
CR 10/2306 

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING 

VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 30 juni 2010 

 

Taxatie. Beweerdelijk te hoge waardering. Vermelden van referentieobjecten. 

 

De stelling van de makelaar dat de Nationale Hypotheek Garantie slechts kan klagen over de 

vastgestelde executiewaarde nu slechts die voor haar van belang is, gaat niet op. De positie 

van NHG bij het verstrekken van hypotheken maakt haar tot een partij die op voet van art. 16 

reglement tuchtrechtspraak een klacht kan indienen over een taxatierapport. 

Het vermelden van referentieobjecten was ten tijde van de taxatie ter plaatse nog niet de 

gewoonte zodat het niet-vermelden daarvan niet tuchtrechtelijk laakbaar is.  

Het was niet onjuist om in dit geval de executiewaarde op 90 % van de onderhandse 

verkoopwaarde te stellen. 

 

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: 

 

Appellant/beklaagde, voorheen lid van de vereniging, thans aangesloten NVM Makelaar, 

gevestigd en kantoorhoudende te G, 

 

tegen 

 

DE STICHTING WAARBORGFONDS EIGEN WONINGEN (hierna: de stichting), 

gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer, 

klaagster. 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Op 21 april 2008 heeft klaagster bij de Raad van Toezicht ’s-Gravenhage een klacht 

ingediend tegen appellant. Deze heeft bij beslissing van 18 mei 2009, verzonden op 18 

mei 2009, op die klacht beslist. In deze beslissing is de tegen appellant ingediende 

klacht gegrond verklaard en is aan hem de straf van waarschuwing opgelegd. De Raad 

van Toezicht heeft appellant voorts veroordeeld om met een bedrag van € 2.348,-- te 

vermeerderen met BTW bij te dragen in de kosten van de behandeling van de klacht. 

Appellant is bij brief van 14 juli 2009 tijdig van deze beslissing in hoger beroep 

gekomen. 

 

1.2 In zijn brief van 21 september 2009 heeft appellant de gronden aangevoerd waarop zijn 

hoger beroep is gebaseerd. 

 

1.3 Klaagster heeft in haar brief van 17 december 2009 verweer gevoerd in hoger beroep. 

 

1.4 De Centrale Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de in eerste instantie tussen 

partijen gewisselde stukken en de beslissing van de Raad. 

 

1.5 Ter zitting van 4 maart 2010 van de Centrale Raad van Toezicht is appellant in persoon 

verschenen bijgestaan door mr. C.C.J. Hiebendaal. De algemeen directeur van de 

stichting heeft aan de secretaris van de Centrale Raad van Toezicht bericht dat hij 

verhinderd is om de behandeling ter zitting bij te wonen maar heeft niet om aanhouding 



verzocht. 

 

1.6 Appellant is door de Centrale Raad van Toezicht gehoord en heeft zijn standpunt nader 

toegelicht. 

 

 

2. De feiten 

 

2.1 Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van 

de inhoud van de overgelegde bescheiden, voorzover niet betwist, staat het navolgende 

vast. 

 

2.2 In opdracht van een zekere G. taxeert appellant het appartement gelegen aan de W-rade 

201 te G. Blijkens het taxatierapport van 5 juni 2003 heeft de onderneming E. Vastgoed 

namens G. de taxatieopdracht verstrekt. Het doel van de taxatie is om inzicht te 

verstrekken in de waarde ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag voor een 

(hypothecaire) geldlening. Appellant taxeert de onderhandse verkoopwaarde vrij van 

huur en gebruik op € 95.000,-- en de executiewaarde vrij van huur en gebruik op € 

85.000,--. 

 

2.3 Op 24 juli 2003 is het appartement aan G. in eigendom overgedragen na de betaling van 

een koopprijs van € 95.000,--. Omdat hij niet aan zijn verplichtingen voldoet tegenover 

de hypotheekneemster bereidt deze een executieveiling voor. Een in G. gevestigde 

makelaar voert op 29 oktober 2004 een “geveltaxatie” uit en taxeert de onderhandse 

verkoopwaarde vrij van huur en gebruik op € 65.000,-- en de executiewaarde bij eigen 

gebruik op € 60.000,--. 

