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Het taxeren van onroerende 
goederen lijkt soms eenvoudig, 
maar dat is slechts schijn. 
Ervaring en kennis van de vast-
goedmarkt is onontbeerlijk. 
De vastgoedmarkt is namelijk 
een niet-geregulariseerde 
markt, bestaande uit vele deel-
markten, die enkel begrensd 
zijn naar type, ouderdom, 
gebruik, ligging en waarde. 
Elk onroerend goed is uniek. 
Deze syllabus overloopt de 
basiskennis met behulp van de 
Screen Estate Taxatie tools tot 
een taxatie verslag.

De waarde gee t informatie aan 
de opdrachtgever, die het 
verslag op de juiste wijze moet 
kunnen interpreteren. Het is 
dus noodzakelijk in een 
omstandig verslag voldoende 
uitleg te geven over de waarde-
gegevens met de gehanteerde 
maatstaven van berekening.
Op te merken valt dat de 
waarde niet noodzakelijk over-
Op te merken valt dat de 
waarde niet noodzakelijk over-
eenkomt met de prijs die voor 
een goed wordt betaald. Een 
koper kan immers om verschil-
lende redenen bereid zijn een 
hogere of lagere prijs te geven. 
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INHOUDSTAFEL

01
ALGEMEENHEDEN

Introductie en registratie van een 
account samen met het algemeen 
gebruik van het vastgoedplatform. 

02
LOCATIE, LOCATIE, LOCATIE

Het adres van het residientiëel 
onroerend goed met een visualisatie 
van het te waarderen vastgoed.

03 Inventarisatie matching en gegevens 
omtrend de aanvrager en eigenaar 
zowel particulier als een onderneming.

DOSSIER INFORMATIE

04
GEOPUNT INZICHTEN

Gewestplan, Grootschalig Referentie 
Bestand, Geluidshinder* en luchtfoto* 
kaarten op basis van de geolocatie.

05
CONSTRUCTIE 

Algemene constructie kenmerken met 
betrekking tot de mede-eigendom, 
kadastrale en wooneenheid gegevens .

06 De ruimte indeling met oppervlakte, 
volume en coëficient suggesties voor 
de vloer en volume berekeningen.

RUIMTE INDELING

07
BEREKENINGEN

Huurwaarde, Kadastrale Inkomen, en 
vloerplaat indicatoren met waarde en 
suggestieve factoren en prijzen.

08
VETUSTEIT

De sleetwaarde van het onroerende 
goed met als factoren het gebruik,  
onderhoud en zichtbare ouderdom.  

09
PRIVAAT RECHTELIJK

Voorkooprechten, eigendoms rechten, 
overstromingsgevoelige gebieden, 
zoneringen en erfdienstbaarheden.

10
KENMERKEN GROND

Configuratie van het perceel samen 
met omgevings indicatoren en geo-
metrische parameters van de grond.

11
GRONDPRIJS

Vierkante meter prijzen voor de grond 
verdeling of een vaste waarde voor 
het gebonden grond deel. 

12
TAXATIEVERSLAG

Verduidelijking van de bekomen 
taxatie methodes samen met een 
gemiddelde en taxatie verslag.



01ALGEMEENHEDEN

Cijfer notatie:

Suggestie velden:

Cijfers worden uitgedrukt met een punt notatie als comma scheiding. 
Bijvoorbeeld: 14,35m lengte word uitgedrukt als 14.35 
Bij het invoeren van een numerieke waarde enkel de vermelde meet eenheid is toegestaan.

Velden met de titel Suggestie of Suggestief zijn waardes die de so tware mee gee t ter suggestie. 
Deze velden zijn ook niet aanpasbaar en gekenmerd door de grijze achtergrond.
Indien er niets word ingevuld worden suggestieve waarden overgenomen om de berekening te voltooien.
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02LOCATIE
De locatie van vastgoed is belangrijk omdat het een grote invloed hee t op de waarde van het vastgoed. 
Een gunstige locatie, zoals een goede bereikbaarheid, nabijheid van voorzieningen en openbare vervoer-
smogelijkheden, kan de waarde van het vastgoed verhogen. Een minder gunstige locatie, zoals een slechte 
bereikbaarheid of nabijheid van geluidsoverlast, kan de waarde van het vastgoed verlagen. Bovendien kan 
de locatie ook van invloed zijn op de huur- of verkoopmogelijkheden van het vastgoed.

