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Praktische en formele zaken

- Welkom

- Registratie volgens DEKRA eisen

- Programma

- Tijden en pauzes 

- Koffie/ thee en buffet waar ?

- Leerdoelen VastgoedCert

- Korte introductie docenten

- Vragen ?
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Programma

“Actuele ontwikkelingen” en

“Kwaliteit van gegevens en invloed op waarde”

Docent: Raymond van de Berg - PwC

13.30: Actuele ontwikkelingen wetgeving en 

waarderingsmethodieken

14.30: Pauze

14:45 Actuele ontwikkelingen jurisprudentie en 

burgerparticipatie

16:15: Pauze

16.30: Kwaliteit van gegevens en invloed op waarde

18.00:  Buffet

18.45: Casuïstiek

20.30:   Afsluiting 



Leerdoelen:

Actuele ontwikkelingen

Aan dit onderdeel wordt één dagdeel besteed. In dit dagdeel worden de 

volgende deelonderwerpen behandeld: 

• Actuele ontwikkelingen in wetgeving

• Actuele ontwikkelingen in taxaties

• Actuele ontwikkelingen in jurisprudentie

• Actuele ontwikkelingen in burgerparticipatie

Kwaliteit van gegevens en de invloed op waarde 

Aan dit onderdeel wordt één dagdeel besteed. In dit dagdeel worden de 

volgende deelonderwerpen behandeld: 

• Werken met meetinstructies

• Invloed van kwaliteit van objectkenmerken 

• Afbakenen van bijzondere objecten
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Wie

Raymond is al 18 jaar actief binnen de groep Real 

Estate Advisory Services van PwC. Hij is specialist op 

het gebied van de heffingen van gemeenten, 

waterschappen en provincies, en de werking en 

reikwijdte van de Wet waardering onroerende zaken 

(Wet WOZ) alsmede vastgoedwaarderings-

vraagstukken in het kader van wet- en regelgeving en 

milieubelastingen.

. 
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Actualiteiten Concrete agenda

Wetgeving - Openbaarheid WOZ

- Bezwaar te lage waarde

Taxatiewijzers - Wijzigingen algemeen deel

- Huurwaardekapitalisatiemethodiek

- Hotels 

Jurisprudentie - Proceskosten

- Objectafbakening (multi-tenant)

- Doorwerking WOZ in andere wetten

- Woondelenvrijstelling zorgvastgoed

- Bedrijfswaarde 

- Market evidence

- Verkrijgingsfictie
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Actualiteiten Wetgeving 

Openbaarheid WOZ-waarde

Woningen versus niet-woningen

Wetsvoorstel in staatsblad in 2013

Inwerkingtreding bij KB (per onderdeel)

Voorwaarde VNG: Beperking proceskostenvergoeding

(vervolgsheet)

Andere voorwaarde: Landelijke voorziening WOZ 

Uitvoering door het kadaster

Kosten aan informatievraag?

7



Actualiteiten Wetgeving 

Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde

Rechtsmiddelen: niet- ontvankelijk bij ontbreken belang

Standpunt waarderingskamer

Verzoek om herziening ex artikel 27 Wet WOZ

Gieskes (Belastingblad 2014/205)

Belang o.a. door toegang per 2010 van banken en verzekeraars?

Wet van 28 maart 2013 tot verruiming van de openbaarheid (straks:)

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «verminderd» vervangen door: 

verminderd of verhoogd. 

2. 2. In het tweede lid wordt «vernietiging of vermindering» vervangen door: 

vernietiging, vermindering of verhoging. 
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Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Taxatiewijzer algemeen (1)

Indexeren

Prijsindex versus 

Aanbestedingsindex

Geen generieke index!

NEN 2580, VVO en BVO

Levensduurverlenging

Aanname dat gebouwen 10 en installaties nog 5 jaar meegaan

Discussies over restwaarde!



Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Taxatiewijzer algemeen (2)

Btw in de waardering

Belang positie van de (juridisch) eigenaar

Vervangingswaarde grond (niet bouwterreinen) soms k.k. ipv incl. btw

Pro rata benadering

Hoge Raad 9 augustus 2013

Unittheorie boven complextheorie

Overdrachtsfictie WOZ-object maakt dat 

btw positie voor WOZ-object moet worden 

beoordeeld



Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Uit tweejaarstermijn lopen is specifiek voor die WOZ-objecten geldende, 

bijzondere omstandigheid omdat deze slechts eraan is toe te schrijven dat 

deze objecten inmiddels meer dan twee jaren tevoren in gebruik zijn 

genomen. 

Aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 18, lid 3, letter c, van de 

Wet WOZ is derhalve voldaan. Waarde na twee jaar exclusief btw. 



Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Taxatiewijzer huurwaardekapitalisatie 



Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Taxatiewijzer huurwaardekapitalisatie (p. 46 nieuwste editie) 



Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Taxatiewijzer hotels (1)

In opdracht van VNG, was in 2014 nog op proef.

Handvat, uniformering, normomzet, normkosten, huurwaardekapitalisering.

Modelwaarde, waarde onroerende zaak, niet van de onderneming.

Vergelijking met feitelijk exploitatiecijfers en bijzonderheden, 

eventueel bijstelling van modelwaarde.



Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Taxatiewijzer hotels (2)



Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Taxatiewijzer hotels (3)



Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Taxatiewijzer hotels (4)

Marktdata 

bronnen o.a. CBS, Hosta, Invast, kadaster, 

Marktgemiddelde

Afwijking op basis van specifieke factoren: kenmerken vastgoed en goodwill.

OTA’s o.a. Booking.com, Expedia (geen nettoprijzen!)

Transacties 

Afwijking op basis van bijzondere omstandigheden transactie.

Methodiek

Huur % van de omzet

Huur % van omzet -\- kosten en nog vele andere methoden o.a. GVW



Actualiteiten Taxatiewijzer 
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Taxatiewijzer hotels (4)

Marktdata 



Actualiteiten Jurisprudentie 

Proceskosten

Vergoeding van btw

Samenhangende zaken en gewicht van de zaak 

(Rb Gelderland 22 april 2014, 13/06435 en 13/06301)

Familieverbanden (HR 6 juni 2014, 12/04138): op zakelijke basis verleend!

Normering (tarief, en aantal uren woningen)

No cure no pay

Nieuw besluit proceskosten WOZ-zaken

Internetconsultatie begin 2013

Inhoud was - Verdere regulering vergoeding (ook voor niet-woningen)

- Bijwonen hoorzitting

- Redelijkheidstoets 10% en € 5.000,-

Level playing field?
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Proceskosten

Wetsvoorstel is gematigd na kritiek stakeholders.
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Objectafbakening 

Multitenant noodzakelijke voorzieningen

Belang waarderingsvraagstukken 

Kunstenaarsatelier – oordeel bedrijfsmatige exploitatie

Woning

Btw

Belang andere wetgeving!

BOL 

Rioolheffing (perceel)

Afvalstoffenheffing (perceel)

Energiebelasting en de visie van de belastingdienst

21



Actualiteiten Jurisprudentie 

Doorwerking WOZ-waarde in andere belastingen 

Hoge Raad 3 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:812)

Voor de toepassing van de WOZ-waarde in box 3 is bepaald dat deze 

moet wijken indien de uitkomst na correctie met de forfaitaire 

leegwwaarderatio in betekende mate (meer dan 10 procent) afwijkt 

van de waarde in het economische verkeer. 

Uitvoeringsbesluitprobleem!

Dit betreft woningen die onder de liberalisatiegrens vallen. 

Uitstraling c.q. gelijke werking onder de succesiewetgeving.
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Werktuigenvrijstelling Ziekenhuizen (1) 

Gerechtshof Den Haag op 28-03-2014 (ECLI:NL:GHDHA:2014:1477)

Zijn het werktuigen die dienstbaar zijn aan het gebouw en dus niet vrijgesteld? 

Of zijn het werktuigen die dienstbaar zijn aan het ‘productieproces’. 

