doelen mocht worden gebruikt. Dat is met name van belang omdat de 

taxateur ervan op de hoogte was van de echtscheidingssituatie waarin klager en 

opdrachtgever zich bevinden, en dat klager als mede-eigenaar geen bemoeienis had met de 

opstelling van de waardeverklaring. 

Dat de taxateur partijdig of niet integer zou hebben gehandeld, is het Tuchtcollege niet 

gebleken. De gestelde waarden geven hiervoor ook geen aanleiding. 

Het Tuchtcollege acht de klacht gegrond en legt aan de taxateur een waarschuwing op. 

Zie Doel waardeverklaring 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/doel-waardeverklaring/
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Casus 5 – Woningtaxateur schat omzetverwachting horeca 

Een taxateur stelt een verkort taxatierapport op. Het doel is om de onderhandse 

verkoopwaarde van een hotel in een toeristisch gebied vast te stellen. In plaats van een 

taxatierapport, gaat het volgens de taxateur om een intern advies. Hij rapporteerde dat een 

omzet van 700.000 euro in het hotel mogelijk is. De uitbater realiseert daar maar de helft 

van. De verhuurder van het hotel gebruikte het rapport in een gerechtelijke procedure, waar 

de huurovereenkomst wegens oplichting en bedrog met succes werd aangevochten. Via 

NRVT Tucht sprak de uitbater vervolgens de taxateur aan. 

Het tuchtcollege oordeelt dat het gaat om een professionele taxatiedienst. Het rapport wordt 

een taxatierapport genoemd. Uit het rapport kan niet worden afgeleid dat het om een intern 

advies zou gaan. Bovendien is het rapport gebruikt in een gerechtelijke procedure tegen het 

hotel. 

Het tuchtcollege stelt dat er volstaan is met een geveltaxatie, zonder dat gebleken is dat een 

inpandige taxatie onmogelijk is. Daarnaast ontbreekt een onderbouwing van de gebruikte 

omzetcijfers. Tot slot wijst het tuchtcollege op het feit dat de taxateur alleen ingeschreven 

is in de Kamer Wonen en geen horeca object had mogen taxeren. 

Het tuchtcollege acht de klacht gegrond en oordeelt dat het gaat om grove schendingen van 

de beroepsregels. Omdat dit de eerste keer is dat de taxateur hiervoor bij het tuchtcollege 

komt, wordt volstaan met een berisping.  

Zie Woningtaxateur schat omzetverwachting horeca 

 

Casus 6 – Advies over de tussenmuur 

In een monumentale binnenstad is in het verleden een muur blijven staan, ingesloten door een 

tweetal panden. De eigenaar van het ene pand en de VVE van het naastgelegen 

appartementencomplex, hebben al jaren onenigheid over de muur, voornamelijk over de 

kosten van onderhoud. 

De taxateur wordt door de VVE ingeschakeld en stelt een adviesrapport op. De VVE legt het 

rapport over in de procedure tegen de buurman. De buurman dient een klacht in tegen de 

taxateur. Het rapport voldoet volgens de klager niet aan de eisen van NRVT en stelt dat een 

ondoorzichtige methode is gebruikt. De taxateur geeft aan dat hij de term ‘marktwaarde’ had 

moeten vermijden in deze situatie, waar de muur onlosmakelijk onderdeel is van beide 

panden. Hij heeft geprobeerd mee te denken over een oplossing in het conflict. 

Het tuchtcollege oordeelt dat het gaat om een advies en niet om een professionele 

taxatiedienst. Alleen dan kan getoetst worden aan het professionele gedrag van de taxateur 

(art 3 AGB tot 1-7-18). Dat de taxateur zich onprofessioneel zou hebben gedragen, is niet 

gebleken. De klacht is ongegrond. 

Zie Advies over de tussenmuur 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/woningtaxateur-schat-omzetverwachting-horeca/
https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/advies-over-de-tussenmuur/
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8.2 Taxatierapport 

De volgende casussen hebben betrekking op taxatierapportages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casus 7 – Te lage marktwaarde 

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 20 september 2016 uitspraak gedaan op een klacht 

van een opdrachtgever tegen de taxateur die het appartement van klager had 

getaxeerd. Klager vond dat de taxateur de marktwaarde minstens 30% te laag had 

gesteld. Klager had dit berekend door de vierkante meterprijs van andere recent 

verkochte panden toe te passen op zijn appartement. 

