Aanbevolen waardedefinities t.b.v. de waardering van Motorvoertuigen
T.B.V. VERZEKERINGSTAXATIES
Vervangingswaarde als bedoeld in Art.7:960 BW- voortaxatie door deskundigen
Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit,
staat en ouderdom gelijkwaardig motorvoertuig.

Uitgangspunt:
Het vervangende motorvoertuig wordt binnen een redelijke termijn (2 maanden) bij een bonafide handelaar
(garagebedrijf, dealerbedrijf, merkspecialist, klassieker voertuigbedrijf, enz.) aangekocht.

Toelichting:
De vervangingswaarde wordt met name toegepast bij het verzekeren van een motorvoertuig. Een taxatierapport
voor de verzekering dient derhalve een waardering op vervangingswaarde te bevatten. De enige manier om,
wanneer zich daadwerkelijk schade voordoet, discussie over de omvang van de schade en dus de hoogte van de
schade-uitkering te voorkomen is het laten verrichten van een vaste taxatie in de zin van art 7:960 BW ( Burgerlijk
Wetboek) door een deskundige.

Dagwaarde
Onder de dagwaarde van een motorvoertuig wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor
waardevermindering door veroudering, schade of slijtage.

Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een nieuw motorvoertuig van
hetzelfde merk, type en uitvoering.

Herbouwwaarde
Onder herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor herbouw van het verzekerde (gedeeltelijk)
tenietgegane motorvoertuig naar een zelfde staat als direct voor het voorval.
Het verzekerde bedrag voor herbouwwaarde is inclusief toegevoegde accessoires, opties en voertuigmodificaties.
Uitgangspunt:
Uitsluitend bij unieke vooroorlogse en “custom-made” motorvoertuigen, waarvan vervanging door een soortgelijk
motorvoertuig niet mogelijk is.
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Publieke vrijwillige verkoopwaarde/Veilingwaarde
Onder veilingwaarde wordt verstaan het bedrag dat het motorvoertuig bij een vrijwillige openbare verkoop /veiling na de beste voorbereiding en aanbieding (catalogus, kijkdag ) op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze –
redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

Uitgangspunt:
Dit is het bedrag waarvoor het motorvoertuig wordt afgeslagen of gegund. Met de bijkomende veilingkosten wordt
daarbij geen rekening gehouden, aangezien deze kosten verschillen per veilinghuis.

Executiewaarde
Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat het motorvoertuig redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij
gedwongen verkoop in opdracht van de schuldeisers.
Toelichting:
Het motorvoertuig wordt na aanplakking van plaats en tijd van de verkoping door een deurwaarder openbaar
verkocht - zonder voorbereidend werk - aan de meest biedende tegen contant geld aan wie er op dat moment
aanwezig is.

Waarde in het economisch verkeer
Onder waarde in het economisch verkeer (WEV) wordt verstaan het bedrag dat voor het motorvoertuig bij
aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest
biedende gegadigde, zou zijn besteed.
Toelichting:
In de Nederlandse wetgeving komt deze waardedefinitie op een aantal plaatsen voor, zo wordt de WEV bijvoorbeeld
genoemd bij de waardering van de verkrijging ter vaststelling van de successierechten, bij de waardering van het
motorvoertuig ter vaststelling van de fiscale bijtelling van motorvoertuigen ouder dan 15 jaar en bij de waardering
t.b.v. overdracht van een motorvoertuig vanuit de bedrijfsactiva naar privé.

Particuliere verkoopwaarde
Onder particuliere verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat het motorvoertuig zal kunnen opbrengen wanneer
een particulier dan wel een handelaar, garage- of dealerbedrijf het motorvoertuig op de meest geëigende manier
binnen een redelijke termijn verkoopt zonder dat er sprake is van inruilkortingen, garantieregelingen of coulance.

Inruilwaarde
Onder inruilwaarde wordt verstaan het bedrag dat voor het motorvoertuig wordt betaald/op de aankoopprijs in
mindering wordt gebracht, indien dit motorvoertuig ingeruild wordt bij een garage- of dealerbedrijf bij de aanschaf
van een naar type en soort gelijkwaardig voertuig van jongere leeftijd of een hogere prijsklasse.

Inkoopwaarde handel
Onder inkoopwaarde handel wordt verstaan het bedrag dat het motorvoertuig op zal brengen indien het
motorvoertuig ter inkoop wordt aangeboden aan een handelaar, garage- of dealerbedrijf.
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Toelichting:
In sommige publicaties treffen we deze waarde ook aan onder de naam “handelinkoopwaarde of inkoopwaarde”. Als
gevolg van het arrest van de HR d.d. 10 juli 2009 (nr 07/11237) is deze waarde de grondslag voor de BPM-berekening
bij aangifte op basis van taxatie of koerslijst.

Onderhandse particuliere verkoopwaarde
Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij
vrijwillige onderhandse verkoop tussen particulieren onderling, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor
de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen".

Verkoopwaarde dealer/handel
Onder de verkoopwaarde dealer/handel wordt verstaan het bedrag dat door een handelaar, garage- of dealerbedrijf
als vraagprijs voor een motorvoertuig wordt gehanteerd bij verkoop aan een eindgebruiker. In dit bedrag zit
vanzelfsprekend een bedrag voor emolumenten (garantie, coulance, afleveringsbeurt, verkoopkosten en
inruilkorting).

Tenslotte: de hiervoor gegeven waardebegrippen betreffen een waarde inclusief BPM en BTW. Voor elk
waardebegrip is het in principe mogelijk deze waarde op te splitsen in “Netto catalogus waarde” , BPM en BTW. Die
drie onderdelen samen vormen namelijk de waarde van het motorvoertuig. Ter verduidelijking: een buitenlands
geregistreerd motorvoertuig kan bijvoorbeeld exclusief BPM getaxeerd worden (denk aan een grensoverschrijdende
taxatie, waarbij natuurlijk wel getaxeerd wordt conform de buitenlandse marktomstandigheden). Een zakelijk
voertuig - al dan niet zijnde een bestelvoertuig - kan exclusief BTW en in- of exclusief BPM getaxeerd worden.
Kortom, al naar gelang specifieke omstandigheden is er een aantal mogelijkheden.
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