Parlementaire toelichting

“Daarbij zou tot het gebouw mede moeten worden gerekend datgene wat 

deze zaken beter geschikt maakt voor het doel waarvoor deze worden 

gebruikt. Zo moet de aanwezigheid in een woning van bijvoorbeeld een vast 

bad daarom wel in aanmerking worden genomen, maar in een 

fabrieksgebouw niet de aanwezigheid van met de grond verenigde 

werktuigen. De werktuigen maken immers niet het gebouw beter geschikt 

voor het doel waarvoor dit wordt gebruikt, maar het gebouw dient het 

gebruik van de werktuigen.”
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Werktuigenvrijstelling Ziekenhuizen (2) 

Eiseres is van mening dat de volgende werktuigen in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medisch proces: 
A Installaties en compressors met medische perslucht en andere medische gassen; 

B Medische afzuig- vacuüm- en opvanginstallaties; 

C Installaties voor lachgas; 

D Aardgasinstallaties (voor zover ten behoeve van het medisch proces); 

E Bloedafzuigers en andere medische afzuig- en opvanginstallaties; 

F Noodaggregaat; 

G Luchtfilters, luchtbehandeling (antibacterieel) ten behoeve van 16 operatiekamers; 

H Ontkalkers, installaties en compressors ten behoeve van de nierdialyse; 

I Waterinstallaties voor speciale waterbereiding (demiwater, omgekeerde osmosewater, koud-bedrijfswater, warm bedrijfswater); 

J Installaties ten behoeve van krachtstroom; 

K Verwarmingsinstallatie; 

L Installaties ten behoeve van warmteontwikkeling en –distributie: extra warmtevragers voor ziekenhuisprocessen; 

M Stoom- en condensinstallaties; 

N Installaties ten behoeve van koude-opwekking en distributie; 

O Alle medische kabels, leidingen, pijpen meet- regelapparatuur; 

P elektrische installaties ten behoeve van de medische installaties en werktuigen alsook de reserve elektravoorzieningen; 

Q diverse medische automatiseringsapparatuur; 

R installaties voor toegangscontrole; 

S patiënt entertainment systeem; 

T tanks en installaties voor de opvang van radioactief materiaal; 

U Specifieke verlichting; 

V Installaties voor hemelwaterafvoer; 

W En andere elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 

De rechtbank Oost-Brabant (17 februari 2014, AWB-12_3233) is van oordeel dat bovenvermelde 

installaties (met uitzondering van K, R, V en W) in hoofdzaak het medisch proces dienen. 
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Werktuigenvrijstelling Ziekenhuizen (3)

In de Taxatiewijzer voor onderhavige waardepeildatum is niets opgenomen 

over de werktuigenvrijstelling en de Taxatiewijzer 2012 geeft geen antwoord 

op de vraag welke werktuigen wel onder de vrijstelling vallen. 

Eiseres heeft aannemelijk gemaakt dat 40% van de bouwkosten betrekking 

heeft op werktuigen waarvan 40% is vrijgesteld, de rechtbank volgt eiseres 

dan ook in haar stelling dat 16% van de in aanmerking genomen 

bouwkosten ten onrechte in de waardebepaling is meegenomen.

Gevolgen voor te hanteren restwaarde van installaties

Maak van een bewijsvraag geen rechtsvraag!
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Werktuigenvrijstelling Ziekenhuizen (4)

Hoge Raad 6 februari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:219)

In het spraakgebruik wordt onder een werktuig verstaan een voorwerp of een geheel 

van voorwerpen dat gebruikt wordt om zekere krachten te overwinnen met behulp 

van andere krachten dan wel wordt gebruikt als middel bij het bewerken, 

vervaardigen of verplaatsen van objecten. Aan deze begripsomschrijving voldoen 

naar het oordeel van het Hof de installaties die zijn vermeld in de door 

belanghebbende overgelegde overzichten van de installaties die op de 

toestandsdatum behoren tot de gebouwdelen ‘Ziekenhuis’ en ‘Polikliniek’ en waarvan 

belanghebbende heeft betoogd dat zij als werktuigen in de zin van de 

werktuigenvrijstelling zijn aan te merken.

Ook bij installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan ‘het medische proces’ dat in 

een ziekenhuis plaatsvindt, kan sprake zijn van werktuigen in de zin van de 

werktuigenvrijstelling. De omstandigheid dat veel van die installaties zijn aangebracht 

vanwege extra wettelijke eisen voor de gezondheidszorg, staat hieraan niet in de 

weg.
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Woondelenvrijstelling zorgvastgoed

Woning versus woondelen

“Volledig dienstbaar aan” versus “in hoofdzaak dienstbaar aan”

Hoge Raad 15 november 2013 (nr. 11/05565)

Woondeel pragmatische uitleg: gedeelten die in hoofdzaak tot woning dienen 

dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden zijn ook 

verkeersruimten zoals gangen, hallen, liften en trappenhuizen, die dienen 

voor de toegang tot (zit/slaap)kamers van de bewoners en alle door 

bewoners gezamenlijk gebruikte ruimten, zoals gemeenschappelijke 

woonkamers ,eetzalen, recreatieruimten, (mede) door bewoners gebruikte 

keukens en sanitaire ruimten.

