
12-76 RvT Breda 
Datum uitspraak: 22 november 2012 
 
DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN 
VASTGOEDDESKUNDIGEN N.V.M. 
 

 
Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. 
In verband met de beoordeling van haar hypotheek heeft klaagster een taxatierapport ontvangen dat 
door een taxateur van beklaagde is opgemaakt. Klaagster verwijt de taxateur dat de taxateur het 
verschil tussen de feitelijk gerealiseerde executiewaarde van EUR 104.000,-- en de door haar drie 
maanden later getaxeerde executiewaarde van EUR 146.000,-- niet kan verklaren. Voorts wordt de 
taxateur verweten dat zij bereid is geweest om de getaxeerde executiewaarde desgewenst naar 
beneden bij te stellen.  
De taxateur heeft onvoldoende uitleg gegeven over de executiewaarde en de totstandkoming 
daarvan. Voor de taxatie was in dit geval meer nodig geweest dan het louter kijken naar 
vergelijkingspanden en het berekenen van een percentage daarvan. Aan de taxatie is kennelijk 
onvoldoende onderzoek voorafgegaan, zodat deze op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. 
Daarenboven heeft de makelaar ten onrechte blijk gegeven en in ieder geval de schijn gewekt bereid 
te zijn om de conclusies van de taxatie (mede) afhankelijk te stellen van het veronderstelde oordeel 
en/of de veronderstelde wensen van de belanghebbende hypotheekbeoordelaar.   
 
 
De Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: 
Q B.V., gevestigd te C, 
klaagster, 
 
tegen 
 
L B.V.,  lid van de NVM, te B, 
beklaagde,  
 
 
1. De procedure 
 
1.1. Bij brief van 15 mei 2012 aan de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM heeft 

[klaagster] een klacht ingediend welke is doorgeleid naar de Raad van Toezicht Breda bij brief 
van 31 mei 2012.  

 
1.2. Bij brief van 27 juni 2012 heeft [het makelaarskantoor] als verweerschrift bij de Raad 

ingediend een afschrift van de brief d.d. 20 mei 2012 van haar advocaat, mr. D, aan 
[klaagster]. 

 
1.3. Ter zitting van 4 oktober 2012 van de Raad van Toezicht zijn verschenen:  

- de heren D en mr. K namens  klaagster. 
- de heren L en mr. D namens beklaagde. 
 
Allen zijn door de Raad van Toezicht gehoord en zij hebben hun standpunten nader 
toegelicht. 

 
2. De feiten 
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2.1. Op 10 april 2012 heeft mevrouw G, assistent-makelaar bij beklaagde een pand aan [adres] 
getaxeerd in opdracht van X BV. Het taxatierapport heeft klaagster ontvangen voor de 
beoordeling van hun hypothecaire geldlening. 

 
2.2. Uit het rapport blijkt een getaxeerde marktwaarde van € 169.000,-- en een executiewaarde 

van € 146.000,--. Het pand is in januari 2012 geveild, waarbij de opbrengst € 104.000,-- was. 
 
2.3. Op 3 mei 2012 heeft mevrouw G telefonisch en per email een toelichting gegeven op haar 

taxatie en in een later emailbericht heeft zij gesteld: “De getaxeerde executiewaarde van 
€ 146.000,00 kan, indien gewenst, naar beneden worden bijgesteld naar 75%.”. 

 
2.4 Op 9 mei 2012 heeft de heer D van [klaagster] met de heer L een gesprek gevoerd over het 

verschil tussen de veilingopbrengst van € 104.000,-- en de door mevrouw G bepaalde 
executiewaarde van € 146.000,--. Daarbij is ook gesproken over het feit dat de taxateur, 
mevrouw G, geneigd zou zijn de waarde bij te stellen als daarom verzocht zou worden. 

 
3. De klacht 
 
3.1. De klacht houdt in dat mevrouw G niet heeft getaxeerd zoals van een taxateur verwacht mag 

worden, welke mening is gebaseerd op twee zaken: 
1)  Het verschil tussen feitelijke executiewaarde en getaxeerde executiewaarde kan 

desgevraagd niet verklaard worden. 
2) Taxateur is bereid desgewenst de waarde aan te passen. 

 
4. Het verweer 
 
4.1. De taxateur, mevrouw G, heeft [klaagster] herhaaldelijk gewezen op het feit dat de woning 

die zij heeft getaxeerd niet te vergelijken is met de woning die drie maanden eerder nog in  
erbarmelijke staat verkeerde en via de veiling slechts € 104.000,-- heeft opgebracht. 

 
4.2. Voor de waardebeoordeling van het pand is door  de taxateur, zoals te doen gebruikelijk, 

gebruik gemaakt van vijf goed vergelijkbare referentiepanden, resulterende in een 
getaxeerde onderhandse vrije verkoopwaarde ten bedrage van € 169.000,--. Hiervan 
uitgaande heeft de taxateur de executiewaarde bepaald op een bedrag van € 146.000,--. 
Uiteindelijk is het pand verkocht voor een bedrag van € 145.000,-- terwijl de vraagprijs 
€ 139.000,-- bedroeg. De woning was indertijd gekocht door een handelaar, die vervolgens 
tegen beperkte kosten die woning enorm heeft verbeterd en heeft geprobeerd om zo snel 
mogelijk winst te maken. 

