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Taxatie-instructie KOOPstart  
 

1 juli 2020 

 

 

1. Inleiding 

Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eige-

naar is van de grond en ten behoeve van KOOPstart een recht van erfpacht vestigt. De woningcor-

poratie of ontwikkelaar is daarmee de ‘erfverpachter’.  

KOOPstart is niet toepasbaar in de situatie dat de woningcorporatie een gemeentelijk recht van erf-

pacht heeft. 

1.1. Gebruik van de taxatie-instructie 

Deze taxatie-instructie is bedoeld voor taxateurs die in opdracht van een erfverpachter een taxatie-

rapport opstellen ten behoeve van een verkoop met KOOPstart of van de vaststelling van het ver-

goedingsbedrag bij levering van de bloot eigendom (zie verder par. 1.2). De opdrachtgever kan 

deze taxatie-instructie bij de opdracht aan de taxateur voegen.  

Bij de te valideren taxatie wordt gebruik gemaakt van het meest recente model Taxatierapport 

transactie woonruimte. Van dit model zijn twee varianten: voor een individuele en een complexge-

wijze taxatie. Wanneer gesproken wordt over ‘het model’ worden beide varianten bedoeld. Voor 

een correcte en transparante taxatie ten behoeve van KOOPstart zijn enkele aanpassingen en uit-

breidingen van dit model nodig.  

Als achtergrond bij deze taxatie-instructie is de ‘Toelichting bij de Taxatie-instructie KOOP-

start’ beschikbaar. 

1.2. KOOPstart en taxatie 

Bij KOOPstart verkoopt een erfverpachter (projectontwikkelaar/woningcorporatie) een woning met 

een koperskorting op de getaxeerde marktwaarde. De erfverpachter levert dan een recht van erf-

pacht.  

De koper is verplicht om, bij latere afname van het bloot eigendom, een vergoedingsbedrag te be-

talen aan de erfverpachter. Onderdeel van dit vergoedingsbedrag is een aandeel van de erfver-

pachter in de waardeontwikkeling, zowel positief als negatief. Bij de vaststelling van de waardeont-

wikkeling kan de getaxeerde marktwaarde een rol spelen, afhankelijk van de situatie. Zie voor een 

uitgebreide beschrijving de toelichting, par. A.1. 

Bij alle taxaties wordt de aanwezigheid van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen buiten beschou-

wing gelaten (Erfpacht- en KOOPstartbepalingen art. 3.1 lid 4). Er wordt bij de vaststelling van de 

voor de transactie relevante marktwaarde(n) dus geen rekening gehouden met een eventueel posi-

tief of negatief effect van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen op de marktwaarde. In het taxatie-

rapport maakt de taxateur hier melding van onder N. (nadere mededelingen).  
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Er zijn meerdere momenten waarop bij KOOPstart taxatie aan de orde is: 

a. verkoop van een bestaande woning; 

b. verkoop van een nieuwbouwwoning1; 

c. vaststelling van het vergoedingsbedrag bij levering van de bloot eigendom (In de Erfpacht- 

en KOOPstartbepalingen genaamd: “omzetting”); 

1.3. Twee modellen taxatierapporten 

Er zijn twee modellen voor taxatierapporten die gebruikt worden voor een gevalideerde taxatie 

voor KOOPstart-transacties: 

A. Taxatierapport transactie woonruimte individueel 

B. Taxatierapport transactie woonruimte complex 

De actuele versies van deze modellen zijn te vinden op de website van het NRVT.  

Het taxatierapport wordt gevalideerd door een door het NRVT erkend validatie-instituut.  

 

 
1 Zie over de definitie van nieuwbouwwoningen: par. 2.4. 
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2. Taxatie-instructie 

In dit hoofdstuk wordt beschreven: 

▪ welke aspecten gelden bij een taxatie ten behoeve van KOOPstart, als extra eisen bovenop het 

model taxatierapport; 

▪ waar dienen bepaalde tekstblokken te worden toegevoegd.  