 

2.4 Op 25 maart 2005 levert het appartement op een executieveiling een bedrag op van  

€ 54.500,--. In 2007 wordt het appartement onderhands verkocht voor € 77.000,--. 

 

 

3. De klacht 

 

3.1 De klacht, zoals deze door de Raad van Toezicht is samengevat, houdt het navolgende 

in. 

 

3.2 Klaagster verwijt appellant dat deze redelijkerwijs niet heeft kunnen komen tot de hem 

getaxeerde bedragen en hij in zijn taxatierapport onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt 

hoe hij tot de door hem afgegeven waarden is gekomen. 

 

 

4. Het hoger beroep 

 

4.1 Appellant heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende 

aangevoerd. 

 

4.2 In aanmerking genomen de in de brief van 21 april 2008 geformuleerde klacht, is de in 

de beslissing opgenomen samenvatting daarvan onjuist. De stichting heeft zich er niet 

over beklaagd dat appellant de in zijn taxatierapport opgenomen waardering 

onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt. De klacht betreft slechts het verwijt dat daarin 



geen referentiepanden zijn vermeld. 

 

4.3 Voor de stichting is slechts de executiewaarde relevant waardoor zij slechts belang heeft 

bij een tuchtrechtelijke beoordeling van deze waarde. In een andere tuchtzaak heeft de 

stichting erkend dat bij het verstrekken van garanties geen acht wordt geslagen op 

taxatierapporten zodat zij naar het oordeel van appellant daarover in een later stadium 

niet kan klagen. 

 

4.4 Anders dan door de Raad van Toezicht is overwogen is ter zitting door de stichting niet 

aangevoerd dat van een NVM Makelaar mag worden verwacht dat hij door middel van 

de vermelding van vergelijkingsobjecten zijn waardering onderbouwt. Ten onrechte 

heeft de Raad van Toezicht geoordeeld dat uit het “Normblad Taxatierapport 

financiering woonruimten november 2002” de verplichting daartoe voortvloeit. Daaruit 

volgt slechts het advies om vergelijkingsobjecten te vermelden. In ieder geval werd op 

het moment van taxatie in 2003 dit als een advies opgevat en blijkens de nadien 

verschenen taxatierapporten zijn door makelaars ook zelden referentieobjecten daarin 

opgenomen. Dit wordt bevestigd door de verklaring van 9 september 2009 van de 

voormalige voorzitter van de regionale afdeling. Tegen de achtergrond van deze 

praktijk is het door de Raad van Toezicht op dit punt gegeven oordeel daarom onjuist. 

 

4.5 Dat geldt ook voor het oordeel dat appellant onzorgvuldig heeft gehandeld door de 

executiewaarde te bepalen door 10% in mindering te brengen op de door hem 

getaxeerde onderhandse verkoopwaarde. De voormalig afdelingsvoorzitter heeft 

bevestigd dat dit in 2003 de algemene praktijk was en dit is ter zitting door enkele leden 

van de Raad van Toezicht erkend. Ten onrechte is daaraan voorbijgegaan. 

 

4.6 De Raad van Toezicht heeft overwogen dat appellant ervan op de hoogte was dat 

veilingopbrengsten laag kunnen uitvallen. Appellant heeft in zijn verweerschrift echter 

slechts aangevoerd dat algemeen bekend is dat veilingopbrengsten vaak zeer laag 

uitvallen en de directeur van de stichting in oktober 2008 heeft verklaard dat het 

veilingsysteem is achterhaald. In 2003 functioneerde de veiling in G. nog redelijk maar 

daarin is vanaf 2007 een ongunstige verandering opgetreden. 

 

4.7 De Raad van Toezicht heeft terecht overwogen dat niet is gebleken of aannemelijk 

geworden dat de door appellant getaxeerde vrije verkoopwaarde van € 95.000,-- 

kennelijk te hoog is geweest. Ten onrechte heeft de Raad van Toezicht overwogen dat 

de door appellant bepaalde executiewaarde te hoog is geweest en dat blijkt uit het 

verschil tussen deze waarde en de uitkomst van de geveltaxatie en de gerealiseerde 

veilingopbrengst. 

