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202 TAXATIE 
 
Boedeltaxatie. Onjuiste taxatiewaarde.  
 
Klager en zijn ex-partner hebben na de beëindiging van hun relatie, hun gezamenlijke eigendommen 
verdeeld. Over de waarde van hun woning en een kantoorruimte konden partijen het niet eens worden. 
Beklaagde is door de rechtbank gevraagd de beide ruimtes te taxeren. Klager verwijt beklaagde dat 
hij bij zijn taxaties op verschillende punten tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld heeft.  
De Raad stelt voorop dat bij de beoordeling van taxaties uitgangspunt is dat in beginsel over de 
hoogte van taxaties slechts kan worden geklaagd indien een makelaar in redelijkheid niet tot een 
bepaalde waarde heeft kunnen komen en bij het taxeren niet de zorgvuldigheid is betracht die mocht 
worden verwacht. In dit geval is niet komen vast te staan dat door de makelaar tuchtrechtelijk 
laakbaar is gehandeld.   
 
Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs 
in onroerende goederen NVM 
 
 

De loop van de procedure 
De Raad heeft kennis genomen van de klacht d.d. 10 juni 2017 van de heer S., wonende te 
Z., hierna te noemen “klager”. De klacht is gericht tegen de heer M., makelaar-
aangeslotene bij de Vereniging, hierna te noemen “beklaagde”, werkzaam bij de 
makelaardij-onderneming [naam makelaarskantoor] te [B.], lid van de Vereniging.   
 
Beklaagde heeft op de klacht gereageerd op 21 augustus 2017. Op 29 augustus 2017 heeft 
klager zijn repliek verzonden waarna beklaagde op 26 september 2017 heeft gedupliceerd. 
Hiermee was de schriftelijke procedure van de klacht gereed.  
 
De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 28 november 2017. 
Klager is in persoon verschenen. Beklaagde is ook in persoon verschenen, vergezeld door 
zijn gemachtigde de heer mr. B., advocaat te A. 
 
DE FEITEN 
 
In verband met de verbreking van de relatie tussen klager en zijn partner op 30 juni 2011 
heeft verdeling van hun gezamenlijk eigendom moeten plaatsvinden. Hiervan maakte het 
onroerend goed aan [adres 1] en [adres 2] onderdeel uit. Aangezien de voormalige partners 
hierover geen overeenstemming konden bereiken, heeft een kort geding plaatsgevonden 
ten gevolge waarvan een makelaar, tevens aangeslotene bij de Vereniging, een 
taxatierapport d.d. 3 augustus 2012 heeft uitgebracht. Hierin is als waarde (A) per 1 juli 
2011 voor [adres 1] als woning in lege staat inclusief de daarbij behorende berging op de 
begane grond en toegangsweg een bedrag van € 295.000,= vastgesteld. Voor [adres 2] is 



 

als kantoor inclusief externe berging en ontsluiting naar de openbare weg een waarde (B1) 
vastgesteld in gedeeltelijk verhuurde en zelf gebruikte staat per 1 juli 2011 een bedrag van 
€ 246.500,= en een residuele marktwaarde van € 231.000,=. Tevens is als waarde (B2) een 
bedrag van € 207.500,= vastgesteld waarbij de grondpercelen D 5332 en D 5457 bij helften 
worden gedeeld en de berging aan object A ([adres 1]) wordt toebedeeld.  
 
Naar aanleiding van dit taxatierapport hebben beide partijen vragen gesteld waarna door de 
makelaar een aanvulling op dat rapport is doorgevoerd. Vervolgens heeft klager nieuwe 
vragen gesteld die de makelaar niet bereid was te beantwoorden behoudens instemming 
van de voormalige partner van klager. Aangezien die daartoe niet overging, heeft de 
makelaar geweigerd de nieuwe vragen van klager te beantwoorden.  
 
Bij tussenvonnis van 27 mei 2015 is beklaagde door de rechtbank als nieuwe deskundige 
benoemd. Beklaagde heeft op 23 december 2015 een concept-rapport uitgebracht waarover 
klager vragen heeft gesteld. Hierop heeft beklaagde op 8 januari 2016 de rechtbank laten 
weten te vrezen nimmer een definitieve taxatie uit te kunnen brengen. Op 15 januari 2016 
heeft klager de rechtbank verzocht wederom een nieuwe taxateur te benoemen aangezien 
klager geen vertrouwen meer had in beklaagde. Op 27 januari 2016 heeft de rechtbank het 
verzoek van klager geweigerd.  
 
Op 12 februari 2016 heeft beklaagde zijn taxatierapport Woonruimte [adres 1] en Kantoor-
/praktijkruimte [adres 2] uitgebracht. In haar tussenvonnis van 20 juli 2016 heeft de 
rechtbank beklaagde bevolen een aanvullend deskundigenbericht uit te brengen in verband 
met een door de rechtbank nader gestelde vraag welke aanvullende waardebepaling door 
beklaagde is uitgebracht op 19 september 2016. 
 