2.1. Referentieobjecten 

De taxatie wordt volgens de validatie-eisen verantwoord door een vergelijking met tenminste drie 

unieke referentieobjecten, door de taxateur zelf toe te voegen. In de Erfpacht- en KOOPstartbepa-

lingen is vastgelegd dat bij de referentiewoningen geen woningen mogen zijn waarbij de transac-

tieprijs uitsluitend was gebaseerd op een door taxatie vastgestelde waarde en er dus geen vrije 

prijsvorming is geweest. Zodoende komen onder meer woningen die met KOOPstart, Koopgarant of 

Koopcomfort zijn gekocht of teruggekocht niet in aanmerking als referentieobject. Woningen die 

door een woningcorporatie zijn verkocht waarbij wel sprake was van vrije prijsvorming (via onder-

handelingen mede aan de hand van een vraagprijs) mogen wel dus worden gebruikt als referentie-

object. Zie over de onderbouwing met referentieobjecten verder de ‘Toelichting bij de Taxatie-in-

structie KOOPstart’, par. A.5. 

2.2. Taxatie bij verkoop van bestaande woning leeg   

1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van 

toepassing is, met als variant: KOOPstart. 

 

2. In hoofdstuk C.1. wordt onder a. vermeld: het bepalen van de prijs bij: verkoop 

 

3. In hoofdstuk D.: 

▪ Indien de woning leeg is op het moment van taxatie: 

- Bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde’.  

- Bij het tweede gedachtestreepje wordt niets vermeld. 

▪ Indien de woning verhuurd is op het moment van taxatie maar leeg en onverhuurd 

wordt opgeleverd: 

- Bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde’.  

- Bij het tweede gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde met als bijzonder uit-

gangspunt dat het object leeg en vrij van huur en gebruik(-srechten) geleverd.’  

Toelichting: Met de ‘Marktwaarde’ bij het eerste gedachtestreepje wordt bedoeld: de markt-

waarde in verhuurde staat, door de taxateur te onderbouwen met een berekening of vol-

gens de comparatieve methode.  

 

4. In hoofdstuk G.2. wordt de feitelijke juridische situatie vermeld op het moment van de 

taxatie: volle eigendom van de grond c.q. volle eigendom van het appartementsrecht c.q. het 

complex. 
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5. In hoofdstuk N. wordt vermeld:  

▪ De aanwezigheid van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen die van toepassing zullen zijn op 

het eeuwigdurend te vestigen recht van erfpacht waarbij de canon eeuwigdurend wordt af-

gekocht, is bij de vaststelling van de voor de in C.1 bedoelde transactie relevante markt-

waarde(n) buiten beschouwing gelaten, op grond van het bepaalde in de Erfpacht- en 

KOOPstartbepalingen.  

Indien de woning op het moment van taxatie verhuurd is, wordt bovendien vermeld: 

▪ De in hoofdstuk D genoemde marktwaarde bij het eerste gedachtestreepje volgt uit de Eu-

ropese taxatie standaarden (EVS) en geeft de feitelijke situatie weer op de waardepeilda-

tum van het taxatierapport. Deze marktwaarde is een waarde die een externe partij zou 

willen betalen voor het object wanneer dit verhuurd blijft en waarbij deze externe partij de 

woning niet zelf zou gaan bewonen. Deze marktwaarde is onderbouwd met een berekening 

/ volgens de comparatieve methode (NB: keuze maken).  

▪ De tweede getaxeerde waarde, de marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt dat het ob-

ject leeg en vrij van huur en gebruik(-srechten) geleverd wordt, is de waarde die relevant is 

in verband net het in hoofdstuk C.1. omschreven doel (de verkooptransactie). Deze markt-

waarde is onderbouwd met de in hoofdstuk L. vermelde referentieobjecten. 

2.3. Taxatie bij verkoop van bestaande woning aan huurder  

Hoofdregel: geen afzonderlijke waardering verbeteringen 

Wanneer de woningcorporatie een bestaande woning verkoopt aan de zittende huurder, Is op 

grond van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen de hoofdregel dat de woning wordt getaxeerd in 

de staat waarin deze zich bij de taxatie bevindt. De waarde van de verbeteringen die hij als huur-

der heeft aangebracht wordt dan niet afzonderlijk vastgesteld.  

 

1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van 

toepassing is, met als variant: KOOPstart. 