Het Tuchtcollege NRVT heeft de klacht ongegrond verklaard. De taxateur heeft 

gewezen op diverse factoren waarmee rekening gehouden is bij het taxeren. Klager 

miskent met zijn berekening dat taxeren meer is dan het doorrekenen van een vierkante 

meterprijs. Ten aanzien van de 15% afwijking heeft de taxateur in zijn verweer 

voldoende toegelicht waarom dit niet verwijst naar de referentiepanden. De 

slordigheidsfouten in het rapport zijn niet zodanig van aard dat sprake is van een 

onprofessioneel uitgevoerde taxatiedienst. 

Het Tuchtcollege NRVT merkt nog op dat met betere communicatie, bijvoorbeeld met 

een toelichting in een persoonlijk gesprek, de klacht mogelijk voorkomen had kunnen 

worden. Dit had mogelijk geleid tot meer begrip en had kunnen bijdragen aan het 

vertrouwen dat aan de bepaalde waarde in het maatschappelijk verkeer kan worden 

ontleend. 

Zie Te lage marktwaarde 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/te-lage-marktwaarde/
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Casus 8 – Taxatierapport incompleet en in strijd met regelgeving 

 

Klagers hebben een aantal garageboxen gekocht en vervolgens verkocht. Na de 

doorverkoop zijn klagers aansprakelijk gesteld door de bewindvoerder van de verkoper, 

omdat zij de boxen voor een te laag bedrag zouden hebben aangekocht. De beklaagde 

Register-Taxateur heeft voor de gerechtelijke procedure een taxatierapport opgesteld. 

Klagers verwijten de taxateur vooral dat deze in zijn verkorte rapport geen melding heeft 

gemaakt van de verbouwing en de daarmee gemoeide investeringen van klagers. De 

taxateur was daarvan wel op de hoogte. 

De taxateur voert als formeel verweer aan dat klagers geen belanghebbenden zijn, omdat 

zij geen opdrachtgevers waren van het rapport. Als inhoudelijk verweer voert de taxateur 

aan dat zijn taxatierapport is opgesteld voor een gerechtelijke procedure, waarvoor andere 

regels gelden. 

Het Tuchtcollege van stichting tuchtrechtspraak NRVT overweegt dat klagers aannemelijk 

hebben gemaakt dat zij belanghebbenden zijn, nu zij aansprakelijk zijn gesteld voor de 

schade van de nieuwe eigenaar. Daardoor zijn zij ontvankelijk in hun klacht, ook al waren 

zij geen opdrachtgever van het rapport. 

Het Tuchtcollege wijst er vervolgens op dat het Reglement Wonen een uitzondering maakt 

voor taxatierapporten die worden opgesteld ten behoeve van een gerechtelijke procedure, 

maar dat ook dan uit het taxatierapport moet blijken welke taxatiemethode is toegepast en 

welke onderbouwing aan de taxatie ten grondslag ligt, het zogenaamde ‘comply or 

explain’. Omdat de taxateur in het rapport niets heeft opgenomen over deze 

uitzonderingsmogelijkheid, kan hij zich daar ook niet op beroepen. 

De taxateur heeft in zijn rapport ook niets opgenomen over het gepleegde onderhoud, 

terwijl hij hiervan wel op de hoogte was gesteld. Hij heeft de tijdsdruk die kennelijk door 

zijn opdrachtgever aan hem werd opgelegd, zwaarder laten wegen dan zijn 

verantwoordelijkheid voor het opstellen van een deugdelijk rapport. Ook overweegt het 

tuchtcollege dat een verkort taxatierapport niet meer kan worden uitgebracht volgens de 

door het NRVT opgestelde reglementen. Juist nu de taxateur wist dat zijn rapport 

opgesteld werd, vanwege een lopende juridische procedure, had hij zich het belang van 

een degelijke onderbouwing moeten realiseren. 

Het tuchtcollege acht de klacht op alle klachtonderdelen gegrond en legt de taxateur als 

maatregel een berisping op. 

Zie Taxatierapport incompleet en in strijd met regelgeving 

 

 

 

Zie Te lage marktwaarde 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/verkort-taxatierapport/
https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/te-lage-marktwaarde/
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Casus 9 – Taxatierapport onvoldoende inzichtelijk 

Klaagster heeft een hypothecaire lening verstrekt, als tweede geldverstrekker naast de 

bank, ten behoeve van de aankoop van een kasteel, waarin een horecaonderneming 

gevestigd was. Deze lening is mede verstrekt vanwege een taxatierapport van beklaagde 

taxateur. Deze stelde de marktwaarde in zijn rapport van september 2016 op € 

1.060.000. 