Woonstraten en entree: geen woning wel woondeel (HR 6/6/2014, nr. 13/02504)

Ook toepassing in kantoren waarin wordt gewoond!
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Bedrijfswaarde (1)

Voetbalstadion: “uitsluitend - dus 100% - streven naar winst”

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2014 o.b.v.

Hoge Raad 8 april 2011, nr. 10/01134

Als uitgangspunt dient de waarde die het stadion in economische zin in de 

onderneming van de cv als – economisch – eigenaar vertegenwoordigt 

Jaarlijks negatieve resultaten 

Hof 's-Hertogenbosch 7 november 2013, nr. 11/00268

Kunstenaarsatelier 

Eén WOZ-object met onzelfstandige ruimten

“De eigenaar van het atelier verhuurt ruimten tegen zakelijke huurprijzen, 

maar stelt ook ruimten om niet ter beschikking van veelbelovende 

kunstenaars.”

Geen toepassing bedrijfswaarde

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23 juli 2013, nr. 11/00386
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Bedrijfswaarde (2)

Parkeergarage

Contractuele beperkingen waardoor de exploitatie van de parkeergarage 

structureel verlieslatend is, geaccepteerd als onderdeel van een 

meeromvattende transactie en is daarom sprake van subjectieve, de 

ondernemer betreffende omstandigheden en niet van een situatie als 

bedoeld in art. 4, lid 4, Uitv. Reg. WOZ.

Rechtbank Gelderland 10 september 2013, 12/00636

Wanneer wordt het genot van de zaak aangetast?
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Verkrijgingsfictie (1)
- Gerechtshof Arnhem op 16 augustus 2000, LJN: AA7110 

- Rechtbank Dordrecht op 26 juni 2009, LJN: BJ2295

- Gerechtshof Arnhem op 9 juli 2013 (zie hieronder)

- Gerechtshof ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014, zaaknr. 13/00242

“(…). Als de potentiële koper een belegger is valt niet in te zien dat de verhuurde staat 

van een object voor de toepassing van de Wet WOZ als een 

waardeverminderende factor moet worden aangemerkt. Naar het oordeel van het 

Hof kan de in artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ bedoelde ingebruikneming 

door de veronderstelde meestbiedende gegadigde evenzeer bestaan uit de 

(voortgezette) verhuur van het gekochte, als dit de bestemming is die de koper 

goeddunkt. Het reeds verhuurd zijn en de daarbij geldende condities zijn 

omstandigheden waarmee de potentiële koper bij het bepalen van de prijs die hij 

wenst te besteden, rekening zal houden. 
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Verkrijgingsfictie (2)

HR 25 april 2014: geen rekening houden met lopende huurcontract
• “2.5.3. De aldus omschreven strekking van artikel 17, lid 2, van de Wet WOZ 

brengt mee dat voor de bepaling van de WOZ-waarde niet kan worden 

aangesloten bij verkoopprijzen van transacties waarbij de prijsvorming is beïnvloed 

door bestaande huurcontracten. Zou dat wel gebeuren dan zouden immers de 

WOZ-waarden van overigens identieke beleggingspanden van elkaar verschillen, 

enkel omdat de inhoud van de lopende huurcontracten onderling verschilt of omdat 

het ene pand wel verhuurd is en het andere leeg staat. Dat is in strijd met de 

objectivering die met de ficties van artikel 17, lid 2, van de Wet WOZ is beoogd.”

• Niet in geschil dat verkooptransactie van een pand in verhuurde staat als startpunt 

kan dienen voor de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ.