 

2. In hoofdstuk C.a. wordt vermeld: het bepalen van de prijs bij: verkoop 

 

3. In hoofdstuk D wordt vermeld: 

▪ Bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde’.  

▪ Bij het tweede gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde met als bijzonder uitgangs-

punt dat de huidige huurovereenkomst is geëindigd en het object door de voormalige huur-

der als koper bewoond blijft.’  

 

4. In hoofdstuk N. wordt vermeld:  

▪ De aanwezigheid van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen die van toepassing zullen zijn op 

het eeuwigdurend te vestigen recht van erfpacht waarbij de canon eeuwigdurend wordt af-

gekocht, is bij de vaststelling de voor de in C.1 bedoelde transactie relevante markt-

waarde(n) buiten beschouwing gelaten, op grond van het bepaalde in de Erfpacht- en 

KOOPstartbepalingen.  

▪  
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▪ De in hoofdstuk D genoemde marktwaarde bij het eerste gedachtestreepje volgt uit de Eu-

ropese taxatie standaarden (EVS) en geeft de feitelijke situatie weer op de waardepeilda-

tum van het taxatierapport. Deze marktwaarde is een waarde die een externe partij zou 

willen betalen voor het object wanneer dit verhuurd blijft en waarbij deze externe partij de 

woning niet zelf zou gaan bewonen. Deze marktwaarde is onderbouwd met een berekening 

/ volgens de comparatieve methode (NB: keuze maken).  

▪ De tweede getaxeerde waarde, de marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt dat het ob-

ject leeg en vrij van huur en gebruik(-srechten) geleverd wordt, is de waarde die relevant is 

in verband net het in hoofdstuk C.1. omschreven doel. Deze marktwaarde is onderbouwd 

met de in hoofdstuk L. vermelde referentieobjecten. 

Alternatief: ook marktwaarde zonder verbeteringen 

Het is, als alternatief, ook mogelijk dat de verkooprijs wordt gebaseerd op de marktwaarde zonder 

de verbeteringen die de huurder heeft aangebracht Zie hierover verder de ‘Toelichting bij de Taxa-

tie-instructie KOOPstart’, par. B.1. 

Is dit het geval, dan geldt in afwijking/aanvulling op het voorgaande onder ‘Hoofdregel’ het vol-

gende: 

 

1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van 

toepassing is, met als variant: KOOPstart. 

 

2. In hoofdstuk C.a. wordt vermeld: het bepalen van de prijs bij: verkoop 

 

3. In hoofdstuk D: 

▪ Bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde’.  

▪ Bij het tweede gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde met als bijzonder uitgangs-

punt dat de huidige huurovereenkomst is geëindigd en het object door de voormalige huur-

der als koper bewoond blijft.’  

▪ Als er sprake is van door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen, wordt bij 

het derde gedachtestreepje vermeld: ‘Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt dat de 

huidige huurovereenkomst is geëindigd en het object door de voormalige huurder als koper 

bewoond blijft, exclusief de waarde van de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte ver-

beteringen’.  
 

4. In hoofdstuk N wordt vermeld: 

▪ De aanwezigheid van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen die van toepassing zullen zijn op 

het eeuwigdurend te vestigen recht van erfpacht waarbij de canon eeuwigdurend wordt af-

gekocht, is bij de vaststelling de voor de in C.1 bedoelde transactie relevante markt-

waarde(n) buiten beschouwing gelaten, op grond van het bepaalde in de Erfpacht- en 

KOOPstartbepalingen.  

▪ De in hoofdstuk D genoemde marktwaarde bij het eerste gedachtestreepje volgt uit de Eu-

ropese taxatie standaarden (EVS) en geeft de feitelijke situatie weer op de waardepeilda-

tum van het taxatierapport. Deze marktwaarde is een waarde die een externe partij zou 

willen betalen voor het object wanneer dit verhuurd blijft en waarbij deze externe partij de 
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woning niet zelf zou gaan bewonen. Deze marktwaarde is onderbouwd met een berekening 

/ volgens de comparatieve methode (NB: keuze maken).  

