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DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING 

VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 18 juni 2010 

 

Te hoge waarde-indicatie.  Waarde-indicatie en taxatie. Echtscheidingssituatie. 

Uitgangspunt niet in rapport vermeld. 

 

De makelaar heeft op verzoek van een derde een waarde-indicatie van de woning van klager 

gegeven. Hij was zich bewust dat klager in een echtscheidingsprocedure was verwikkeld en 

dat in dat kader de waarde van het woonhuis een rol speelde. Waar dit zo is en de makelaar 

zijn oordeel heeft opgenomen in een door hem ondertekend formulier, moeten daaraan 

dezelfde eisen gesteld worden als aan een taxatierapport. De makelaar moet zich bewust zijn 

dat derden op basis van een taxatie belangrijke en vérstrekkende beslissingen nemen en 

daarom mogen aan een taxatie hoge eisen worden gesteld.  

De makelaar heeft zijn waardering niet kunnen onderbouwen. Dat hij uitging van herstel van 

ernstige gebreken, heeft de makelaar niet in zijn rapport vermeld.  

 

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 L, 

 

tegen 

 

klager, wonende te L, 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Op 27 oktober 2008 heeft klager bij de NVM een klacht ingediend tegen appellant. De 

NVM heeft de klacht doorgeleid naar de Raad van Toezicht Groningen. Deze heeft bij 

beslissing van 3 juli 2009, verzonden op 4 augustus 2009, op die klacht beslist. In deze 

beslissing is de tegen appellant ingediende klacht gegrond verklaard en is aan hem de 

straf van berisping opgelegd naast de voorwaardelijke straf van betaling van een boete 

van € 2.500,-- aan de NVM. De Raad van Toezicht heeft appellant voorts veroordeeld 

om met een bedrag van € 2.500,-- bij te dragen in de kosten van de behandeling van de 

klacht. Appellant is bij brief van 27 augustus 2009 tijdig van deze beslissing in hoger 

beroep gekomen. 

 

1.2 In zijn brief van 8 oktober 2009 heeft appellant de gronden aangevoerd waarop zijn 

hoger beroep is gebaseerd. 

 

1.3 Klager heeft in zijn brief van 1 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. Namens klager is mr. I.J. Woltman verschenen.  



 

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

toegelicht. Mr. Woltman heeft een door klager opgestelde notitie voorgedragen. 

 

 

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 Klager en zijn echtgenote waren eigenaar van het woonhuis gelegen aan de H-laan 11 in 

L.. In het kader van de scheiding en deling van de huwelijksgoederengemeenschap na 

echtscheiding is tussen klager en zijn echtgenote een geschil gerezen over de waarde 

van dit woonhuis. 

 

2.3 In opdracht van klager en zijn echtgenote heeft een makelaar uit L. het woonhuis 

getaxeerd in verband met de beoordeling van het verzoek tot het verstrekken van een 

(hypothecaire) geldlening. Blijkens het taxatierapport van 13 februari 2007 taxeert deze 

makelaar de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik op € 145.000,-- en de 

executiewaarde vrij van huur en gebruik op € 120.000,--. 

 

2.4 Op 29 augustus 2007 geven klager en zijn echtgenote opdracht aan een andere in L. 

gevestigde makelaar om voor hen bindend de waarde van het woonhuis te taxeren. 

Blijkens zijn brief van 12 september 2007 taxeert deze makelaar de onderhandse 

verkoopwaarde “op basis van vrij te aanvaarden” op € 150.000,--. In deze brief komen 

de navolgende passages voor: 

 

“Ik ben door de eigenaren op de hoogte gebracht met betrekking tot de 

problematiek van de verzakte garage en de scheurvorming in de buitengevel ter 

hoogte van de kelderruimte. Mijn oordeel ten aanzien van de waarde per heden in 

de huidige staat en toestand is gebaseerd op genoemde wetenschap; de kosten van 

herstel en eventuele rechten op schadevergoeding en/of andere claims, verband 

houdende met genoemde tekortkomingen aan de woning vallen derhalve buiten 

het door mij in dit schrijven genoemde waardeoordeel. 

 

De staat en onderhoudstoestand van het getaxeerde woonhuis per opnamedatum is 

op onderdelen als matig te omschrijven, terwijl aan sommige onderdelen van de 

woning de kwalificatie achterstallig onderhoud dient te worden toegekend.” 