Adres: 
Het adres is gekenmerd door het Gewest, Gemeente, Postcode, Straat en Nummer. Het is belangrijk de 
correcte gegevens in te geven voor de correcte Geolocatie voor hoofstuk 03 Geopunt inzichten.

Foto Onroerend Goed:
Een foto op een schattingsverslag gee t een visuele weergave van het vastgoed dat geschat wordt. 
Een foto kan helpen om de staat van onderhoud, de grootte en de algemene uitstraling van het vastgoed 
te tonen. Dit kan de lezer van het verslag in staat stellen om een beter beeld te krijgen van de waarde van 
het vastgoed. Bovendien kan een foto ook helpen om eventuele afwijkingen tussen de 
beschrijving in het verslag en de werkelijkheid op te sporen. Een foto kan ook belangrijk zijn om eventuele 
verkoop of huurmogelijkheden te illustreren. Toegestane formaten zijn (Jpg, Png, Svg)
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03DOSSIER INFORMATIE

Particuliere Sector:

Openbare Sector:
Gemeenten, provincie, huisvestingsmaatschappijen, intercommunales, Registratie, Kadaster, Rechtbank

Notaris, Makelaar, Mede-Eigenaar, Kandidaat koper, Krediet of Verzekeringsinstelling, Vennootschap

De aanvrager en eigenaar gegevens op een taxatieverslag laten zien wie de opdrachtgever is van de schatting en 
aan wie het verslag gericht is. Ook is het vermelden van de eigenaars gegevens belangrijk voor de aanvrager van 
de schatting, zoals bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij, om te weten wie ze moeten benaderen 
voor verdere informatie of om eventuele verkoop- of huurmogelijkheden te bepalen. Bovendien kan het vermel-
den van de eigenaar ook helpen om eventuele juridische of verzekeringsdoeleinden te vervullen, zoals bijvoor-
beeld in geval van een geschil over de waarde of eigendom van het vastgoed.

Het is mogelijk via de Screen Estate so tware om meerdere eigenaars en aanvragers te koppelen aan een dossier 
zowel voor het vermelden van een individu als particulier of onderneming.
Voorbeelden van eigenaren en aanvragers kunnen zijn: 
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04GEOPUNT INZICHTEN

Grootschalig Refentie Bestand (GRB)

Gewestplan 

Gewestplan Luchtfoto

GRBGeluidshinder

Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aan-
vaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het 
wegennetwerk.

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het 
niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 2000 
zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uit-
voeringsplannen' (RUP's).
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CONSTRUCTIE
Bebouwing Type, Afwerking & Bebouwing Staat
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05

De kadastrale gegevens kunnen worden opgevraagd via het Geopunt platform of via het gemeente bestuur.

het kadastraal inkomen dat theoretisch gelijk is aan 60 % van de huurprijs van 1975 (nieuwe K.I.'s). Als men dit 
bedrag met 5 % per jaar verhoogt, hee t men de theoretische (volgens kadaster) huurwaarde op heden. De 
kadastrale huurwaarde is echter in vele gevallen lager dan de werkelijke huurwaarde zodat dit laatste slechts 
mag worden toegepast als men geen andere methode kan gebruiken.

Mede-eigendom ik het kader van gedeeld gebruik in een appartementsgehouw is de oppervlakte die bij het 
onroerend goed hoord door de basis akte verdeling. Je kan hier de teller en noemer en oppervlakte van alle 
mede-eigendom invoeren om zo een suggestieve grondwaarde te berekenen. Gebaseerd op de oppervlakte en 
de afwerkingsprijs. Deze waarde word toegevoegd aan de totaal waarde van het onroerend.