▪ De tweede getaxeerde waarde, de marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt dat het dat 

de huidige huurovereenkomst is geëindigd en het object door de voormalige huurder als ko-

per bewoond blijft, is de waarde die relevant is in verband net het in hoofdstuk C.1. om-

schreven doel. Deze marktwaarde is onderbouwd met de in hoofdstuk L. vermelde referen-

tieobjecten. 

▪ De derde getaxeerde waarde, is gelijk aan de tweede getaxeerde waard, doch exclusief de 

waarde van de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen’.  

▪ De eventuele verbeteringen die de huurder heeft aangebracht.  

▪ De (eventuele) waarde van deze door de huurder aangebrachte verbeteringen wordt niet 

vermeld in hoofdstuk N. 

▪ N.B.: Het gaat alleen om de verbeteringen die ‘bevoegdelijk’ zijn aangebracht. Verbeterin-

gen waarvoor een bouwvergunning ontbreekt terwijl deze wel vereist is, of verbeteringen 

waarvoor toestemming van de vereniging van eigenaars nodig is maar deze niet is verkre-

gen, worden buiten beschouwing gelaten. Laat de taxateur dergelijke ‘verbeteringen’ buiten 

beschouwing, dan licht hij dit toe.  

2.4. Taxatie nieuwbouwwoning 

Voor de taxatie zijn er twee mogelijkheden: 

A. Voor iedere woning wordt een afzonderlijk gevalideerd taxatierapport uitgebracht.  

B. Een complextaxatie, met gebruik van het Taxatierapport transactie woonruimte complex. 

Een complexmatige taxatie van vijf of meer nieuwbouwwoningen wordt verricht door twee 

taxateurs gezamenlijk. Eén van de twee taxateurs stelt dan het taxatierapport op, de andere 

taxateur voegt een verklaring bij dat hij instemt met het taxatierapport (Erfpacht- en KOOP-

startbepalingen art 3.2). 

 

A. Taxatierapport individueel 

 

1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van 

toepassing is, met als variant: KOOPstart. 

 

2. In hoofdstuk C.1. wordt vermeld: het bepalen van de prijs bij: verkoop 

 

3. In hoofdstuk D.: 

▪ Bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde’.  

▪ Bij het tweede gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde met als bijzonder uitgangs-

punt uitgaande van een gerealiseerd object zoals in dit rapport beschreven in hoofdstuk 

I.1.’ 

 

4. In hoofdstuk G.2. wordt de feitelijke juridische situatie vermeld op het moment van de 

taxatie: volle eigendom van de grond c.q. volle eigendom van het appartementsrecht c.q. het 

complex. 
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5. In hoofdstuk N. wordt vermeld:  

▪ De aanwezigheid van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen die van toepassing zullen zijn op 

het eeuwigdurend te vestigen recht van erfpacht waarbij de canon eeuwigdurend wordt af-

gekocht, is bij de vaststelling van de voor de in C.1 bedoelde transactie relevante markt-

waarde(n) buiten beschouwing gelaten, op grond van het bepaalde in de Erfpacht- en 

KOOPstartbepalingen.  

B. Complextaxatie 

 

1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van 

toepassing is, met als variant: KOOPstart. 

 

2. In hoofdstuk C.1. wordt vermeld: het bepalen van de prijs bij: verkoop 

 

3. In hoofdstuk D.: 

▪ In de tabel worden bij ‘Marktwaarde’ de marktwaarden vermeld in de situatie dat de wonin-

gen gereed zijn.  

 

4. In hoofdstuk G.2. wordt de feitelijke juridische situatie vermeld op het moment van de 

taxatie: volle eigendom van de grond c.q. volle eigendom van het appartementsrecht c.q. het 

complex. 

 

5. In hoofdstuk N. wordt vermeld:  

▪ De aanwezigheid van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen die van toepassing zullen zijn op 

het eeuwigdurend te vestigen recht van erfpacht waarbij de canon eeuwigdurend wordt af-

gekocht, is bij de vaststelling van de voor de in C.1 bedoelde transacties relevante markt-

waarde(n) buiten beschouwing gelaten, op grond van het bepaalde in de Erfpacht- en 

KOOPstartbepalingen.  

