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Toetsmatrijs Examen Paarden en Pony’s
Het examen Paarden en Pony’s bestaat uit een theoretisch examen en een praktijkexamen. Het
vakbekwaamheidsdiploma wordt afgegeven na het succesvol afronden van zowel het theoretisch als
het praktijkexamen.
Het praktijkgedeelte bestaat uit het taxeren: herkennen, beschrijven en waarderen van een
representatief aantal (circa 10) objecten.
Het theoriegedeelte bestaat uit circa 40 vragen (zowel vaktechnisch als algemeen theoretisch), die
schriftelijk worden geëxamineerd.
In deze toetsmatrijs wordt achtereenvolgens beschreven:


Literatuurlijst



Exameneisen Theoretisch



Exameneisen Vaktechnisch



Exameneisen herkennen, beschrijven en waarderen.



Algemene criteria

Literatuurlijst
De theoretische vraagstelling gaat ervan uit dat de kandidaat kennis draagt van:* :
Aanbevolen waardedefinities van de Federatie TMV (online beschikbaar).
Leidraad deskundigen in civiele zaken. (online beschikbaar).
Erecode TMV. (online beschikbaar).
Besluit Actuele Waarde (jaargang 2015 - online beschikbaar).
De International Valuation Standards 2017 (online beschikbaar - Engelstalig)
*In samenhang met Exameneisen Algemeen theoretisch.

Exameneisen - Theoretisch
De kandidaat
Beschikt over gedegen kennis van verzekeringstechnische, financiële- , fiscale- en juridische wet en
regelgeving waarbij taxatierapporten toepassing vinden ( bijv. verzekeringsrecht, juridische
geschillen etc.).
Draagt kennis over specifieke wet- en regelgeving (bijv. BTW regelingen etc.)
Draagt beperkte kennis van het Besluit Actuele Waarde.
Beschikt over voldoende algemene kennis van juridische en fiscale structuren in het bedrijfsleven
(bijv. B.V., V.O.F., BTW, leasevormen).
Draagt gedegen kennis van de Erecode TMV en weet deze in de dagelijkse praktijk ten uitvoer te
brengen.
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Kan zich aan- en inpassen in de beroepscultuur en weet beroepsmatig ethisch juist te handelen.
Draagt gedegen kennis van de Leidraad deskundigen civiele rechtszaken.
Kan de relevante en door de Federatie TMV voorgeschreven/aanbevolen waardedefinities
benoemen, beargumenteren en toepassen.
Kan vaststellen welke informatie noodzakelijk is om de taxatieopdracht op een juiste wijze te
kunnen uitvoeren en tot een verantwoord oordeel te komen.
Kan benoemen aan welke (juridische) voorwaarde(n) de uitwerking van een taxatieopdracht moet
voldoen.
Draagt algemene kennis van de internationale richtlijnen voor het taxeren van materieel vast
actief en de beroepsethiek voor taxateurs zoals deze gepubliceerd worden door de Federatie TMV
(Erecode) en de IVSC (International Valuation Standards Comittee) en de International Valuation
Standards (IVS). (speciale aandacht gaat uit naar de 3 fundamentele grondslagen tot waardering
t.w. Marktwaarde benadering (Market Approach), Kostprijs benadering (Cost Approach) en in
mindere mate naar Inkomsten benadering (Income Approach).

Exameneisen Vaktechnisch
In de Exameneis – Vaktechnisch wordt beschreven aan welke specifieke vakeisen de kandidaat dient
te voldoen.

De kandidaat:







Kan het signalement van het paard/pony opmaken.
Draagt kennis van beenstanden en afwijkingen.
Draagt kennis van beengebreken.
Kan de onderdelen van het exterieur benoemen.
Kan leeftijd schatten aan de hand van het gebit.
Draagt kennis van de inrichting van de sport zoals die gereglementeerd is door de
Koninklijke Hippische Sportfederatie (KNHS).
 Heeft kennis van nationaal geldende regelgeving inzake identificatie en registratie
paardachtigen.
 Heeft kennis van de meest bekende stamboeken en hun regelgeving KWPN, KFPS, NRPS en
NWCPS.
De voorbeelden beogen de kandidaat een toelichting te geven op de vaktechnische eisen en zijn
uitdrukkelijk niet limitatief.

Exameneisen Herkennen, beschrijven en waarderen
De kandidaat:
Kent de terminologie en begrippen die bij het beschrijven van een object gebruikelijk zijn en kan
deze op juiste wijze toepassen, zodat een object aan de hand van de beschrijving identificeerbaar
is.
Kan de waarde bepalende karakteristieken van een object herkennen.
Kan in voldoende mate (tekstueel) anticiperen op bijzondere situaties en voorvallen zoals deze in
de praktische uitvoering van taxatiewerkzaamheden voorkomen.
Kan de door de Federatie TMV voorgeschreven/aanbevolen waardedefinities toepassen.
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Algemene criteria
De kandidaat dient:
Zowel in de vraagstelling als ten aanzien van de antwoorden uit te gaan van een normale situatie
zonder uitzonderlijke omstandigheden.
Uit te gaan van de Nederlandse markt en het Nederlands zakelijk verkeer.
Voor zover niet anders vermeld de euro als financiële eenheid te beschouwen.
Tenzij anders vermeld dat voldaan wordt aan de vigerende wet- en regelgeving.
Tenzij anders vermeld er van uit te gaan dat betrokken partijen bonafide zijn, te goeder trouw
handelen en volledige openheid van zaken geven op door de taxateur gestelde vragen.
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