 

2.5 In opdracht van een derde partij waardeert appellant op 21 september 2007 het 

woonhuis. Blijkens zijn op 26 september 2007 gedateerde “waarde-indicatie” bepaalt 

appellant de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik op € 190.000,--. Met 

betrekking tot het doel van de waarde-indicatie vermeldt appellant daarin het 

navolgende: 

 

“De waarde-indicatie is bedoeld om globaal inzicht te verstrekken in de waarde 

van het object in verband met echtscheiding.” 

 

 In zijn brief van 23 december 2008 aan klager bericht appellant aan deze ondermeer: 



 

“De heer A. wilde gewoon eens weten, mede namens uw ex vrouw, wat een reële 

waarde is.  

Iedereen mag natuurlijk een dergelijke taxatie vragen. 

Nogmaals, ik had begrepen dat uw ex vrouw een taxatie nodig had om een 

indicatie te hebben van de prijs om daarmee met u in onderhandeling te kunnen 

treden.” 

 

2.6 Naar aanleiding van in het verleden opgetreden wateroverlast en mogelijk daardoor 

veroorzaakte schade aan de bij het woonhuis behorende garage, stelt een schade-expert 

een onderzoek in. In zijn schaderapport van 12 oktober 2007 concludeert de expert dat 

na de demping van een sloot op een naastgelegen perceel in 2003, regelmatig ernstige 

wateroverlast is opgetreden en als gevolg daarvan sprake is geweest van dermate grote 

zettingen dat zowel de fundering als de vloer van de garage als verloren moeten worden 

beschouwd. De expert is van mening dat de garage volledig moet worden gesloopt. 

 

2.7 Tussen de schade-experts van de verzekeraar en de verzekerde is verschil van inzicht 

ontstaan over de omvang van de schade. Door een derde expert/arbiter is de schade 

inclusief btw bepaald op € 31.269,50. 

 

2.8 De ex-echtgenote van klager stelt een vordering tot vernietiging van de boedelscheiding 

na echtscheiding in op de voet van artikel 3:196 lid 1 BW. In twee instanties is daarover 

geprocedeerd. Het Gerechtshof Leeuwarden verklaart de ex-echtgenote niet-

ontvankelijk in haar vordering.  

 

 

3. De klacht 

 

3.1 De klacht, zoals deze door de Raad is samengevat, tegen welke samenvatting geen 

bezwaar is gemaakt, houdt het navolgende in. 

 

3.2 Klager verwijt appellant dat deze niet als een behoorlijk en kundig taxateur de waarde 

van het woonhuis aan de H-laan 11 in L heeft bepaald, door met betrekking daartoe in 

een waarde-indicatie te vermelden dat de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en 

gebruik door hem op € 190.000,-- werd bepaald, terwijl de werkelijke waarde van het 

woonhuis substantieel lager was.  

 

 

4. Het hoger beroep 

 

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

aangevoerd. 

 

4.2 Appellant heeft opdracht gekregen van een derde om een oordeel te geven over de 

waarde van het woonhuis. Hij was er niet mee bekend dat twee makelaars dit eerder al 

hadden getaxeerd. Hij was wel geïnformeerd over het feit dat zijn advies werd gevraagd 

in verband met de echtscheidingsprocedure die werd gevoerd tussen klager en zijn 

echtgenote. Appellant mocht er vanuit gaan dat zijn opdrachtgever, die ook zijn 

honorarium heeft betaald, de echtgenote van klager slechts zou informeren over zijn 

waardeoordeel maar aan haar niet zijn rapportage ter beschikking zou stellen. 



 

4.3 Op grond van de aan appellant verstrekte informatie was hij geïnformeerd over de 

bouwkundige problemen met betrekking tot de garage. Aan hem was voorts meegedeeld 

dat de eigenaar van het naastgelegen perceel de aan herstel daarvan verbonden kosten 

voor zijn rekening zou nemen. Daarom heeft hij in zijn rapport geen bijzondere en 

afwijkende aspecten ten aanzien van het object vermeld. Bij de opname daarvan heeft 

appellant een formulier gebruikt maar hij heeft geen dossier aangelegd. 