In het taxatierapport d.d. 12 februari 2016 waardeert beklaagde als Object 1, in lege staat 
per 1 juli 2011, het appartementsrecht [adres 1] met bestemming woning met loggia op de 
eerste verdieping en met berging op de begane grond en verdere aanhorigheden, alsmede 
de volledige eigendom van een perceel grond met opstallen, op een bedrag van € 
472.000,=. Object 2, bestaande uit het appartementsrecht met de bestemming kantoor-
/praktijkruimte op de begane grond en verdere aanhorigheden, alsmede het volledige 
eigendom van een perceel grond met oprit, toegangshek en gedeeltelijke verharding, in 
verhuurde staat per 1 juli 2011 op een bedrag van € 223.000,=. Op grond van het 
tussenvonnis van 20 juli 2016 heeft beklaagde bij aanvullend taxatierapport van 19 
september 2016 tevens een perceel tuingrond van 250 m² bij Object 2 betrokken en dat 
vervolgens op € 252.000,= gewaardeerd.   
 
DE KLACHT 
 
In de inleidende klachtbrief van klager van 13 juni 2017 zijn de volgende klachtonderdelen 
opgenomen: 
 



 

1. Beklaagde heeft geen referentieprojecten opgegeven voor zijn waardering van  
[adres 1]. 

2. Beklaagde heeft de oppervlakte van [adres 1] uitsluitend op basis van de bouwtekening 
gemeten en ook verder onzorgvuldig gehandeld. 

3. Beklaagde heeft de afmetingen van [adres 2] niet gecontroleerd.  
4. Beklaagde heeft verzuimd vele referentieprojecten voor [adres 1] in zijn waardering te 

betrekken en het verschil tussen juli 2011 en begin 2016 moeten compenseren door 
indexering toe te passen. 

5. Beklaagde heeft ten onrechte de grondprijzennota 2011 van de gemeente Z.  
 gehanteerd.  

6. Het oppervlak aan niet-gebouwgebonden grond is niet 60 m² maar 219 m². 
7. Beklaagde heeft ten onrechte vermeld dat de door hem gehanteerde 

grondprijs van € 133,= exclusief btw per vierkante meter een absolute ondergrens is 
die de gemeente hanteert. 

8. Beklaagde heeft ten onrechte voor het deel van de grond dat hem is toegewezen een 
prijs inclusief  btw gehanteerd.  
 

Door deze handelwijze heeft beklaagde, zo meent klager, tuchtrechtelijk laakbaar 
gehandeld. 

 
HET VERWEER 
 
Beklaagde heeft verweer gevoerd. Bij de beoordeling van de klacht zal ook op het verweer 
worden ingegaan.  
 
DE BEOORDELING 
 
De Raad stelt voorop dat bij de beoordeling van taxaties uitgangspunt is dat in beginsel 
over de hoogte van taxaties slechts kan worden geklaagd indien een makelaar in 
redelijkheid niet tot een bepaalde taxatie heeft kunnen komen en bij het taxeren niet de 
zorgvuldigheid is betracht die mocht worden verwacht. Voorts geldt dat de gedragingen 
van de makelaar met betrekking tot de uitvoering van een taxatieopdracht worden getoetst 
aan Regel 1 van de Erecode waaraan de makelaar gebonden is. Dit brengt mee dat aan de 
wijze van totstandkoming en de inhoud van het rapport, waaronder het daarin gegeven 
waardeoordeel, hoge eisen mogen worden gesteld. 
 
De Raad overweegt als volgt: 
 
Ten aanzien van klachtonderdelen 1 en 4: 
 
In zijn taxatierapport vermeldt beklaagde dat hij ten aanzien van [adres 1] gebruik maakt 
van de vergelijkingsmethode. Beklaagde heeft bij repliek het overzicht Referentiepanden 
[gemeente Z.]/appartementen groter dan 130 m² 2010-2012 overgelegd. Op basis van deze 



 

gerealiseerde transacties, mutatis mutandis onder meer locatie, ligging, afwerking en 
woonoppervlak, heeft beklaagde tot de vaststelling van een vierkante meterprijs van € 
1.200,= geleid per 1 juli 2011. Op basis hiervan is beklaagde tot zijn taxatie gekomen 
welke onderbouwing tevens door beklaagde in zijn taxatierapport is vermeld. Op grond 
hiervan kan door de Raad niet worden geconcludeerd dat beklaagde tuchtrechtelijk 
laakbaar heeft gehandeld.  
 
Dit klachtonderdeel is derhalve ongegrond. 
 
