
Ontvankelijkheid. Verjaring. Ne bis in idem-beginsel. Taxatie. Onjuiste oppervlakte. 

 

Klager vertegenwoordigt de erfgenamen van een bedrijfspand. Klager verwijt beklaagde dat hij bij 

de taxatie van dit pand van onjuiste oppervlaktematen is uitgegaan. Beklaagde heeft onder meer 

aangevoerd dat de klacht is verjaard nu het rapport al meer dan 3 jaar oud is. Bovendien stelt 

beklaagde dat de klacht gebaseerd is op hetzelfde feitencomplex dat in een eerdere procedure 

tussen partijen ook al aan de orde was. In verband met het “ne bis in idem”-beginsel zou de klacht 

ook daarom niet meer voor behandeling in aanmerking komen. 

De Raad overweegt dat de verjaringstermijn 5 jaar bedraagt en in dit geval nog niet is verstreken. 

Nu de onderhavige klacht een ander onderdeel van het taxatierapport betreft dan waarover eerder 

werd geklaagd, is klager ontvankelijk in zijn klacht. De Raad stelt vast dat klager het pand niet aan 

de binnenzijde heeft kunnen opmeten. De door klager berekende oppervlaktematen zijn door de 

Raad niet te controleren en de klacht mist feitelijke onderbouwing. Er is geen reden om aan te 

nemen dat beklaagde in zijn rapport een onjuist aantal vierkante meters heeft vermeld en de klacht 

wordt ongegrond verklaard.    

 
Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
10/17         DE LOOP VAN DE PROCEDURE  

 
De Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
en Taxateurs in onroerende goederen NVM (hierna: de Vereniging), 
heeft kennis genomen van de klacht van de heer K. (hierna te 
noemen: klager), gericht tegen de heer E., (hierna: beklaagde), 
aangeslotene bij de Vereniging.  
   
De klacht is door klager ingediend bij e-mail van 11 mei 2017 met 
bijlagen. Namens beklaagde is op de klacht gereageerd door mr. S., 
advocaat te A., bij brief 12 juni 2017 met bijlagen. Klager heeft zijn 
standpunt vervolgens nader toegelicht bij brief van 16 juni 2017, 
waarna namens beklaagde nog is gereageerd door mevrouw mr. A., 
kantoorgenote van mr. S. voornoemd, bij brief van 7 juli 2017. 
 

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. 
   
Ter zitting van de Raad, gehouden op 19 oktober 2017, zijn klager en 
beklaagde in persoon verschenen. Beklaagde werd ter zitting 
bijgestaan door mevrouw mr. A. voornoemd.   
 
 
DE FEITEN   
 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is voor de 
Raad het navolgende komen vast te staan. 



 
- Klager is de vertegenwoordiger van de erfgenamen van de heer J., 
die op 1 juli 2011 is overleden. Tot de nalatenschap van de heer J. 
behoorde onder meer diens aandeel in het bedrijfspand, bestaande 
uit een winkel en een bovenwoning, aan de [adres]. 
 
- In het kader van de financiële afwikkeling tussen de erven J. en de 
heer X, voormalig vennoot van wijlen de heer J. en tevens mede-

eigenaar van genoemd bedrijfspand, heeft beklaagde in 2013 in 
opdracht van de erven J. en de heer X een taxatie vervaardigd van dit 
pand. Voordien was reeds een zogenaamde zicht-taxatie afgegeven 
door de heer Y, een neef van de heer X. 
 
 - Tussen klager en beklaagde is bij deze Raad eerder een 
klachtprocedure aanhangig geweest, waarin de bovengenoemde 
taxatie van beklaagde en de eerder door de heer Y uitgevoerde 
zichttaxatie onderwerp van geschil zijn geweest. 
 
- Na afloop van bovengenoemde klachtprocedure heeft klager het 
vloeroppervlak van het bedrijfspand, althans de winkel-, werk- en 
opslagruimte, opgemeten. Daarbij is hij uitgekomen op een 
vloeroppervlak dat ruim 12m2 hoger lag dan staat vermeld in de 
destijds door beklaagde uitgevoerde taxatie en in de door de heer Y 
uitgevoerde zichttaxatie.   
 
