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Inleiding
Het komt wel eens voor dat een huurder in de huurovereenkomst een koopoptie bedingt.
Een koopoptie is een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 lid 3 BW (Marchi, 2016, p.
26). Een dergelijk aanbod dient door een verhuurder dan ook gerespecteerd te worden. Het verkopen
van het pand buiten de huurder om wordt door de samenleving als onrechtvaardig ervaren.
Deze koopoptie kan voor een taxateur en zijn taxatieopdracht een dilemma vormen. Met name als de
afgesproken prijs, bedongen in de koopoptie, lager is dan wat de markt voor het pand zou willen
betalen. Hoe dient de taxateur in dit geval te handelen? De volgende situatie illustreert dit vraagstuk.
De casus
Een Register-Taxateur bedrijfsmatig vastgoed, ingeschreven in het NRVT, heeft een taxatieopdracht
verkregen. De eigenaar van het winkelpand heeft uitsluitend verzocht om een marktwaarde op basis
van IVS te bepalen.1 Dit in het kader van een benodigde hypothecaire geldlening. Het pand is door de
eigenaar verhuurd. De huurder heeft daarbij in het huurcontract een koopoptie bedongen. Vanwege
deze koopoptie voert de taxateur marktonderzoek uit om de mate van verhandelbaarheid te peilen. Uit
dit onderzoek blijkt dat er gegadigden zijn die bereid zijn meer te betalen dan de prijs die is vastgelegd
in de koopoptie-clausule. Tijdens het uitvoeren van de opdracht komt de taxateur er bovendien achter
dat de eigenaar voornemens is om het pand te verkopen aan één van deze gegadigden.2 Dit wil zeggen,
een verkoop buiten de huurder om. Kan de taxateur in dit geval een marktwaarde vaststellen boven de
prijs die is vastgelegd in de koopoptie? En wat betekent dit vervolgens voor zijn integriteit?
De stelling die zal worden behandeld in dit essay luidt dat een taxateur in een dergelijke situatie een
marktwaarde kan vaststellen boven de prijs bepaald in de koopoptie en hierover een taxatierapport kan
uitbrengen.
Ten behoeve van het beargumenteren van deze stelling wordt allereerst ingegaan op het vraagstuk of
bij overdracht van het pand naast de huur ook de koopoptie van rechtswege mee overgaat. Vervolgens
wordt er bekeken of de taxateur niet-integer handelt. Als laatste wordt ingegaan op de geschiktheid om
marktwaarde als waarderingsgrondslag te nemen. Ten slotte volgt de conclusie.
Het overgaan op koper van het beding van koopoptie
Artikel 7:226, lid 3 BW luidt:
“De verkrijger wordt slechts gebonden door die bedingen van de huurovereenkomst, die
onmiddellijk verband houden met het doen hebben van het gebruik van de zaak tegen een door
de huurder te betalen tegenprestatie.”
Uit dit lid is af te leiden dat een nieuwe eigenaar slechts gebonden is aan het beding van de koopoptie
voor zover de koopoptie onmiddellijk verband houdt met het doen hebben van het gebruik van het
gehuurde tegen een door huurder te betalen tegenprestatie. Het beding van koopoptie gaat dus niet
automatisch met de huur over op de verkrijger.
In een arrest van de Hoge Raad uit 1923 werd bepaald dat een koopoptie niet van rechtswege mee
overgaat op een koper (Draisma en De Kok, 2008, p. 8). Een arrest van de Hoge Raad uit 2007 sloot
hierop aan (Van Neck en Veerman, 2008, p. 481). Uit dit laatstgenoemde arrest is eveneens te
concluderen dat, indien partijen in de huurovereenkomst hebben opgenomen dat de verplichtingen uit
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IVS International Valuation Standards 2013.
Een voorbeeld van een dergelijke situatie: De taxateur bespreekt de concept-rapportage met zijn opdrachtgever. Gelet op de uitkomst van
de waardering, besluit de opdrachtgever af te zien van een extra hypothecaire geldlening. Hij vertelt zijn taxateur dat hij het pand gaat
verkopen buiten de huurder om. Met als reden dat hij dan sneller uit zijn financiële problemen komt.
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de koopoptie op de koper mee overgaan, dit de huurder niet baat. Het is dus niet de intentie die
bepalend is, maar of de koopoptie krachtens artikel 7:226, lid 3 BW mee is overgegaan (Eeken en De
Visser, 2007, p. 108).
Volgens Mol (2015, p. 442) gaat een koopoptie enkel van rechtswege mee over indien in het door de
huurder periodiek te betalen bedrag ook een vergoeding voor de koopoptie is begrepen. Naast de
gebruiksvergoeding voor de ruimte dient in de totale vergoeding dus ook begrepen te zijn een bedrag
dat ziet op de mogelijke verkrijging van het pand. Deze verdisconteerde tegenprestatie dient altijd de
vorm aan te nemen van een financiële component. Andere vormen van verdiscontering voldoen niet
(Mol, 2015, p. 444). Uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag uit 2015 is af te leiden dat een
door een huurder gedane investering in het pand in bepaalde gevallen gezien kan worden als een
financiële prestatie gericht op de verkrijging van het pand.