• “De mogelijkheid bestaat immers dat aan die verkoopprijzen marktgegevens 

kunnen worden ontleend die van nut kunnen zijn bij de vaststelling van de waarde 

met toepassing van de ficties van artikel 17, lid 2, van de Wet WOZ.”
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Actualiteiten Jurisprudentie 

Market evidence algemeen

Hoge Raad 24 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1087)

• Vrije bewijsleer

• Bewijsmiddelen nooit categorisch uitsluiten

De bij verkoop aan zittende huurders bedongen verkoopprijs is mogelijk niet 

de ingevolge artikel 17 van de Wet WOZ in aanmerking te nemen waarde, 

maar de omstandigheid dat een dergelijke verkoopprijs niet tot 

uitgangspunt kan worden genomen, betekent niet dat daaraan geen enkele 

bewijskracht kan worden toegekend bij de beoordeling van de door de 

heffingsambtenaar verdedigde waarde.
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Actualiteiten Burgerparticipatie 

Verschillende vormen van een informele voorfase: 

- Controleren van feitelijke uitgangspunten

- Voorinfomeren over vast te stellen waarde

- Inloopspreekuur of telefonisch contact na uitreiken beschikking
De gemeente Rijswijk hanteert sinds 2010 de methode 'Bellen bij bezwaar' bij de gemeentelijke belastingaanslag. 

Bij het uitreiken van de aanslag wordt gewezen op de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de 

afdeling Publiekszaken/Belastingen met vragen over de aanslag of de WOZ-waarde. De WOZ-waarde of de 

aanslag kan dan direct aangepast worden, zodat een schriftelijk bezwaar overbodig wordt.

In de gemeente Hollands Kroon kunnen inwoners die een WOZ-bezwaarschrift willen indienen, eerst contact 

zoeken met de gemeente om de WOZ-waarde te laten uitleggen voordat men daadwerkelijk het bezwaar gaat 

indienen. Er zijn hiervoor drie telefoongroepen gevormd, waarbij de derde lijn de taxateur is, die vragen en 

opmerkingen beoordeelt.

- Resultaat aanzienlijk minder WOZ-bezwaarprocedures?

- Openbaarheid van WOZ-waardegegeven, gevolgen?

- Informelere behandeling bezwaarfase, horen op locatie?

Eindhoven

Initiatief ligt bij gemeente
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Actualiteiten Burgerparticipatie 

Stappenplan voor informeel contact van BIZA

Onderzoek door TNS-Nipo naar vertrouwen in WOZ-waarden 2014

Uit het onderzoek komt wederom naar voren dat de juistheid van de 

gebruikte gegevens de factor is die het sterkste het vertrouwen 

beïnvloedt. Ditmaal nog sterker dan in vorige onderzoeken. Meer 

openheid, meer toelichting op de totstandkoming van de WOZ-waarde en 

de gebruikte gegevens en betere voorlichting en communicatie zijn veruit 

de meest gegeven verbetersuggesties van de respondenten.

Cijfer 5,9
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Actualiteiten

Slot deel actualiteiten

Vragen en/of opstaande punten?
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Leerdoelen:

Actuele ontwikkelingen

Aan dit onderdeel wordt één dagdeel besteed. In dit dagdeel worden de 

volgende deelonderwerpen behandeld: 

• Actuele ontwikkelingen in wetgeving

• Actuele ontwikkelingen in taxaties

• Actuele ontwikkelingen in jurisprudentie

• Actuele ontwikkelingen in burgerparticipatie

Kwaliteit van gegevens en de invloed op waarde 

Aan dit onderdeel wordt één dagdeel besteed. In dit dagdeel worden de 

volgende deelonderwerpen behandeld: 

• Werken met meetinstructies

• Invloed van kwaliteit van objectkenmerken 

• Afbakenen van bijzondere objecten
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Kwaliteit gegevens en invloed op de waarde
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Kwaliteit gegevens en invloed op de waarde

Meetinstructie woningen

- Conform NEN2580 m.u.v. dragen muren die wel worden

meegenomen bij bepalen van gebruiksoppervlak

- Daarom ook afwijkend van BAG 

- Alsmede door externe ruimten, omdat BAG werkt per 

verblijfsobject.

Consistentie in gebruik bij marktanalyse en waardering!
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Kwaliteit gegevens en invloed op de waarde
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Kwaliteit gegevens en invloed op de waarde

Gebruik WOZ-waarde in het woningwaardestelsel

- Voor de woonvorm en woonomgeving komt een puntenwaardering in de plaats, op 

basis van de WOZ-waarde van de woning. Die worden berekend deels op basis van 

de WOZ-waarde per vierkante meter en deels op de absolute WOZ-waarde van de 

woning.