 

4.4 Anders dan de secretaris van de Raad van Toezicht tijdens telefonisch overleg aan 

appellant had meegedeeld, zijn aan hem tijdens de zitting vragen gesteld over de 

waardebepaling en appellant was daarop niet voorbereid. Blijkens zijn beslissing heeft 

de Raad van Toezicht ambtshalve het MIDAS-waardesysteem toegepast om de door 

appellant gegeven waardering te beoordelen, maar verzuimd is om te vermelden welke 

uitgangspunten en gegevens daarbij zijn ingevoerd. De Raad van Toezicht heeft zich 

tegenover appellant partijdig opgesteld en naar argumenten gezocht die moesten leiden 

tot zijn veroordeling. Door te overwegen dat appellant de gevolgen van zijn 

“ondeskundige taxatie” had moeten voorzien, lijkt de Raad van Toezicht ten onrechte 

van oordeel te zijn dat appellant bewust een ondeskundige en niet juiste waardering van 

het woonhuis heeft gegeven. 

 

4.5 De door appellant getaxeerde waarde is juist. Mogelijk is dat de eerste taxateur zich 

heeft laten leiden door de zeer slordige bewoning van het woonhuis en daardoor tot een 

lage waardering is gekomen. Niet onwaarschijnlijk is dat de tweede taxateur zijn collega 

niet heeft willen afvallen. Het verschil in uitkomst tussen de taxaties van deze twee 

taxateurs en de taxatie van appellant is daarnaast veroorzaakt door het feit dat appellant 

bij zijn taxatie is uitgegaan van een herstelde garage en de andere taxateurs niet. De 

Raad van Toezicht is voorts ten onrechte voorbijgegaan aan het feit dat de OZB was 

bepaald op € 162.000,--. 

 

 

5. Het verweer 

 

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

aangevoerd. 

 

5.2 Appellant was ermee bekend dat klager en zijn echtgenote verwikkeld waren in een 

echtscheidingsprocedure. Hij had er rekening mee moeten houden dat op de door hem 

gegeven waarde-indicatie in die procedure een beroep zou worden gedaan. Appellant 

had ook kunnen weten of vermoeden dat wellicht al meerdere taxaties waren uitgevoerd 

en het had dan ook op zijn weg gelegen om daarnaar bij de echtgenote van klager te 

informeren. Appellant heeft voorts ten onrechte verzuimd om klager uit te nodigen om 

aanwezig te zijn bij de taxatie van het woonhuis. 

 

5.3 Appellant heeft verklaard dat hij had vastgesteld dat de garage enigszins was verzakt. 

Uit een tweetal rapporten van bouwkundige experts blijkt echter dat de garage als 

verloren moest worden beschouwd. Appellant had met dat aspect rekening moeten 

houden bij zijn waardering. Ingeval van eventuele verkoop van het woonhuis is klager 

immers verplicht om van het gebrek aan de garage melding te maken en dat heeft 

invloed op de waarde van het woonhuis. Op het moment van taxatie was niet bekend of 

de garage op kosten van de verzekeraar zou worden hersteld. Op 2 februari 2009 werd 



duidelijk dat daartoe niet werd besloten. 

 

5.4 De uitkomst van de door de twee andere makelaars uitgevoerde taxaties, die slechts  

€ 5.000,-- van elkaar afweken, is juist. Ook de door de Raad van Toezicht ambtshalve 

uitgevoerde berekeningen hebben tot een daarmee vergelijkbare uitkomst geleid. 

Onjuist is dat de OZB-waarde was vastgesteld op € 162.000,--.  

 

 

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 27 oktober 2008 is de vóór 1 januari 2009 geldende regelgeving van de 

NVM van toepassing. 

 

6.2 Appellant heeft een opdracht aanvaard tot het geven van een schriftelijke “waarde-

indicatie” en hij was zich ervan bewust dat de echtgenote van klager zich daarop zou 

kunnen beroepen in het door haar met klager in het kader van een echtscheiding 

gevoerde debat over de waarde van het woonhuis. Appellant heeft zijn waardeoordeel 

opgenomen op een formulier waarop ondermeer is vermeld dat op de waarde-indicatie 

van toepassing zijn de voorwaarden NVM 2000 en/of de voorwaarden tot 

dienstverlening van de opdrachtnemer. Het formulier is door appellant gedateerd op 26 

september 2007 en hij heeft dit ondertekend en daarbij zijn hoedanigheid van NVM 

Makelaar vermeld. 

 

6.3 De Centrale Raad van Toezicht is van oordeel dat aan de makelaar die voldoet aan een 

verzoek om een dergelijke waarde-indicatie te geven, dezelfde eisen moeten worden 

gesteld als aan de makelaar die een opdracht aanvaardt om de waarde van een object te 

taxeren en een taxatierapport opstelt. 