 

4.8 De uitkomst van de op 29 oktober 2004 uitgevoerde geveltaxatie was evident onjuist en 

dat volgt ook uit de door de commissie van de NVM verrichte taxatie. 

 

4.9 Niet duidelijk is onder welke veilingomstandigheden een opbrengst is gerealiseerd van 

slechts € 77.000,--. Uit deze in 2007 gerealiseerde opbrengst kan niet worden afgeleid 

dat appellant in 2003 onjuist zou hebben getaxeerd. In 2005 en 2006 zijn de prijzen 

voor woonhuizen gedaald en dat blijkt ook uit een door de stichting in het geding 

gebrachte productie. 

 

 



5. Het verweer 

 

5.1 Klaagster heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende 

aangevoerd. 

 

5.2 Het is juist dat in de brief van 21 april 2008 waarin de klacht is opgenomen, door de 

stichting is vermeld dat in het taxatierapport geen referentieobjecten zijn opgenomen. 

Terecht heeft de Raad van Toezicht echter overwogen dat de klacht betrekking heeft op 

het feit dat in het taxatierapport geen inzicht is gegeven met betrekking tot de 

totstandkoming van de waardering. 

 

5.3 Het appartement was in 2001 gekocht voor € 81.800,--. Appellant heeft de waarde 

daarvan in 2003 16% hoger vastgesteld op € 95.000,--. Door de staat van onderhoud te 

omschrijven als “voldoende” kan de waardestijging daaraan niet worden toegeschreven. 

Welke factoren of omstandigheden daarop van invloed zijn geweest blijkt niet uit het 

taxatierapport. 

 

5.4 Uit een in het geding gebracht overzicht blijkt dat van de daarop vermelde 13 

woonhuizen die omstreeks de taxatiedatum zijn verkocht, slechts vier daarvan een 

bedrag van meer dan € 90.000,-- hebben opgebracht. De overige woonhuizen zijn 

verkocht voor bedragen tussen de € 60.000,-- en € 83.000,--. Met betrekking tot de 

woonhuizen die voor meer dan  

€ 90.000,-- zijn verkocht is vermoedelijk de staat van onderhoud daarop van invloed 

geweest. 

 

 

6. Beoordeling van het geschil in hoger beroep 

 

6.1 Door het hoger beroep ligt de klacht in volle omvang ter beoordeling aan de Centrale 

Raad van Toezicht voor. Artikel 92 van de statuten van de NVM die met ingang van 1 

januari 2009 van kracht zijn, bepaalt dat ondermeer zaken met betrekking tot het 

tuchtrecht die aanhangig zijn op de dag voor het in werking treden van de gewijzigde 

statuten, worden afgehandeld overeenkomstig de op dat moment geldende regels en 

procedures door de toen daartoe bevoegde instanties. Artikel 92 van de statuten die op 

15 januari 2010 zijn gepasseerd door notaris mr. Flokstra en nadien in werking zijn 

getreden, kent een vergelijkbare bepaling. Aangezien de klacht tegen appellant is 

ingediend op 21 april 2008 is de vóór 1 januari 2009 geldende regelgeving van de NVM 

van toepassing. 

 

6.2 De stichting heeft in haar brief van 21 april 2008 aan appellant het verwijt gemaakt dat 

hij heeft nagelaten in zijn taxatierapport referentieobjecten te vermelden hoewel door 

appellant de methode van objectvergelijking is toegepast. In deze brief heeft de stichting 

voorts gesteld dat er een sterke aanwijzing bestaat voor de conclusie dat appellant 

redelijkerwijs niet tot de door hem getaxeerde waarde van € 95.000,-- heeft kunnen 

komen. De Raad van Toezicht heeft de klacht derhalve juist geformuleerd. De stichting 

kan daarin ook worden ontvangen nu het standpunt van appellant dat de stichting zich 

over taxatierapporten niet kan beklagen omdat zij heeft erkend dat daaraan geen 

aandacht wordt besteed bij het verstrekken van de hypotheekgarantie, moet worden 

verworpen. Voorts geldt dat de stichting als uitvoerder van de Nationale 

Hypotheekgarantie een rol speelt bij ondermeer de verstrekking van de hypotheken aan 



de kopers van woonhuizen. Dat maakt haar in dit geval, waarin de executoriale 

verkoopopbrengst niet toereikend is geweest om de vordering van hypotheekneemster 

volledig te voldoen, tot een partij die op de voet van artikel 16 van het Reglement 

Tuchtrechtspraak NVM een klacht kan indienen tegen een NVM Makelaar die met het 

oog op het aantrekken van hypothecair krediet door de koper van een woonhuis, zowel 

de onderhandse als de executoriale waarde daarvan heeft getaxeerd. 

