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Wat kunt u verwachten in 
en van een taxatierapport?
Over taxatierapporten bestaan veel misverstanden. Het is belangrijk om vooraf te weten wat u kunt 
verwachten van/in het taxatierapport. 

Taxatierapport versus 
taxatieverslag  
 ▪ Een taxatieverslag is een informele 

waardeschatting. Het verslag bevat 
geen onderbouwing en heeft geen 
of nauwelijks juridische werking. Het 
verslag is bedoeld als vrijblijvende 
indicatie, bijvoorbeeld met betrekking 
tot een periodieke evaluatie van de 
verzekerde waarde. 

 ▪ Een taxatierapport is een 
onderbouwde waardebepaling, 
waaraan de eigenaar van het rapport 
en andere daartoe door de eigenaar 
gemachtigde derden, zoals financiële 
instellingen, rechten kunnen 
ontlenen. Het rapport kan worden 
gebruikt binnen procedures, zoals 
het verkrijgen van een financiering of 
afwikkeling van een boedelscheiding.

Geen technisch 
keuringsrapport
Een taxatierapport is geen technisch 
keuringsrapport. Aan het taxatierapport 
kunnen geen rechten worden ontleend 
met betrekking tot de technische staat 
van het pleziervaartuig. Wel kan aan een 
expert/taxateur worden verzocht om 
de technische keuring te combineren 
met de taxatie, waarbij dus een 
gecombineerd keurings/taxatierapport 
ontstaat.

Onderbouwing en 
verantwoording in het 
taxatierapport
In het taxatierapport dient de taxateur 
ten aanzien van een aantal aspecten 
een verantwoording te leveren. Deze 
aspecten zijn:
 ▪ Eigendom

 ▪ Wie is/zijn eigenaar, inclusief  
 eigendomsverdeling en  
 voorwaarden
 ▪ Bezwarende rechten en plichten,  

 zoals pandrecht, beslag   
 en gekoppelde financieringen  
 (hypotheken)

 ▪ Vaartuiggebonden certificaten,  
 registraties, vergunningen, zoals:

 ▪ kadastrale registratie;
 ▪ CE;
 ▪ classificatie;
 ▪ ligplaatsvergunning.

 ▪ Waarde, zoals:
 ▪ BTW;
 ▪ overige belastingen, bijvoorbeeld  

 verschuldigde in- en   
 uitvoerheffingen;
 ▪ oorspronkelijke en huidige   

 nieuwwaarde;
 ▪ dagwaarde (marktwaarde);
 ▪ waarde bijzondere    

 verkoopomstandigheden   
 (executiewaarde). 

Het is toegestaan om bij wijze van 
verantwoording aan te geven dat 
geen onderzoek is gedaan en dat het 
betreffende aspect op grond hiervan 
is uitgesloten voor wat betreft de 
waardebepaling. Zo’n uitsluiting is altijd 
een beperking, waarvoor de taxateur de 
aansprakelijkheid afwijst en uitsluit. Met 
andere woorden: het risico is verlegd naar 
de eigenaar van het rapport. 

Het is belangrijk om met de taxateur 
heldere afspraken te maken over 
dergelijke uitsluitingen. Sommige 
uitsluitingen kunnen grote gevolgen 
hebben. Omgekeerd kan het leveren van 
een onderbouwing veel onderzoek vragen, 
waardoor het taxatietarief zal stijgen.

Standaard is het advies: laat alle aspecten 
onderzoeken en onderbouwen. Zo worden 
risico’s en onzekerheden maximaal 
uitgesloten. 
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Kanttekeningen bij uitsluitingen
 ▪ BTW: het is belangrijk om te weten 

of BTW wel of niet is afgedragen. 
Geldig bewijs hiervoor is de door de 
douane afgegeven BTW-verklaring. 
Ieder ander bewijs is arbitrair en 
mogelijk niet geldig. Bij het ontbreken 
van een BTW-verklaring kan de 
eigenaar van het pleziervaartuig 
worden aangeslagen voor de nog af 
te dragen BTW. Binnen de EU wordt 
hierop gecontroleerd in buitenhavens. 
Een bekend voorbeeld hiervan zijn 
de periodieke controles in de sluizen 
bij Den Oever en Kornwerderzand. In 
een taxatierapport dient beschreven 
te staan of de taxatiewaarde in- of 
exclusief BTW is en of een BTW-
verklaring beschikbaar is. Het 
verkrijgen van een BTW-verklaring bij 
de douane kan een ingewikkeld en 
langdurig traject zijn als de papieren 
documentatie van het vaartuig 
ontbreekt of niet compleet is.

 ▪ CE: de meeste pleziervaartuigen 
zijn CE-plichtig. Helaas zijn vele 
CE-plichtige pleziervaartuigen niet 
onder CE gebracht of is bijvoorbeeld 
op basis van een ‘major ship 
conversion’ het certificaat niet geldig. 
Het niet beschikken over een geldig 
CE-certificaat kan grote gevolgen 
hebben. Zo kan bij import het schip 
geweigerd worden of is kadastrale 
registratie onmogelijk.

Vragen of opmerkingen? Mail naar het 
EMCI secretariaat. We staan u graag te 
woord!
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