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hiertoe merk fk op dat bfj een verkoop in hat kader van de reallocatieprocedure
altljd onderhands wordt verkocht tegen een door een (exteme) onafhankelljke
taxateur bepaatde marktwaarde^ Ook In dit geval Is een exteme NRVT-
gecertlfleerde en dus onafliankelljke taxateur ingeschakeld, vertModen aan Frisia
makelaars.

Het RVS voert een marglnale toets uit b(J een exteme taxatle cm vast te stelten of
de taxateur In redelijkheld tot de In het taxatlerapport genoemde
waardebepalingen heeft kunnen komen. Die toets komt bovenop de
piauslblllteltstoets die al onderdeel ultmaakt van de taxatlerapporten van Frtsla
zelf: die exteme plauslbillteltstcets Is uttgevoerd door een conteolerend (NRVT-
gecertlficeerde) taxateur, zljnde een andere taxateur dan de uitvoerend (NRVT-
gecertificeerde) taxateur. De marglnale R\^-toets heeft plaatsgevonden en er zijn
daarblj geen bljzonderheden geconstateerd. Bij nadere beschouvring zijn de vier
punten die de ADR noemt niet van dien aard dk dit wel had gemoeten. In de
bijlage bij deze managementreactle zijn de vier punten voorzlen van een
gedetailleerde reactle.

Tenslotte heeft de ADR kennis genomen van het MVGM-taxatlerapport'. Dit
betreft het rapport dat In opdracht van partlj C, ten behoeve van de financiering
van de aankoop van Noordeinde 64/G4A, Is opgesteld. Zoals de ADR terecht
opnrerkt staat In het MVGM-rapport dat de taxatlegrondslag wezenlljk verschllt:
"de waarde betreft duidelljk nIet de marktwaarde, aangezien de sltuatle afwijkt
van de feiten per waardepelldatum. De red en dat wij deze waarde vermelden is
dat de opdrachtgever Inzicht wll krijgen In het eventuele waarde-effect van de
herontwikkeling". Ook noteert de ADR; *De door de taxatlekantoren voor deze
taxatles gebrulkte rekenmodelten verschlilen In taxatlemethocten, rekenmodellen,
toekomsbg gebrulk, rendementen, kosten, aannames, ultgangspunten en
disclaimers. De Ingevoerde waardes In de rekenmodellen om de marktwaarde te
berekenen zljn deels gebaseerd op professional Judgement door de gecertiflceerd
taxateur.' Ik stel dus met de ADR vast dat de taxatles van Frisia nIet met de

MVGM-taxatle zljn te vergelljken.
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BIJIage bIJ managementreactle

' Brief van de minister voor Wonen en Rljksdlenst van 25 Juni 2013 aan de Tweede Kamer,
Kamerstukken II2012/13, 31 490, nr. 122.
' Dit MVGM-taxatierapport is op 8 oktober 2020 in handen van het RlJksvastgoedbedriJf

gekomen. Oit nadat In een ambtefljk overieg op 6 oktober 2020 tussen de gemeente Den
Haag en het Rijksvastgoedbednjf tor sprake kwam dat het rapport - aronlem - aan leden
van de gemeenteraad van Den Haag was toegestuurd. Direct daarop heeft een medewerker
van het RVB aan een medewerker van de gemeente Den Haag gevraagd het rapport toe te
sturen, hetgeen op 8 oktober geschledde.
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