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Hertaxeren opstallen volkstuin.  
 

Inleiding: 

 

De SVR heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de volkstuinders in de regio 

Rijnmond te behartigen. Een onderdeel daarvan is om de volkstuinders de 

mogelijkheid te bieden om van de diverse diensten van de SVR  gebruik te maken 

waaronder hertaxeren. (van opstallen op de tuin) Uitgangspunt hierbij zijn de regels 

die in de betreffende vereniging zijn vastgesteld door ALV in de statuten en/of het 

huishoudelijk reglement. 

 

Om gebruik te maken van deze service zal men wel aan een aantal voorwaarden 

moeten voldoen om een onafhankelijke hertaxatie mogelijk te maken. 
 

 

Vereisten voor een hertaxatie. 

 

1. De volkstuinder neemt schriftelijk (of per email) contact op met de 

geschillencommissie van de SVR en vraagt een hertaxatie aan. 

 

2. De aanvrager geeft een omschrijving van het probleem en dient de 

documenten die van belang zijn in. 

  

Dat zijn; 

 

- Het bezwaarschrift dat de aanvrager heeft ingediend bij het bestuur van 

zijn/haar vereniging en het antwoord hierop van het bestuur. 

- Een uitleg waarom de waardebepaling in de ogen van de aanvrager niet 

rechtmatig is. 

- De statuten, huishoudelijk reglement van de vereniging, het taxatie-

reglement en /of andere relevante regels van de vereniging. 

- Het taxatierapport dat door de vereniging is opgesteld. 

- Vergunningen en /of toestemmingen voor het plaatsen van de opstallen 

welke zijn (eerder zijn) afgegeven door de gemeente en of RBvV. 

- Als die niet aanwezig zijn dan dient er een verklaring van het bestuur te 

worden toegevoegd waarin is opgenomen dat de opstallen legaal op de 

tuin gebouwd zijn.  
- Als ook die verklaring niet aanwezig is, dan worden alleen de opstallen 

waarvoor wel een vergunning aanwezig is getaxeerd. 

 

3. De geschillencommissie beoordeelt de aanvraag en neemt hierover contact 

op met het bestuur van de betrokken vereniging en stelt dan vast of de 

aanvraag wel of niet in behandeling wordt genomen en deelt de uitkomst 

daarvan schriftelijk mede aan de aanvrager. 

Als de SVR de aanvraag in behandeling neemt maakt men een afspraak voor 

de hertaxatie. 
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Procedure hertaxatie: 

 

- Bij een hertaxatie wordt de volgende procedure gevolgd. De taxateurs 

beoordelen de ingediende stukken, mogelijk vraagt men aanvullende 

gegevens op. 

- De taxateurs houden op de tuin een schouw en beoordelen ter plaatse de 

opstallen.   

- Tijdens de schouw mogen buiten de taxateurs geen anderen op de tuin 

aanwezig zijn. 

- Indien nodig wordt er een hoorzitting gehouden waarbij betrokken partijen 

                  mondelinge toelichting kunnen geven. 

- De taxateurs stellen een taxatierapport op dat aan betrokken partijen, 

aanvrager en het bestuur van de betreffende vereniging, wordt gestuurd. 

- De waardebepaling door de taxateurs van de SVR is bindend voor alle 

betrokken partijen. 

- Bij de aanvrager wordt voor een hertaxatie € 75,- in rekening gebracht 

ongeacht de complexiteit van het dossier. Dit bedrag dient vooraf door de 

aanvrager te worden betaald. 

 

Als de vereniging geen regels heeft vastgesteld door ALV in de statuten en/of het 

huishoudelijk reglement en er alleen een taxatieprijs is gegeven aan het lid van de 

vereniging, dan wordt bij een aanvraag tot hertaxatie de procedure welke hiervoor 

omschreven gehanteerd met dien verstande dat bij die hertaxatie dan de Regels van 

de SVR worden gehanteerd. 

 

Overige bepalingen. 

