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202 TAXATIE 
 
Onjuiste taxatiewaarde. Verschil hoogte taxatie en geadviseerde vraagprijs. Ongepast 
optreden. 
 
Klager heeft met beklaagde over de verkoop van zijn woning gesproken. In dat kader is 
door beklaagde een vraagprijs van EUR 425.000 - EUR 450.000 genoemd en heeft 
beklaagde aangegeven dat een vraagprijs van EUR 500.000 zou kunnen worden 
geprobeerd. Enige tijd later heeft beklaagde de woning in opdracht van de voormalige 
partner van klager getaxeerd op EUR 380.000,--. Klager verwijt beklaagde dat hij de 
woning te laag heeft getaxeerd. Daarnaast wordt beklaagde verweten dat hij klager een e-
mail heeft gezonden waarmee hij heeft geprobeerd om beklaagde op de woningmarkt 
buiten spel te zetten.   
De Raad overweegt in de eerste plaats dat reeds het doel van een taxatie voor een woning 
geheel anders is dan de overwegingen om te komen tot een vraagprijs voor de verkoop van 
die woning. Het feit dat de overwogen vraagprijs al dan niet aan de hoge kant was, maakt 
dat niet anders. Dat beklaagde in redelijkheid niet tot de door hem vastgestelde waarde 
heeft kunnen komen is niet komen vast te staan. Evenmin is gebleken dat beklaagde bij zijn 
taxatie niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van hem mocht worden verwacht. Wat 
betreft de door klager genoemde e-mail moet worden begrepen dat die niet voor klager 
bestemd was maar hem desondanks door beklaagde is toegezonden. De Raad acht het 
begrijpelijk dat klager hierover ontstemd is geraakt, maar van tuchtrechtelijk laakbaar 
handelen was geen sprake.  
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De loop van de procedure 
De Raad heeft kennis genomen van de klacht d.d. 1 november 2017 van de heer A, 
wonende te P., hierna te noemen “klager”. De klacht is ingediend tegen de makelaardij-
onderneming [naam makelaarskantoor], lid van de Vereniging, hierna te noemen 
“beklaagde”. 
 
Beklaagde heeft op 12 december 2017 op de klacht geantwoord. Vervolgens heeft klager 
op deze reactie gerepliceerd op 8 januari 2018, waarna beklaagde op 17 januari 2018 heeft  
gedupliceerd. Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.  
 
De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 20 februari 2018. 
Klager is in persoon verschenen, vergezeld door mevrouw B. Namens beklaagde is 



 

verschenen mevrouw C, de heer D, mevrouw E en mevrouw F, allen verbonden aan 
beklaagde. 
 
DE FEITEN 
 
Op 30 mei 2017 heeft beklaagde opdracht ontvangen om de woning van klager, hierna te 
noemen “de woning”, te P. te taxeren met als doel het verkrijgen van een financiering. 
Beklaagde heeft op 20 juni 2017 een door het Nederlandse Woning Waarde Instituut 
gevalideerd taxatierapport uitgebracht waarin als marktwaarde van woning het bedrag van 
€ 380.000,= is vermeld. 
 
Naar aanleiding van deze taxatie heeft klager op 30 juni 2017 en 10 juli 2017 vragen aan 
beklaagde gesteld. Op 10 augustus 2017 heeft beklaagde klager de volgende e-mail doen 
toekomen: 
 
‘Klopt! Ik heb de NVM Juridische dienst gesproken. 
Hij heeft geen poot om op te staan. Wij hebben geen getekende opdracht 
Ze raden ons wel aan om te proberen het niet voor de tuchtcommissie te laten voorkomen. 
Dat hebben wij niet in de hand met deze persoon. 
Kunnen we aangeven dat we sowieso zijn woning niet in de verkoop te nemen, dan kan hij 
geen kant op?’ 
 