 

6.4 In Regel 1 van de Erecode is, voorzover hier aan de orde, de navolgende bepaling 

opgenomen: 

 

“Een NVM-lid is zich bewust van het belang van zijn functie in het 

maatschappelijk verkeer. Hij oefent deze naar eer en geweten en betrouwbaar, 

deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streeft naar kwaliteit in zijn 

dienstverlening.” 

 

Hierin ligt besloten dat appellant ook bij het uitbrengen van een waarde-indicatie zich 

als makelaar er rekenschap van moet geven dat opdrachtgevers en derden op basis 

daarvan vergaande beslissingen kunnen nemen en vaak nemen. Dit brengt mee dat aan 

de wijze van totstandkoming en de inhoud van dergelijke waarde-indicaties, waaronder 

het daarin gegeven waardeoordeel, hoge eisen gesteld mogen worden omdat men in het 

maatschappelijk verkeer op deze waarde-indicaties moet kunnen afgaan. Dit geldt 



temeer nu appellant blijkens de in zijn waarde-indicatie opgenomen passage ervan op de 

hoogte was dat op basis van het daarin opgenomen waardeoordeel door de echtgenote 

van klager onderhandelingen zouden worden gevoerd met klager over de aan het 

woonhuis toe te kennen waarde in het kader van de boedelscheiding. 

  

6.5 Uitgangspunt bij de door een makelaar uitgevoerde taxatie of gegeven waarde-indicatie 

is dat in beginsel over de hoogte daarvan slechts kan worden geklaagd indien een 

makelaar in redelijkheid niet tot een bepaalde taxatie of waardering heeft kunnen komen 

en hij daarbij niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van hem mocht worden 

verwacht. 

 

6.6 In februari 2007 en september 2007 is door twee in L gevestigde makelaars de 

onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik gewaardeerd op respectievelijk € 

145.000,-- en € 150.000,--. Appellant, die in eerste instantie geen schriftelijk verweer 

heeft gevoerd tegen de klacht, heeft ook in hoger beroep niet aan de hand van informatie 

met betrekking tot referentieobjecten, zijn standpunt onderbouwd dat hij tot een juiste 

waardering is gekomen. De door hem op 8 oktober 2009 uitgedraaide MIDAS-

marktinformatie kan daartoe niet dienen. De Centrale Raad van Toezicht verwerpt ook 

het door appellant aangevoerde argument dat hij bij het geven van zijn waardering is 

uitgegaan van de veronderstelling dat de in februari 2007 gegeven waardering tot een 

lage uitkomst zou hebben geleid als gevolg van de wijze van bewoning van het 

woonhuis en de in september 2007 taxerende makelaar zijn collega niet heeft willen 

afvallen. Daargelaten het feit dat deze stelling door klager is betwist, is daarvoor in het 

dossier geen enkel aanknopingspunt te vinden. De Centrale Raad van Toezicht gaat 

voorts voorbij aan het door appellant aangevoerde argument dat hij bij het geven van 

zijn waardering is uitgegaan van de veronderstelling dat de garage volledig zou zijn 

hersteld, nu van dat aspect in de waarde-indicatie geen melding is gemaakt terwijl dat 

wel in de rede had gelegen indien dit aspect invloed heeft gehad op de uitkomst van zijn 

waardebepaling.  

 

6.7 De slotsom is dat appellant, hoewel dit op zijn weg had gelegen, niet aan de hand van 

verifieerbare gegevens aannemelijk heeft gemaakt dat de onderhandse verkoopwaarde 

op 26 september 2007 in redelijkheid op € 190.000,-- kon worden gesteld. Nu appellant 

voor dit aanzienlijke verschil in waardering geen verklaring heeft kunnen geven heeft 

hij tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld. De klacht is dan ook gegrond en de beslissing 

van de Raad dient te worden bekrachtigd behoudens ten aanzien van de 

kostenveroordeling, nu de Centrale Raad van Toezicht de door de Raad van Toezicht 

opgelegde straf juist acht. 

 

6.8 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 

 

7.8 Bekrachtigt de beslissing van 3 juli 2009 van de Raad van Toezicht Groningen 

voorzover daarbij aan appellant de straf van berisping is opgelegd en de straf van 

voorwaardelijke boete van € 2.500,--. 

 

7.9 Vernietigt de beslissing voor het overige. 



 

7.3 Bepaalt dat appellant terzake van de kosten van de behandeling van de klacht in beide 

instanties een bijdrage van  € 5.253,-- 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 NVM gevestigd te Nieuwegein zal worden 

voldaan. 

 

 

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 18 juni 2010. 

 