De vraag is wat deze juridische context betekent voor de taxateur in het kader van zijn ontvangen
taxatieopdracht. Een mogelijkheid is dat de taxateur bekijkt of er in het kader van de afgesproken
koopoptie sprake is van een tegenprestatie middels verdiscontering in het periodiek, door huurder, te
betalen bedrag. Ook kan hij bij opdrachtverstrekking aan de opdrachtgever verzoeken om een
aanvullende verklaring daaromtrent. Verder dient bekeken te worden of de huurder in het pand
investeert in het licht van toekomstig eigenaarschap. Indien de taxateur tot de slotsom komt dat het
uitgangspunt gehanteerd kan worden dat de koopoptie bij overdracht niet op een koper mee zou
overgaan, kan hij dit uitgangspunt voor waar houden. Hij dient dit uitgangspunt duidelijk in het
rapport weer te geven. Mocht de taxateur tot de conclusie komen dat hij dit uitgangspunt niet kan
hanteren, dan kan de waardering plaatsvinden onder de aanname dat de koopoptie mee overgaat op
een nieuwe eigenaar.
In het vervolg van dit essay wordt er vanuit gegaan dat de koopoptie niet mee overgaat op een koper.
Nu wordt, in het licht van de hiervoor beschreven casus, ingegaan op het integriteitsaspect.
De integere taxateur
Een taxateur dient altijd integer te handelen. Dit is vastgelegd in artikel 11 van Algemene Gedrags- en
Beroepsregels NRVT. Hieruit blijkt dat een taxateur onder meer integer handelt indien hij in bepaalde
situaties de betrokkenheid van niet-integer handelen van zijn opdrachtgever tegengaat. De vraag is dan
ook of er in de omschreven praktijksituatie sprake is van niet-integer handelen door de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever zijn voornemen tot verkoop doorzet, wordt het pand mogelijkerwijs verkocht
en geleverd aan een ander dan de huurder. De aanname is dat daarbij de koopoptie niet mee overgaat
op de nieuwe eigenaar. Na overdracht van het pand doet de huurder een beroep op zijn koopoptie.
Vervolgens kan hij de oorspronkelijke verhuurder aanspreken op grond van wanprestatie.
Wanpresteren kan doorgaans geduid worden als niet-integer handelen. In dit verband concludeert
Tjong Tjin Tai (2012, p. 7) dat maatschappelijk gezien wanprestatie niet wordt geaccepteerd. Er is in
principe geen morele grond die een wanprestatie rechtvaardigt. Aannemende dat er in dit geval geen
rechtvaardigingsgrond aanwezig is, dient het (voorgenomen) handelen van de opdrachtgever daarom
als niet-integer te worden geduid. Indien de taxateur een dergelijk handelen niet tegengaat, kan dit
betekenen dat de taxateur ook zelf niet-integer handelt.
Dit laatste is het geval indien de taxateur voorziet (of had moet kunnen voorzien) dat het
(concept-)taxatierapport aan een (eventuele) wanprestatie zou (kunnen) bijdragen. Deze redenatie kan
worden onderbouwd met een artikel van Tjong Tjin Tai (2012, p. 3). Voorziet de taxateur dat zijn
werk kan bijdragen aan een mogelijke wanprestatie, dan dient hij zijn opdrachtgever te weerhouden
van zijn voornemen om te verkopen aan een ander dan aan huurder op een zodanige wijze dat zijn
klant hier definitief van afziet. Lukt dit niet, dan dient de taxateur de taxatieopdracht terug te geven.
Deze gedachte sluit overigens ook aan op het notariële tuchtrecht; indien wanprestatie dreigt dient een
notaris zijn diensten te weigeren (Baggerman 2015, p. 926).
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Het is mogelijk dat de opdrachtgever definitief van zijn voornemen om te verkopen aan een ander dan
de huurder afziet. Kan in dat geval de taxateur, vanuit een ethisch perspectief bezien, van een
denkbeeldige transactie uitgaan waarbij de veronderstelling is dat het pand op de peildatum wél zou
zijn verkocht aan een ander dan de huurder? Immers, het kooprecht van huurder wordt in deze
denkbeeldige transactie door de taxateur genegeerd.