DE KLACHT 
 
Kort samengevat en voor zover van belang heeft klager als klacht naar voren gebracht:  
 
1. De taxatie door beklaagde van de woning is te laag. 
2. Beklaagde heeft klager onder druk willen zetten alsmede bewust buiten spel op de 

woningmarkt door te weigeren zijn woning in de verkoop te nemen. 
 

Op grond hiervan meent klager dat beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.  
 
HET VERWEER 
 
Beklaagde heeft  verweer gevoerd. Bij de beoordeling van de klacht zal op het verweer 
worden ingegaan.  
 
DE BEOORDELING 
 
Het standpunt van klager: 
 
Klager heeft naar voren gebracht in het door beklaagde opgestelde taxatierapport 
referentieobjecten te hebben gelezen inzake transacties van enkele jaren geleden. Daarbij 



 

komt dat een andere in de onderhavige streek werkzame makelaar, die ook lid is van de 
Vereniging, de waarde van de woning € 70.000,= hoger heeft vastgesteld dan beklaagde 
heeft gedaan. Naar aanleiding hiervan heeft klager beklaagde over de inhoud van het door 
beklaagde opgestelde taxatierapport om opheldering gevraagd. In haar reactie heeft 
beklaagde naar voren gebracht in het taxatierapport de getaxeerde waarde te hebben 
moeten vermelden die als verkoopprijs verwacht kan worden op een termijn van drie tot 
zes maanden. Daar klager meende dat een dergelijk uitgangspunt niet aan de 
taxatieopdracht ten grondslag lag, heeft klager vervolgens bezwaren gemaakt tegen de 
hoogte van de door beklaagde in rekening gebrachte courtage. Hierop heeft beklaagde 
laten weten dat als klager voornemens was zijn woning via beklaagde te verkopen, de 
courtage voor de taxatie kon worden verrekend met de courtage voor de verkoop. Maar 
klager had om een oplossing gevraagd voor het feit dat in zijn ogen de taxatie te laag was, 
niet om een dergelijke creditering. Toen klager de e-mail van beklaagde van 10 augustus 
2017 ontving, was voor klager definitief duidelijk dat de onbehouwen en onbeschaamd 
lompe handelwijze van beklaagde als doel had klager opzettelijk op de woningmarkt 
buitenspel te zetten. Overigens trok beklaagde vervolgens de mogelijkheid van creditering 
van de courtage in. Gelet op deze gang van zaken betwijfelt klager ernstig dat beklaagde 
het waard is om het predicaat van de NVM te dragen.  
 
Het standpunt van beklaagde: 
 
Als verweer heeft beklaagde in de eerste plaats naar voren gebracht een deugdelijk 
taxatierapport te hebben afgegeven voor de woning van klager. Immers, zo heeft beklaagde 
aangevoerd, uitgangspunt is dat in beginsel over de hoogte van taxatie slechts kan worden 
geklaagd indien een makelaar in redelijkheid niet tot een bepaalde taxatie heeft kunnen 
komen. Beklaagde heeft naar eer en geweten een uitgebreid en door het NWWI 
gevalideerd taxatierapport uitgebracht. De getaxeerde marktwaarde van € 380.000,= is 
door beklaagde onderbouwd aan de hand van onder meer nader omschreven 
referentieobjecten. Beklaagde is ook op een deugdelijke wijze ingegaan op de vragen die 
klager per e-mail aan beklaagde heeft gesteld naar aanleiding van het taxatierapport. Voor 
zover de klacht van klager toeziet op het verschil in taxatiewaarde en vraagprijs, brengt 
beklaagde naar voren dat een vraagprijs geen transactieprijs is. Bij nader inzien is de 
vraagprijs en de verwachte verkoopopbrengst door beklaagde wellicht wat aan de hoge 
kant ingezet. Maar in de huidige markt is het vanwege nog steeds toenemende schaarste 
mogelijk dat zich een koper aandient die bereid is een hoger bod te doen dan de verwachte 
verkoopopbrengst. Op dergelijke uitschieters kan echter geen taxatiewaarde worden 
gebaseerd. Afsluitend heeft beklaagde naar voren gebracht te erkennen dat het feit dat de 
interne mailwisseling per abuis bij klager is beland geen schoonheidsprijs verdient. De 
strekking van de bewuste e-mail is dat door de hele gang van zaken het de voorkeur 
verdient dat een andere makelaar als verkopend makelaar voor klager optreedt, en dat niet 
beklaagde die rol vervult. Dat laat onverlet dat beklaagde recht heeft op betaling van de 
courtage voor het uitgebrachte taxatierapport. Hierdoor wordt klager geenszins buitenspel 
op de woningmarkt gezet, zo meent beklaagde. Het staat klager immers vrij zijn woning 