 
4.3. Nadat de heer D van [klaagster] aan de taxateur had aangegeven waarom de executiewaarde 

van € 146.000,-- naar zijn overtuiging te hoog was, heeft de taxateur vervolgens een en ander 
besproken met kantoorgenoten. Daarna werd gezamenlijk geconcludeerd dat, uitgaande van 
de benadering van de heer D, mogelijk aanleiding zou kunnen bestaan om de executiewaarde 
naar beneden bij te stellen. Op basis van de door D aangevoerde argumentatie was de 
taxateur, na ampel beraad en overleg, bereid om de getaxeerde executiewaarde van 85% 
(van de onderhandse verkoopwaarde) terug te brengen naar 75%. De taxateur had geen 
enkel belang om de door haar getaxeerde executiewaarde naar boven of naar beneden bij te 
stellen maar heeft uitsluitend goed geluisterd naar de overwegingen van de heer D en is naar 
aanleiding daarvan bereid gebleken om haar eerder standpunt in heroverweging te nemen. 

 
4.4. Ter zitting is zijdens beklaagde nog aangevoerd dat pas na haar taxatie aan mevrouw G 

gebleken was dat het pand besmet was omdat het gekraakt was, de stadsverwarming eruit 
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gesloopt was en er een wietplantage in gevestigd was. Dat waren volgens beklaagde voor 
mevrouw G en haar kantoorgenoten goede redenen om de executiewaarde naar 75% bij te 
stellen. 

 
5. Beoordeling 
 
5.1. De Raad neemt als uitgangspunt dat een makelaar-taxateur zijn taxatie uitvoert naar beste 

kunnen en op basis van de van hem te verwachten kennis en inzicht, alsmede dat hij zijn 
oordeel vorm in alle objectiviteit en onafhankelijk van wat zijn opdrachtgever en/of derden-
belanghebbenden wensen of menen. Hij dient zelfs waar mogelijk elke schijn te voorkomen, 
dat hij zijn oordeel door wensen en/of oordelen van derden-belanghebbenden laat 
beïnvloeden. 

 
5.2. Indien een makelaar-taxateur op grond van na de taxatie verkregen informatie tot het inzicht 

komt, dat zijn taxatie onjuist was, ligt het op zijn weg om dat aan de belanghebbenden 
kenbaar te maken, teneinde misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. Dit staat los 
van de vraag of het al dan niet aan zijn zorgvuldigheid respectievelijk nalatigheid te wijten is 
geweest, dat de oorspronkelijke rapportage foutief was. 

 
5.3. Voor de taxatie was, gelet op de veilingopbrengst van € 104.000,-- drie maanden eerder, 

gelet op de vraagprijs van € 139.000,-- en gelet op de opbrengst van € 145.000,-- meer nodig 
geweest dan louter kijken naar vergelijkingspanden en het berekenen van een percentage 
daarvan, zoals door de makelaar-taxateur mevrouw G gedaan is. 

 
5.3. De in casu door de taxateur, mevrouw G, gegeven uitleg over de executiewaarde en 

totstandkoming daarvan wordt door de Raad onvoldoende geacht. De Raad stelt vast, dat er 
kennelijk onvoldoende onderzoek aan de taxatie is voorafgegaan, zodat deze op 
onzorgvuldige wijze is totstandgekomen. Daarenboven heeft de makelaar ten onrechte blijk 
gegeven en in ieder geval de schijn gewekt bereid te zijn om de conclusies van de taxatie 
(mede) afhankelijk te stellen van het veronderstelde oordeel en/of de veronderstelde 
wensen van de belanghebbende hyotheekbeoordelaar. 
 De klacht is derhalve gegrond en beklaagde dient de aan de behandeling daarvan verbonden 
kosten te dragen. 

 
6. Beslissing 
 
6.1. De Raad van Toezicht verklaart de klacht gegrond en legt aan beklaagde de straf van 

berisping op.  
 
6.2. De Raad van Toezicht bepaalt dat beklaagde terzake van de kosten van de behandeling van 

de klacht een bijdrage van € 3.111,89 zal voldoen en bepaalt dat dit bedrag binnen zes weken 
na ondertekening van deze uitspraak aan de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en 
vastgoeddeskundigen N.V.M., gevestigd te Nieuwengein, zal worden voldaan.  

 

Aldus gewezen te Hilvarenbeek door mr. Th.A.J. Verster, voorzitter, de heer W.R. Schulting, lid, en de 
heer mr. J.J.J.M. Leemans, secretaris/lid en ondertekend op: 
 
… november 2012        mr. Th.A.J. Verster, 
 voorzitter  

 
 



4 
 

… november 2012    
  mr. J.J.J.M. Leemans,  
 secretaris 
 