 
 
 
Ten aanzien van klachtonderdeel 2 en 3: 
 
Beklaagde is door de rechtbank bevolen de waarde van het onroerend goed per 1 juli 2011 
vast te stellen. Onbestreden heeft beklaagde aangevoerd dat sindsdien door klager de 
nodige wijzigingen in de opstallen zijn aangebracht. Overigens heeft beklaagde, zo begrijpt 
de Raad, aan de hand van de klager hem ter beschikking staande tekeningen een deel van 
het onroerend goed ingemeten waarna het klager is geweest die beklaagde liet weten die 
werkzaamheden niet zinvol te achten gelet op die wijzigingen, waarna beklaagde klager de 
bouwtekeningen van de situatie per 1 juli 2011 heeft doen toekomen. Op grond van die 
gegevens heeft beklaagde de door hem in zijn taxatierapporten gehanteerde oppervlaktes 
vastgesteld. Beklaagde heeft in zijn verweer naar de Raad meent op afdoende wijze de 
door klager genoemde vide en leidingschachten betrokken. Op grond hiervan kan door de 
Raad niet worden geconcludeerd dat beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. 
 
Dit klachtonderdeel is derhalve eveneens ongegrond. 
 
Ten aanzien van klachtonderdeel 5: 
 
Ter waardering van het perceel grond heeft beklaagde de gronduitgifteprijzen van de 
gemeente gehanteerd omdat op de peildatum geen bouwvergunning voor de zich daarop 
ten tijde van de taxatie bevindende opstal was verleend. Daarbij heeft beklaagde een 
waardevermeerdering van € 15.000,= toegepast in verband met de aanwezige verharding 
en bebouwing. Beklaagde heeft gemotiveerd onder woorden gebracht waarom hij geen 
vergelijkbare verkooptransacties heeft kunnen hanteren in de gemeente Z. Onbestreden is 
door beklaagde gesteld dat de door klager genoemde transacties – waaruit een lagere prijs 
per vierkante meter naar voren komt als door beklaagde gehanteerd – alle plaatsgevonden 
hebben tussen partijen die familie van elkaar zijn of anderszins aan elkaar verwant, om 
welke redenen beklaagde deze transacties niet als vergelijking heeft willen hanteren. 
Daarbij komt, zoals beklaagde eveneens onbestreden heeft aangevoerd, dat de 
gemeentelijke gronduitgifteprijzen lager liggen dan de grondprijzen die in de markt 



 

worden gerealiseerd. Op grond hiervan kan door de Raad niet worden geconcludeerd dat 
beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. 
 
Dit klachtonderdeel is derhalve eveneens ongegrond. 
 
Ten aanzien van klachtonderdeel 6: 
 
Beklaagde heeft erop gewezen dat eveneens de rechtbank expliciet dit onderwerp aan hem 
als deskundige heeft voorgelegd. Beklaagde heeft in zijn taxatierapport onderbouwd wat in 
dit verband wordt verstaan onder gebouwgebonden grond. Klager meent, na aanvankelijk 
te hebben gesteld dat in plaats van 60 m² - zoals beklaagde onderbouwt - beklaagde 219 m² 
had dienen op te voeren, in een later stadium dat beklaagde van 159 m² had dienen uit te 
gaan. De Raad merkt op dat beklaagde uitvoerig heeft gemotiveerd en geschetst waarom de 
hierin betrokken parkeerruimte op het perceel noodzakelijk is. Op grond hiervan kan door 
de Raad niet worden geconcludeerd dat beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft 
gehandeld. 
 
Dit klachtonderdeel is derhalve eveneens ongegrond. 
 
Ten aanzien van klachtonderdelen 7 en 8: 
 
Beklaagde heeft als verweer naar voren gebracht dat de mogelijkheid van aftrek van BTW 
niet voor woonobjecten bestaat in welk verband deze factor in de waardering van het 
appartement met woonbestemming [adres 1] is opgenomen dat in het taxatierapport van 
beklaagde als Object 1 staat vermeld. Met betrekking tot de kantoor-/praktijkruimte [adres 
2], derhalve Object 2, bestaat de mogelijkheid voor de verhuurder huurinkomsten met 
BTW te belasten om welke reden beklaagde de BTW niet in zijn waardering van dat object 
heeft betrokken. Dit kan ertoe leiden, zoals in het onderhavige geval, dat grond bij het ene 
object mét BTW wordt gewaardeerd en bij het andere niet. Naar aanleiding van dit verweer 
kan door de Raad niet worden geconcludeerd dat beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft 
gehandeld. 
 
Dit klachtonderdeel is derhalve eveneens ongegrond. 
  
DE BESLISSING VAN DE RAAD 
 
De Raad verklaart de klacht van klager inhoudende dat beklaagde zich niet als goed 
makelaar heeft gedragen in al haar onderdelen ongegrond. 
 
Aldus gewezen door de Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM,  Mr J.P. van Harseler,  
B. Zuiderwijk en Mr. R. Vos, op 28 november 2017,  
Mr J.P. van Harseler, Voorzitter 



 

 
 
 
Mr R. Vos, Secretaris 

 
Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM. kan de 
partij, die zich met deze beslissing niet kan verenigen, binnen acht 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, NVM-Bureau, Postbus 2222, 3430 DC 
Nieuwegein. 