- Bij e-mail van 4 mei 2017 heeft klager de heer Y en beklaagde 
gevraagd hoe deze zijn gekomen tot hun berekening van het 
vloeroppervlak. 
De heer Y heeft bij e-mail van 5 mei 2017 aan klager de navolgende, 
destijds door hem gehanteerde afmetingen opgegeven: 
 
Winkelruimte  : 10 x 5,90 meter  = 59m2 
Werkruimte  : 9,30 x 7,46  = 69m2 
Magazijn/opslag : 2,85 x 7,85  = 22m2 
       _______ 
Totaal       150m2 

 
- Klager liet bij e-mail van 5 mei 2017 aan de heer Y weten dat zijn 
meting van het vloeroppervlak uitkwam op 164,6m2. 
De heer Y liet naar aanleiding daarvan aan klager weten dat deze, 
evenals hij, de maten ‘binnenwerks’ moest opmeten, hetgeen klager 
echter niet kon doen, aangezien hij van de nieuwe eigenaar van het 
pand geen toegang daartoe kreeg. Vervolgens heeft zich, eveneens op 
5 mei 2017, nog een discussie tussen klager en de heer Y 
ontsponnen over de buitenwerkse maten van het pand, de dikte van 
een tussenmuur en de oppervlakte van de vloer onder de trap. Na 



herberekening bleef klager echter nog steeds op een verschil van 
12,6 m2 uitkomen tussen zijn berekening en die van de heer Y. 
 
- Bij e-mail van 8 mei 2017 liet klager aan beklaagde weten dat hij 
van deze nog steeds geen reactie had ontvangen met betrekking tot 
het verschil van 12,6 m2 tussen de berekening van klager enerzijds 
en die van beklaagde en de heer Y anderzijds en dat klager hierover 
een klacht bij deze Raad zou indienen. 

 
 
 
 
 
DE KLACHT 
 
De klacht van klager valt in twee onderdelen uiteen en houdt in – 
kort samengevat en voor zover van belang - dat beklaagde niet heeft 
gehandeld zoals een goed makelaar betaamt, doordat hij: 
  
a. in het door hem vervaardigd taxatierapport met betrekking tot het 
bedrijfspand met bovenwoning aan de [adres] onjuiste gegevens heeft 
vermeld omtrent de oppervlakte-maten van het pand, welke maten 
door hem, beklaagde, zijn overgenomen uit de door de heer Y 
vervaardigde zichttaxatie, en niet heeft gereageerd op vragen van 
klager hoe hij tot de berekening van die oppervlakte is gekomen; 
 
b. destijds zowel ten behoeve van de verkoper en de koper van het 
pand zijn taxatie heeft uitgevoerd. 
 
Volgens klager heeft beklaagde gehandeld in strijd met de Statuten 
van de Vereniging. 
 
HET VERWEER 
 
Beklaagde stelt zich allereerst op het standpunt dat de klachten van 
klager zijn verjaard, nu het taxatierapport waarop deze klachten 

betrekking hebben dateert van augustus 2013 en, volgens 
beklaagde, in de tuchtrechtspraak een termijn van drie jaren, 
waarbinnen moet zijn geklaagd, wordt gehanteerd. 
 
In de tweede plaats stelt beklaagde zich op het standpunt dat de 
klachten van klager zijn gebaseerd op hetzelfde complex van feiten 
dat in de voorgaande klachtprocedure tussen klager en beklaagde 
aan de orde is geweest, meer in het bijzonder dat beklaagde de 
volgens klager onjuiste gegevens zou hebben overgenomen uit de 
zichttaxatie van de heer Y. Beklaagde is van mening dat de huidige 



klachten van klager niet meer voor behandeling in aanmerking 
komen. Hij beroept zich op het ‘ne bis in idem’- beginsel.  
Voor het geval de bovengenoemde formele verweren van beklaagde 
niet door de Raad worden gehonoreerd, verweert beklaagde zich 
tegen de klachten als volgt.  
 
Klachtonderdeel a 
Beklaagde stelt dat klager zijn stelling, inhoudende dat het 

vloeroppervlak van genoemd bedrijfspand 12,6 m2 groter zou zijn 
dan door beklaagde opgenomen in diens taxatierapport, niet heeft 
onderbouwd. Klager heeft de bedrijfsruimte immers niet kunnen 
betreden en zodoende ook de binnenwerkse maten niet kunnen 
opnemen. De metingen van klager zijn derhalve niet nauwkeurig, er 
is door klager geen rekening gehouden met de dikte van de 
buitenmuren en de tussenmuren en ook niet met de hoogte-
verschillen in de bedrijfsruimte waardoor sommige delen van  de 
vloer niet kunnen worden meegenomen in het verhuurbaar 
vloeroppervlak, aldus beklaagde. Beklaagde daarentegen heeft het 
vloeroppervlak wel binnenwerks gemeten. Daarbij heeft hij de 
oppervlakte van de buitenmuren niet meegerekend en evenmin de 
isolatie achter de destijds aanwezige koelcellen en een binnenmuur 
die tevens een draagmuur is. Beklaagde betwist de stelling van 
klager dat hij destijds geen aandacht heeft besteed aan de lengte en 
breedte van de diverse ruimtes. Beklaagde stelt bovendien dat hij 
recent opnieuw in het pand is geweest en dit opnieuw heeft 
nagemeten. Hij handhaaft zijn stelling dat het verhuurbaar 
vloeroppervlak van de bedrijfsruimte 150m2 bedraagt.  
 