 

6.3 Appellant heeft in zijn taxatierapport vermeld dat zijn taxatie is gebaseerd op de 

methode van objectvergelijking maar hij heeft de door hem bij zijn waardering 

betrokken objecten niet in zijn taxatierapport opgenomen. Blijkens de in hoger beroep 

overgelegde verklaring van de voormalig voorzitter van de afdeling van de NVM, 

werden in 2002 zelden de referentieobjecten in het taxatierapport opgenomen. Door de 

stichting is dit niet weersproken. In het “Normblad Taxatierapport financiering 

woonruimte november 2002” is ondermeer vermeld – zakelijk weergegeven – dat bij de 

taxatie rekening wordt gehouden met een scala aan (wegings)factoren en 

informatiebronnen, maar slechts een deel van de bij de beoordeling betrokken gegevens 

in het rapport is opgenomen. Daaraan is toegevoegd dat de taxateur gaarne bereid is tot 

het verstrekken van een nadere toelichting aan de opdrachtgever. Daar staat tegenover 

dat in het in november 2002 uitgegeven normblad is vermeld dat, indien gebruik is 

gemaakt van de methode van objectvergelijking, de taxateur aangeeft welke objecten bij 

de vergelijking een rol hebben gespeeld. De taxatie is door appellant uitgevoerd op 28 

mei 2003 en zijn rapport dateert van 5 juni 2003. Mede in aanmerking genomen de door 

appellant in hoger beroep overgelegde verklaring is de Centrale Raad van Toezicht van 

oordeel dat op het moment van taxatie door appellant, in ieder geval in de afdeling nog 

niet de gewoonte bestond om in ieder rapport vergelijkingsobjecten te vermelden. Niet 

kan dan ook worden geoordeeld dat appellant door geen vergelijkingsobjecten in zijn 

rapport op te nemen tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. 

 

6.4 Blijkens de brief van 26 oktober 2007 heeft de NVM na uitvoering van onderzoek 

geoordeeld dat het door appellant in zijn taxatierapport opgenomen waardeoordeel als 

verklaarbaar werd beoordeeld.  

 

6.5 De Centrale Raad van Toezicht is van oordeel dat appellant in redelijkheid in dit geval 

de executiewaarde vrij van huur en gebruik heeft kunnen bepalen op € 85.000,-- en 

appellant tot deze waardebepaling is gekomen door 10% in mindering te brengen op de 

door hem bepaalde onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik. Dat een 

dergelijke benadering in 2003 in de afdeling in de praktijk wel werd gevolgd volgt uit 

de door appellant in hoger beroep overgelegde verklaring. Het feit dat op 25 maart 2005 

een executoriale opbrengst is gerealiseerd van € 54.500,-- doet daaraan niet af nu deze 

opbrengst het gevolg kan zijn geweest van op dat moment bestaande mogelijk 

ongunstige veilingomstandigheden. 

 

6.6 De klacht is ongegrond en de beslissing van de Raad van Toezicht kan niet in stand 

blijven. 

 

6.7 Gelet op de inhoud van de statuten en het Reglement Tuchtrechtspraak NVM komt de 

Centrale Raad tot de volgende uitspraak. 

 

 

7. Beslissing in hoger beroep 



 

7.1 Vernietigt de beslissing van 18 mei 2009 van de Raad van Toezicht ’s-Gravenhage. 

 

7.2 Verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gewezen te Amersfoort door mr. D.H. de Witte, voorzitter, mr. J.T. Anema, mr. P. van 

der Kolk-Nunes, F.J. van der Sluijs en R. Wijmenga, in aanwezigheid van en gehoord het 

advies van mr. J.A. van den Berg, secretaris en ondertekend op 30 juni 2010. 

 