In de definitie van marktwaarde van IVS (2013, p. 19) is sprake van een andere verkoper dan de
werkelijke eigenaar. Bij de denkbeeldige verkoop is een hypothetische eigenaar betrokken (Berkhout
en Hordijk, 2010, p. 11). Als gevolg daarvan gaat het in de waardering om een fictieve, en daarmee
andere, verkoper dan de huidige eigenaar. Volgens deze redenering is de hypothetische eigenaar dan
ook niet degene die de koopoptie aan de huurder heeft aangeboden. Dit stelt de taxateur in staat om
voorbij te gaan aan het door de huidige eigenaar gedane aanbod van koop. Dit argument geldt niet
indien de koopoptie op de hypothetische eigenaar van rechtswege mee over zou zijn gegaan. In dat
geval dient immers de koopoptie gerespecteerd te worden door iedere, ook een hypothetische,
eigenaar. De taxatie in de huidige casus volgt echter de aanname dat in een denkbeeldige transactie de
koopoptie niet mee overgaat.
De geschiktheid van het waardebegrip marktwaarde
De taxatie in de casus dient uitgevoerd te worden ten behoeve van een hypothecaire geldlening. De
IVS bepalen dat de taxatiebasis geschikt moet zijn voor het beschreven doel (RICS, 2014, p. 36). De
werkelijke eigenaar mag niet verkopen aan een ander dan huurder zolang huurder een beroep kan doen
op de koopoptie. Hierdoor rijst de vraag wat de toegevoegde waarde is van het afgeven van de
marktwaarde.
De getaxeerde marktwaarde kan de bank betrekken in haar overweging wat het pand op de peildatum
opgebracht zou kunnen hebben in geval van een executoriale verkoop; een veilingverkoop volgens
artikel 3:268, lid 1 BW. De bank heeft dan het recht het pand op de veiling te doen verkopen. In deze
situatie kan de executant het kooprecht van de huurder negeren.
Bij executie hoeft de executant een koopoptie van huurder niet op te leggen aan de veilingkoper indien
van dit voornemen een bepaalde waardedruk uitgaat. Dit is af te leiden uit het commentaar van Holten
(2000) op de uitspraak van de rechtbank Roermond. Een huurder zou anders dezelfde bescherming
genieten als een beperkt gerechtigde. Alleen in het geval dat de oplegging van een koopoptie aan een
verkrijgende ten minste dezelfde veilingopbrengst oplevert als zonder oplegging van deze koopoptie,
moet de executant mogelijkerwijs de koopoptie wel opleggen aan de verkrijgende partij.
Een duidelijk taxatierapport
Het is noodzakelijk dat de taxateur in zijn rapportage een toelichting geeft dat hij bij het taxeren van
de marktwaarde is uitgegaan van een hypothetische verkoper. Deze verkoper is, in tegenstelling tot de
huidige eigenaar, niet gehouden de koopoptie na te komen. Hiermee voorkomt de taxateur dat de
opdrachtgever van een verkeerde interpretatie uitgaat. Namelijk, dat zijn potentiële verkoopopbrengst
gelijk staat aan het getaxeerde bedrag.
Om het taxatierapport verder te verduidelijken is het raadzaam een extra marktwaarde af te geven.
Namelijk, één die een opbrengst weerspiegelt in het geval dat een hypothetische eigenaar uitsluitend
verkoopt onder de voorwaarde dat de koopoptie op de koper mee overgaat. Dit bijzondere
uitgangspunt kan worden verduidelijkt door te stellen dat de koopoptie zou zijn overgegaan via een
overname van het huurcontract. Daarmee worden alle rechten en verplichtingen door een koper
overgenomen, ook die met betrekking tot de koopoptie (Rooseboom, 2014, p. 228). De opdrachtgever
heeft zo een compleet beeld wat zijn pand op de peildatum zou kunnen hebben opgebracht.
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Conclusie
De taxateur dient, zo mogelijk, in zijn rapport een aanname te doen of een koopoptie al dan niet mee
overgaat op een verkrijger.
Indien zich de, in dit essay geschetste, situatie voordoet dat de eigenaar het recht van de huurder op de
koop van het pand wil negeren en het taxatierapport aan dit voornemen bijdraagt, dient de taxateur de
taxatieopdracht terug te geven. Althans, indien blijkt dat de taxateur hem hier niet van kan
weerhouden.
Op voorhand is dus geen duidelijkheid te geven of de taxateur in de beschreven casus zijn rapport
zonder meer kan afgeven. De conclusie is dan ook dat de, in de inleiding verwoorde, stelling wordt
verworpen.
Mocht de taxateur zijn opdrachtgever hebben kunnen weerhouden van niet-integer handelen, dan kan
de taxateur zijn taxatie voltooien. Daarbij is verduidelijking in het taxatierapport noodzakelijk.
Namelijk, dat in de definitie van de marktwaarde het gaat om een hypothetische eigenaar-verkoper.
Ook is het aan te raden een extra marktwaarde op te nemen met betrekking tot verkoop onder een
bijzonder uitgangspunt.
© Copyright W.A. van Ree.
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