- Het WWS gaat uit van de meest actuele WOZ-waarde. Dit betekent dat voor de 

huurverhoging van 1 juli 2015 de WOZ-waardebeschikking van 1 januari 2015 

bepalend is (ingangsdatum is overigens 1 oktober 2015 en alleen voor nieuwe hovk).

- Voor woningen met een heel lage WOZ-waarde of woningen waarvan de WOZ-

waarde ontbreekt, geldt een ondergrens van 40.000 euro.

- De schaarstepunten (extra WWS-punten in een tiental schaarstegebieden) worden 

afgeschaft. Ze worden verrekend in de algemene prijs per WWS-punt.

- De algemene prijs per WWS-punt wordt met 3,8 procent verlaagd.
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Kwaliteit gegevens en invloed op de waarde

Gebruik WOZ-waarde in het woningwaardestelsel

- Herintroductie gebruikersbelasting OZB woningen

- Belanghebbende in de zin van artikel 26 van de Wet WOZ

- De eigenaar wil mogelijk een hogere WOZ-waarde en de huurder wil waarschijnlijk

een lagere WOZ-waarde.

- Wat als de eigenaar een hogere waarde voor elkaar krijgt en de huurder vervolgens 

een lagere WOZ-waarde aannemelijk maakt?

- Aanwending van rechtsmiddelen?

- Procedureregels, wie gaat er eerst?
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Casuistiek 1

43

Toepassing werktuigenvrijstelling ziekenhuis



Casuistiek 2

44

Waardering parkeergarage, met kettingbeding voor gebruik door derde

In 1979 was de parkeergarage in eigendom bij de gemeente R.. De gemeente heeft destijds een beperking van 

het genot van een deel van de garage aanvaard. In die zin zou je inderdaad kunnen zeggen dat het genot destijds 

"vrijwillig" is beperkt. Deze beperking van het genot is opgenomen in een kettingbeding. Nadien is de garage 

verkocht aan de voorgangers van belanghebbende, welke uiteraard geen keuze meer hadden, gezien het 

kettingbeding. De al dan niet vrijwillige beperking van het genot zou invloed kunnen hebben op de belastingplicht. 

Hier gaan wij voor dit moment niet van uit. 

De maatstaf voor het al dan niet toekennen van waardedrukkende invloed aan een zakelijke dan wel daarmee 

gelijk te stellen verplichting, is of door die verplichting de omvang van het genot van de zaak en daardoor de 

waarde ervan, ongeacht de persoon van de zakelijk gerechtigde of gebruiker, wordt beperkt (HR van 25 november 

1989, nr. 33212, BNB 1999/18). Aan die maatstaf voldoen naar onze mening de beperkingen die in het 

kettingbeding aan de eigenaar van de onroerende zaak (belanghebbende) zijn opgelegd. Deze beperken de 

omvang van het genot van de zaak, ongeacht de persoon van de eigenaar. De "meestbiedende koper" zal, een 

lagere prijs voor de onroerende zaak bieden dan hij bereid zou zijn te besteden zonder deze bedingen. Naar onze 

mening is dit nihil aangezien het genot dermate is beperkt dat belanghebbende op geen enkele wijze gebruik kan 

maken van de garage. 

Eventueel ten overvloede wijzen wij in dit kader nog op de positieve invloed van het kettingbeding op de WOZ-

waarde van E. De eigenaar (en huurders) kunnen namelijk ten alle tijde (om niet) parkeren in de naastgelegen 

garage. 



Casuistiek 3
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Objectafbakening kantoorpand, inclusief een casus met 

anti-kraak en leegstand

Horizontaal en vertical tekenen



Casuistiek 3,5
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Objectafbakening studentenhuisvesting
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Objectafbakening studentenhuisvesting



Casuistiek 4
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Toepassing levensduurverlenging en restwaardediscussie
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Toepassing levensduurverlenging en restwaardediscussie
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Toepassing levensduurverlenging en restwaardediscussie
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Toepassing levensduurverlenging en restwaardediscussie



Dagafsluiting

Slot presentatie

Vragen en/of opstaande punten?
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