 

via een andere makelaar te koop aan te bieden. Het feit dat de communicatie beter had 
gekund, brengt niet met zich mee dat beklaagde klachtwaardig heeft gehandeld, zo meent 
beklaagde 
 
De overwegingen van de Raad: 
 
De Raad ziet aanleiding beide klachtonderdelen gezamenlijk te behandelen. 
 
Op grond van het verhandelde ter zitting stelt de Raad vast dat klager in eerste instantie 
contact met het beklaagde heeft opgenomen met het oog op de mogelijke verkoop van de 
woning door beklaagde. In dat verband is als mogelijke vraagprijs een bedrag tussen de € 
425.000,= en € 450.000,= aan de orde gekomen en heeft beklaagde eveneens laten weten 
dat een vraagprijs van € 500.000,= zou kunnen worden “geprobeerd”.  Beklaagde heeft 
voor de woning geen definitieve verkoopopdracht ontvangen. 
 
Enige tijd later heeft beklaagde van de voormalige partner van beklaagde, mede-eigenaar 
van de woning, de opdracht ontvangen tot de taxatie van de woning over te gaan. In het 
kader van die opdracht heeft beklaagde de waarde van de woning op € 380.000,= 
vastgesteld. De Raad overweegt in de eerste plaats dat reeds het doel van een taxatie voor 
een woning geheel anders is dan de overwegingen om te komen tot een vraagprijs voor de 
verkoop van die woning. Het feit dat de overwogen vraagprijs al dan niet aan de hoge kant 
was, maakt dat niet anders. 
 
Wat betreft de inhoud van het taxatierapport, waaronder de getaxeerde waarde, overweegt 
de Raad dat bij de beoordeling van door NVM-leden uitgevoerde taxaties als uitgangspunt 
wordt gehanteerd 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 van de makelaar mocht worden verwacht. 
In het onderhavige geval heeft de Raad niet kunnen vaststellen dat beklaagde in strijd met 
dat uitgangspunt heeft gehandeld, reeds doordat de bezwaren van klager niet voldoende 
concreet zijn uiteengezet. Dit klemt temeer daar het taxatierapport door geen der partijen is 
overgelegd.  
 
Wat betreft de bewuste e-mail moet worden begrepen dat die niet voor klager was bestemd 
maar hem desondanks door beklaagde is verzonden. In zoverre vindt de Raad het 
begrijpelijk dat klager hierover ontstemd is geraakt. De Raad deelt niet de mening van 
klager dat de handelwijze van beklaagde erop gericht is geweest de verkoop van de woning 
van klager te frustreren, reeds doordat geen verkoopdracht aan beklaagde was verschaft en 
het klager vrijstaat een andere verkopend makelaar in te schakelen. Ook de verdere inhoud 
van de e-mail, wat daarvan ook zij, biedt onvoldoende grond de klacht in tuchtrechtelijke 
zin als laakbaar te kwalificeren.   
 
De klacht is derhalve 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 NVM,  Mr. J.P. van 
Harseler, T. Heijmeijer en Mr R. Vos, op 20 februari 2018,  
 
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. 
 
 

 