Klachtonderdeel b 
Beklaagde betwist dat hij in 2013 bij het opstellen van zijn 
taxatierapport zowel voor een koper als een verkoper zou hebben 
opgetreden. Beklaagde wijst er op dat hij destijds zijn taxatierapport 
heeft vervaardigd in een gezamenlijke opdracht van de erven J. en de 
heer X, zulks in het kader van de financiële afwikkeling van de 
toenmalige v.o.f tussen wijlen de heer J. en de heer X. Het ging 
derhalve om een waardebepaling van het aandeel van wijlen de heer 

J. in het bedrijfspand. Er was geen sprake van een ‘koper’ en een 
‘verkoper’ van het pand. 
 
DE BEOORDELING 
 
De Raad gaat allereerst in op de formele verweren die door beklaagde 
zijn gevoerd. 
 
De gebruikelijke, door de Raad gehanteerde verjaringstermijn 
bedraagt vijf jaren. Nu de klachten betrekking hebben op het in 2013 



vervaardigde taxatierapport van beklaagde en de klachten zijn 
ingediend in 2017, is er geen sprake van verjaring van deze klachten. 
 
Beklaagdes stelling dat de klachten zijn gebaseerd op hetzelfde 
complex van feiten dat in de voorgaande klachtprocedure tussen 
klager en beklaagde aan de orde was en dat er sprake is van  
schending van het ne bis in idem-beginsel wordt door de Raad niet 
gehonoreerd. De klacht van klager betreffende de door beklaagde in 

zijn rapport opgenomen oppervlaktematen betreft een ander 
onderdeel van het taxatierapport dan waarover destijds door klager 
is geklaagd. 
 
Klager is derhalve ontvankelijk in zijn klachten. 
 
Op de vraag of beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld 
overweegt de Raad als volgt. 
 
Klachtonderdeel a 
Evenals in de voorgaande klachtprocedure is ook in de onderhavige 
klachtprocedure het door beklaagde in 2013 vervaardigde taxatie-
rapport niet door partijen overgelegd. Nu echter tussen partijen niet 
in discussie is dat in dat taxatierapport een oppervlakte van het 
pand van 150m2 staat vermeld, zal ook de Raad daarvan uitgaan.  
 
Zowel de heer Y als beklaagde hebben het bedrijfspand aan de 
binnenzijde opgemeten. Zij zijn beiden uitgekomen op een 
verhuurbaar vloeroppervlak van 150m2. Vast staat dat klager het 
pand niet aan de binnenzijde heeft opgemeten. De Raad realiseert 
zich dat dit voor klager ook niet mogelijk was, aangezien hij geen 
toegang tot het pand kon verkrijgen. De door klager berekende 
oppervlaktematen vallen voor de Raad dan ook niet te controleren. 
Dit klachtonderdeel mist derhalve feitelijke onderbouwing. 
Voor de Raad is er geen reden om aan te nemen dat beklaagde en de 
heer Y – welke laatste in de eerdergenoemde  
e-mail-correspondentie een uitgebreide toelichting heeft gegeven op 
de door hem opgenomen maten - een onjuist aantal vierkante meters 

in hun rapporten zouden hebben vermeld. 
 
Dit klachtonderdeel is ongegrond. 
 
Klachtonderdeel b 
Dit klachtonderdeel is door klager ingetrokken en behoeft om die 
reden geen nadere bespreking. 
 
Aldus gewezen door de Raad van Toezicht Amsterdam van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende 
goederen N.V.M., 



mr. J.P. van Harseler, T.A.W. Heijmeijer, G.W.J.M. van den Putten, 
mr. W. van Otterloo en mevrouw mr. J.M. Bakx-van den Anker,   
op 13 december 2017. 

 
 
 
   

J.P. van Harseler, Voorzitter 

 
 
 
 

J.M. Bakx-van den Anker, secretaris 
 

 
 
 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement 
Tuchtrechtspraak N.V.M. kan de partij, die zich met deze beslissing 
niet kan verenigen binnen 8 weken na dagtekening van de brief 
waarbij hem / haar het afschrift van deze uitspraak is gezonden, in 
beroep komen bij de Centrale Raad van Toezicht, N.V.M. Bureau, 
Postbus 2222, 3430 DC Nieuwegein. 