Binnen een jaar wordt het restaurant wegens faillissement gesloten en wordt het kasteel 

verkocht. Voorafgaand aan de verkoop is de marktwaarde door een tweede taxateur 

gesteld op € 650.000. Klaagster leidt bij de verkoop een aanzienlijk verlies. Klaagster stelt 

dat de beklaagde taxateur de taxatie onvoldoende vakbekwaam, onzorgvuldig en mogelijk 

niet objectief heeft uitgevoerd. Met name meent klaagster dat de taxateur niet uit had 

mogen gaan van één huurprijs per vierkante meter voor het gehele pand en ten onrechte 

woningen als referentiepanden heeft gebruikt. 

De taxateur stelt dat hij voldoet aan alle opleidingseisen en een ruime ervaring heeft ook 

met bijzondere panden als deze. Hij heeft meerdere taxatiemethoden gebruikt, omdat hij 

het pand naast horecabedrijf ook geschikt achtte voor bewoning. Dit heeft hij uitgewerkt 

aan de hand van de NAR-methode en de vergelijkende methode. De taxateur meent dat zijn 

rapport niet vergeleken kan worden met het rapport van de tweede taxateur, omdat door 

het faillissement een wezenlijk andere situatie aan de orde was. De taxateur meent dat een 

hoger verkoopopbrengst bereikt had kunnen worden met meer publiciteit rondom de 

verkoop. 

Het tuchtcollege acht niet van belang dat in het rapport alleen gewezen wordt op het 

tuchtrecht van VastgoedPRO. Omdat de taxateur geregistreerd is in het Register van NRVT 

en het gaat om een professionele taxatiedienst, acht het tuchtcollege NRVT zich bevoegd 

over de klacht te oordelen. Het tuchtcollege oordeelt dat niet is gebleken dat de taxateur 

onvoldoende vakbekwaam zou zijn of dat het rapport niet objectief tot stand zou zijn 

gekomen. 

Het tuchtcollege acht de klacht gegrond omdat het rapport onvoldoende inzichtelijk maakt 

hoe de taxateur tot zijn bevindingen is gekomen. Uit het rapport blijkt niet waarop de 

taxateur de huurwaardebepaling van € 150 per m² heeft gebaseerd, terwijl deze zeer 

bepalend is geweest voor de marktwaarde. Ook had de taxateur inzichtelijk moeten maken 

waarom hij de gebruikte taxatiemethoden heeft toegepast. Dat de taxateur mede rekening 

heeft gehouden met de aanwendbaarheid van het pand als woning, kan het tuchtcollege 

volgen. Maar door het ontbreken van de analyse van de opgenomen referentiepanden, is er 

geen verband te leggen tussen de waardering en de opgenomen referentiepanden. 

Het tuchtcollege legt als maatregel een waarschuwing op. 

Zie Taxatierapport onvoldoende inzichtelijk 

 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/taxatierapport-onvoldoende-inzichtelijk/
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Casus 10 – Referentieobjecten 

Klager stelt dat het taxatierapport niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De 

gegevens van de drie referentieobjecten die verweerder in zijn rapport heeft 

opgenomen, komen niet overeen met de werkelijkheid. De correcte gegevens had 

verweerder naar opvatting van klager eenvoudig kunnen verkrijgen via bijvoorbeeld 

het VBO en het Kadaster. De werkelijke gegevens laten zien dat deze drie objecten 

qua oppervlakte en beschrijving niet kunnen worden vergeleken met de woning van 

klager. Door gebruik te maken van deze drie objecten als referentie heeft verweerder 

de waarde van zijn woning niet juist vastgesteld, aldus klager. 

De taxateur vindt dat alleen de opdrachtgever zou mogen klagen, en dat de 

opdrachtgever wel tevreden was met zijn taxatierapport. Eerst geeft de taxateur aan 

dat hij de juiste referentiepanden heeft gebruikt. Bij de hoorzitting komt hij daarop 

terug en vindt achteraf ook dat hij andere referentieobjecten had moeten gebruiken. 

Hij blijft erbij dat de hoogte van de waardering dan niet anders zou zijn geweest. 

Het tuchtcollege herhaalt wat in eerdere uitspraken al is aangegeven: klager is als 

mede-eigenaar van het pand ook belanghebbende bij de taxatie en heeft een 

zelfstandig klachtrecht. Het tuchtcollege oordeelt dat de taxateur beter onderzoek had 

moeten doen. Daardoor heeft hij zich niet gehouden aan art. 13 en volgende van het 

Reglement Wonen. Dat de taxateur partijdig zou zijn geweest of de integriteit zou 

hebben geschonden is volgens het tuchtcollege niet gebleken. 

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing. 

Zie Referentieobjecten 

 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/referentieobjecten/
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Bronnen 
 

Geraadpleegde websites: 

• https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toelichting-onafhankelijkheid-

Wonen.pdf 

• https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/tuchtrecht/ 

• https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-

tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/ 

 