Kadastrale Gegevens:

Mede-eigendom:
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RUIMTE INDELING

Coë ciënten per woongedeelte

Voor het toevoegen van de ruimte indeling van het onroerend goed gebruik je de bruto vloeroppervlakte (BVO). 
Dit hee t betrekking op de buitenomtrek van de bouwelementen die de begrenzing van het gebouw vormen, 
met inbegrip van hun bekleding gemeten op vloerhoogte. De BVO loopt door tot de fysieke begrenzingen van 
het gebouw die de scheiding vormen tussen het gebouw en zijn buitenomgeving. Het is de zogenoemde buiten-
muurse oppervlakte.

Het is mogelijk om oppervlaktes in te delen via ruimte of ruimere vloer constructies zoals gelijkvloers, kelder.
Zolang deze kunnen geplaatst worden onder dezelfde ruimte coëficient.

Kruipkelder:                        0,125 - 0,30
Kelder:                           0,3 - 0,4
Kelderverdieping:                     0,4 - 0,7
Gelijkvloerse verdieping:                 1,00
1e verdieping:                       1,00 - 0,9
2e verdieping:                       0,8
Tussenverdieping:                     0,7Tussenverdieping:                     0,7
Mansarde:                          0,6
Garage:                           0,6
Zolder:                           0,3 stahoogte
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06
Lorem text Ipsum is simply text dummy text is of the 
printing and text typesetting industry. Lorem Ipsum is 
has been the industry’s is standardLorem text Ipsum 
is simply text dummy text is of the printing and text 
typesetting industry. Lorem Ipsum is has been the 
industry’s is standard text and dummy.Lorem text 
Ipsum is simply text dummy text is of the printing and 
text typesetting industry. Lorem Ipsum is has been 
the industry’s is standard text and dummy.Lorem text 
Ipsum is simply text dummy text is of the printing and 
text typesetting industry. Lorem Ipsum is has been 
the industry’s is standard text and dummy.Lorem text 
Ipsum is simply text dummy text is of the printing and 
text typesetting industry. Lorem Ipsum is has been 
the industry’s is standard text and dummy.Lorem text 
Ipsum is simply text dummy text is of the printing and 
text typesetting industry. Lorem Ipsum is has been 
the industry’s is standard text and dummy.Lorem text 
Ipsum is simply text dummy text is of the printing and 
text typesetting industry. Lorem Ipsum is has been 
the industry’s is standard text and dummy.Lorem text 
Ipsum is simply text dummy text is of the printing and 
text typesetting industry. Lorem Ipsum is has been 
the industry’s is standard text and dummy. text and 
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BEREKENINGEN

Volgens deze methode wordt de waarde afgeleid uit de wezenlijke huurprijs of het opbrengstvermogen.
De huurprijs kan men vernemen door het rechtstreeks inwinnen van inlichtingen. De huurwaarde kan men De huurprijs kan men vernemen door het rechtstreeks inwinnen van inlichtingen. De huurwaarde kan men 
afleiden uit de vergelijking met goederen van dezelfde aard, in de onmiddellijke nabijheid gelegen. Men 
beschikt nog over het kadastraal inkomen dat theoretisch gelijk is aan 60 % van de huurprijs van 1975 (nieuwe 
K.I.'s). Als men dit bedrag met 5 % per jaar verhoogt, hee t men de theoretische (volgens kadaster) huurwaarde 
op heden. De kadastrale huurwaarde is echter in vele gevallen lager dan de werkelijke huurwaarde zodat dit 
laatste slechts mag worden toegepast als men geen andere methode kan gebruiken.

Huur & Kadastrale Berekening
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07
Vloer & Volume prijzen

Venaliteit Percentage
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08VETUSTEIT
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09PRIVAAT RECHTELIJK
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10KENMERKEN GROND
Oppervlaktes & Zonering

Bebouwing Factor

Kenmerken van het perceel

Omdat de prijzen voor de grond berekening van een bouwrijp perceel komen is er een factor die het perceel 
minderwaard maakt door de constructie. Hierbij krijgt de oppervlakte alfa een reductie van 15%. Deze waarde 
kan variaren naar gelang de bebouwing op het perceel. 
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11GRONDPRIJS
Grondprijzen per constructie
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TAXATIE VERSLAG

Berekende waardes eindverslag
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