▪ De in hoofdstuk D genoemde marktwaarden hebben als bijzonder uitgangspunt dat de op-

stallen zijn gerealiseerd zoals in dit rapport beschreven in hoofdstuk I.1. Vermelding van 

een marktwaarde op zich, zonder gerealiseerde opstallen, is buiten beschouwing gelaten 

omdat deze te veel afhankelijk kan zijn van uiteenlopende ontwikkel- en bouwstadia waarin 

de diverse opstallen zich op de waardepeildatum bevinden. 

Indien een complextaxatie wordt uitgevoerd door twee taxateurs gezamenlijk (bij een complex 

van 5 of meer woningen): 

▪ De taxatie is uitgevoerd door de taxateurs <naam> en <naam> die gezamenlijk de waarde 

hebben vastgesteld. <naam> heeft dit rapport opgesteld, <naam> heeft een ondertekende 

verklaring bijgevoegd dat hij/zij instemt met de volledige inhoud van het rapport.  

2.5. Specifieke eisen bij taxatie bestaande woning t.b.v. vaststelling 

van het vergoedingsbedrag bij levering van de bloot eigendom 

(omzetting) 

1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van 

toepassing is, met als variant: KOOPstart. 
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2. In hoofdstuk C.a. wordt vermeld:  

▪ het bepalen van de waardeontwikkeling als onderdeel van de vaststelling van het vergoe-

dingsbedrag bij levering van de bloot eigendom. 

 

3. In hoofdstuk D. wordt vermeld:  

▪ Bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: ‘Marktwaarde’.  

▪ Daarnaast wordt bij het volgende gedachtestreepje vermeld: ‘Marktwaarde met als bijzon-

dere uitgangspunt dat sprake is van vol eigendom.  

 

4. In hoofdstuk G.2. wordt de feitelijke juridische situatie vermeld op het moment van de taxa-

tie: een eeuwigdurend recht van erfpacht, waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht. 

 

 

5. In hoofdstuk N. wordt vermeld:  

▪ De aanwezigheid van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen die van toepassing zijn op het 

eeuwigdurend gevestigde recht van erfpacht waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht, 

is bij de vaststelling van de voor de in C.1 bedoelde transactie relevante marktwaarde(n) 

buiten beschouwing gelaten, op grond van het bepaalde in de Erfpacht- en KOOPstartbepa-

lingen. 

▪ De in hoofdstuk L vermelde referentieobjecten zijn bruikbaar als onderbouwing bij zowel de 

‘Marktwaarde’ als bij de ‘Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt dat sprake is van vol 

eigendom’, aangezien er bij deze referentieobjecten sprake is van vol eigendom of een eeu-

wigdurende gevestigd recht van erfpacht waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht, 

waardoor er op dit aspect waardetechnisch geen verschil is tussen de referentieobjecten en 

het getaxeerde object en waardoor deze marktwaarden geacht mogen worden aan elkaar 

gelijk te zijn.  

 

NB: Zie over het tweede punt verder de ‘Toelichting bij de Taxatie-instructie’, par. A.8. 

2.6. Bindendadviesregeling 

Indien een taxatierapport wordt opgesteld ten behoeve van de bindendadviesregeling zoals be-

doeld in art. 8.3 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen of in art. 9.3 van de Erfpacht- en KOOP-

startbepalingen (ook wel genoemd: ‘arbitragetaxatie’), stelt de voorzitter van de drie nieuw be-

noemde taxateurs die de taxatie gezamenlijk uitvoeren het rapport op en laat dit rapport valideren. 

In Hoofdstuk N. van het taxatierapport wordt vermeld dat de taxatie ten behoeve van de binden-

dadviesregeling is uitgevoerd, welke twee andere taxateurs ook hebben getaxeerd en dat de drie 

taxateurs gezamenlijk de waarde hebben vastgesteld. Deze twee taxateurs verklaren in een bijlage 

die door hen is ondertekend en bij het rapport wordt gevoegd, dat zij instemmen met de volledige 

inhoud van het taxatierapport zoals deze door de voorzitter is opgesteld.  

Wanneer sprake is van een taxatie ten behoeve van een bindend advies, wordt dit vermeld in het 

rapport bij C.2. 

Zie ook de ‘Aanvullende instructie voor de taxateurs bij een arbitragetaxatie’. 

 


