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Toetsmatrijs Examen Antieke en Klassieke motorvoertuigen
Het examen Antieke en Klassieke Motorvoertuigen bestaat uit een theoretisch examen en
een praktijkexamen. Men kan pas deelnemen aan een praktijkexamen nadat het theorie
examen positief is afgesloten.
Het vakbekwaamheidsdiploma wordt afgegeven na het succesvol afronden van zowel het
theoretisch als het praktijkexamen.

Een theorie examen wordt 1 keer per kalenderjaar georganiseerd. Een praktijkexamen in
principe ook 1 keer, maar mocht daar aanleiding toe zijn, kan dit meer dan 1 keer in een jaar
worden geëxamineerd.

Het praktijkgedeelte bestaat uit:
Het taxeren: herkennen, beschrijven en waarderen van een 5-tal motorvoertuigen. Bij dit
onderdeel dient de kandidaat desgevraagd de motorvoertuigen te waarderen tegen resp.
inkoopwaarde handel, inruilwaarde (waarbij aankoop nader omschreven motorvoertuigen
gegeven wordt), verkoopwaarde handel, aankoopwaarde particulier, waarde in het
economisch verkeer en/of executiewaarde.
Het gebruik van een gedrukt exemplaar van een in de handel gebruikelijke koerslijst is hierbij
toegestaan .

Het theoriegedeelte bestaat uit:
50 meerkeuzevragen, 20 foto herkenningsopdrachten en 5 open vragen.

In deze toetsmatrijs wordt achtereenvolgens beschreven:
•

Exameneisen algemeen

•

Exameneisen object gericht herkennen en beschrijven

•

Exameneisen Waarderen
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De kandidaat wordt geacht bekend te zijn met de aanbevolen waardedefinities van de
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Exameneisen Algemeen
De kandidaat

2

Beschikt over kennis van merken, de voornaamste makers/ontwerpers, modellen, types
/uitvoeringen, technische kennis, waarderings-en branchekennis van antieke en klassieke
automobielen vanaf 1900 tot ca. 1977.
Beschikt over historische kennis op hoofdlijnen van de ontwikkeling van de automobiel,
makers/ontwerpers, modellen, types/uitvoeringen en fabrieken

3

Beschikt over voldoende kennis van verzekeringstechnische,financiële- , fiscale- en juridische wet en regelgeving waarbij taxatierapporten toepassing vinden

4
5

Bezit globale kennis van verzekeringsproducten op het gebied van antieke en klassieke auto’s
Draagt kennis van nationale en internationale trends en ontwikkelingen, welke van belang zijn
voor
de branche
Draagt kennis van specifieke wet- en regelgeving voor auto’s.
Beschikt over voldoende algemene kennis van materialen, voertuigtechniek, herstel en
reparatietechnieken zoals deze in de branche gebruikt worden

6
7

8
9
10
12

Heeft kennis van toonaangevende brancheorganisaties en verenigingen op het gebied van
antieke en klassieke automobielen
Heeft kennis van naslagwerken en andere toonaangevende bronnen op prijzengebied
Kan de Nederlandse taal in woord en geschrift functioneel en overwegend foutloos gebruiken en /of past
de spellingscorrectie juist toe.
Kan zich aan- en inpassen in de beroepscultuur van de registertaxateur en weet beroepsmatig ethisch te
handelen. Herkent de belangen van de opdrachtgever en behartigt deze naar behoren.
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Exameneisen object gericht herkennen en beschrijven
De kandidaat:
1

Kent de terminologie en begrippen die bij het beschrijven van een motorvoertuigen gebruikelijk zijn en
kan deze op juiste wijze toepassen zodat een motorvoertuig aan de hand van de beschrijving
identificeerbaar is.

2

Kent de benaming en functie van onderdelen en accessoires.

3

Kent de specifieke benaming van materialen van zowel dragende delen als bekleding en interieur.

4

Kan de staat van onderhoud ( technische staat, plaat- en spuitwerk) en de mate van originaliteit en de
wijze waarop de motorvoertuigen eventueel gerepareerd is beoordelen

5

Kan schades beoordelen, kent herstel en reparatietechnieken en globaal de kosten daarvan schatten.

6

Draagt voldoende kennis van de algemene gegevens welke in een taxatierapport moeten worden
benoemd en expliciet moeten worden beschreven.

7

Kan in voldoende mate (tekstueel) anticiperen op bijzondere situaties en voorvallen zoals deze in de
praktische uitvoering van taxatiewerkzaamheden voorkomen.

8

Kan op systematische wijze, en volgens de gebruikelijke normen, een taxatierapport opstellen.

Exameneisen Waarderen
De kandidaat

2

Kan de door de Federatie TMV voorgeschreven/aanbevolen “waardedefinities voor de waardering van
kunst, antiek en inboedelgoederen, verzamelingen, kostbaarheden etc.” benoemen en toepassen.
De bedoelde waardedefinities zijn via de TMV verkrijgbaar
Kan beargumenteren waarom het doel van een taxatieopdracht de keuze voor het gebruik van een
bepaalde waardedefinitie rechtvaardigt.

3

Kan vaststellen welke informatie noodzakelijk is om de taxatieopdracht op een juiste wijze te kunnen
uitvoeren en tot een verantwoord oordeel te komen.

4

Kan benoemen aan welke (juridische) voorwaarde(n) de uitwerking van een taxatieopdracht moet
voldoen.

5

Kan aangeven of een auto commercieel interessant is
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