 

De SVR of één van de door haar aangestelde vertegenwoordigers, kan nimmer 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verborgen gebreken aan de 

getaxeerde opstallen. 
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Taxatie Regels SVR 

 

 

Als er een hertaxatie wordt aangevraagd en de betreffende vereniging heeft geen 

eigen regels, dan gaan de taxatieregels van de SVR gelden. En die zijn als volgt: 

 

1. Basisprijs. 

Om de juiste basisprijs per m² vast te stellen maken we gebruik van categorieën. 

Ter plaatste wordt de categorie gekozen die het de meeste overeenkomsten 

heeft.  

 

2. Categorieën. 

a. Vuren/grenen huisje. 

b. Hardhouten huisje. 

c. Huisje met stenen borstwering en boven houten betimmering. 

d. Huisje met stenenwanden. 

Bij elke categorie hoort een basisprijs per m² . 

Categorie a. 

Tuinhuisje; 

Wanden van Vuren- of Grenenhout. 

Zadeldak. (dakbedekking bitumen met leislag) 

Vuren- of grenenhouten kozijn met dubbele deur, stijl en regelwerk 

Vuren- of grenenhouten raamkozijnen.  

Binnenwandbetimmering. 

 

Categorie b. 

Tuinhuisje; 

Wanden van hardhout. 

Zadeldak. (dakbedekking bitumen met leislag) 

Hardhouten kozijn met harthouten dubbele deur,  

Vuren stijl en regelwerk 

Hardhouten raamkozijnen.  

Binnenwandbetimmering. 

 

Categorie c. 

Tuinhuisje; 

Wanden met halfsteens borstwering van 80 cm en bovenkant hout. 

Zadeldak. (dakbedekking bitumen met leislag) 

Vuren- of grenenhouten kozijn met dubbele deur, stijl en regelwerk 

Vuren- of grenenhouten raamkozijnen.  

Binnenwandbetimmering. 

Indien hardhouten boven betimmering en hardhouten of kunststof kozijnen 

aanwezig zijn een opwaardering toepassen. 
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Categorie d. 

Tuinhuisje; 

Wanden halfsteens. 

Zadeldak. (dakbedekking bitumen met leislag) 

Vuren- of grenenhouten kozijn met dubbele deur, stijl en regelwerk 

Vuren- of grenenhouten raamkozijnen.  

Binnenwandbetimmering. 

Indien hardhouten of kunststof kozijnen aanwezig zijn een opwaardering 

toepassen. 

 

3. Wijze van de taxatie. 

 

a. Beoordeling van de bouwkundige staat. 

Er wordt in eerste instantie gekeken naar de globale bouwkundige staat van 

het tuinhuisje en /of andere opstallen. 

- Staat van onderhoud. 

- Staat het huisje/ opstal waterpas. 

- Is het huisje/ opstal weggezakt. 

- Is het dak doorgezakt. 

- Sluiten de ramen en deuren nog correct. 

b. Vaststellen min- en meerwaarde. 

 Voor alle bouwwerken gelden een aantal meerwaarde of 

minderwaarde bedragen voor zaken die niet mee berekend zijn in de 

basis m² prijs van de categorieën, maar wel in of aan de bouwwerken 

aanwezig zijn. 

 Ook hebben de spijkervaste zaken in het huisje een waarde zoals; 

- Keuken. 

- Kasten. 

- Plafondbetimmering. (plastic schroten zijn wegens brandgevaar 

afgekeurd en wordt niet mee getaxeerd) 

- Scheidingswanden. 

- Douche en of toilet. 

- Enz. 

 Verder heeft ook de staat van onderhoud invloed op de min of 

meerwaarde. 

c. De volgende objecten in het huisje of de tuin worden niet in de taxatie 

opgenomen. 

- Water-, gas- en elektraleidingen. (zijn meestal onzichtbaar 

weggewerkt) 

- Geiser.  

- Zonnepanelen en accu’s. 

- Losse objecten, zoals tafels, stoelen, losse kasten, houtkachel, accu’s, 

tuingereedschap, tegelpaden, tuinschermen etc.  

d. Gasslangen en aansluitingen. 

- Gasslangen worden gecontroleerd of ze goed zijn aangesloten en 

of de gebruiksperiode van de slang niet verlopen is. Indien dat zo is 

dan wordt daarover een opmerking in het rapport opgenomen. 


