
CR 10/2327 

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN 

MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. 

 

Taxatie. In redelijkheid tot waardering kunnen komen. Onjuiste opdrachtgever vermeld. Meer-

dere vergelijkbare klachten. 

 

Nu de makelaar het pand waardeerde op een verkoopwaarde van € 139.000 en vergelijkbare naburige 

panden € 134.000, € 170.000 en € 152.000 opbrachten en nu verder de veel lagere taxatie door een 

andere makelaar twee jaren later verricht werd in welke tussenliggende periode het pand nogal ver-

waarloosd was en als drugspand bekend stond, kan niet worden gesteld dat de makelaar redelijkerwijs 

niet tot zijn waardering kon komen.  

Tuchtrechtelijk laakbaar is dat de makelaar niet als feitelijke opdrachtgever tot taxatie vermeldde de 

verkoper van het object, maar de koopster/klaagster.  

De Centrale Raad houdt bij de bepaling van de strafmaat rekening met de op deze zelfde dag gegeven 

beslissingen in vergelijkbare klachtzaken. 

 

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

 

Mevrouw M. van der W., (hierna: Van der W.), wonende te V., 

appellante/verweerster in incidenteel hoger beroep, 

 

tegen 

 

de heer P. , aangesloten NVM Makelaar, gevestigd en kantoorhoudende in V., 

beklaagde/appellant in incidenteel hoger beroep, 

 

 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Op 11 februari 2009 heeft Van der W. bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM een 

klacht ingediend tegen P.. De klacht is doorgeleid naar de Raad van Toezicht Rotterdam die bij 

beslissing van 22 juni 2009, verzonden op 14 juli 2009, op die klacht heeft beslist. In deze beslis-

sing is de tegen P. ingediende klacht gegrond verklaard en is aan hem de straf van berisping op-

gelegd. De Raad van Toezicht heeft tevens bepaald dat P. met een bedrag van € 1.151,49 dient 

bij te dragen in de kosten van de behandeling van de klacht. 

 

1.2 Van der W. is bij brief van 7 september 2009 tijdig van deze beslissing in hoger beroep gekomen. 

In haar beroepschrift van 20 oktober 2009 heeft Van der W. de gronden aangevoerd waarop haar 

hoger beroep is gebaseerd.  

 

1.3 In zijn verweerschrift van 7 april 2010 heeft P. verweer gevoerd in hoger beroep en tevens inci-

denteel hoger beroep ingesteld.  

 

1.4 In haar verweerschrift van 17 mei 2010 heeft Van der W. verweer gevoerd in incidenteel hoger 

beroep.  
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1.5 P. heeft bij brieven van 1, 10 en 15 juni 2010 producties in het geding gebracht. Van der W. heeft 

bij brief van 15 juni 2010 nog een productie in het geding gebracht. 

 

1.6 Bij brieven van 1 en 15 juni 2010 zijn door P. aanvullende producties in het geding gebracht. Bij 

brief van 15 juni 2010 is door Van der W. nog een productie in het geding gebracht. 

 

1.7 Ter zitting van 17 juni 2010 van de Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen:  

 

- namens Van der W. mr. C.P. van den Berg; 

- P. in persoon bijgestaan door mr. F. Leopold en vergezeld van mr. M. Jongkind. 

 

1.8 Partijen zijn door de Centrale Raad van Toezicht gehoord en hebben hun standpunten nader toe-

gelicht. Mr. C.P. van den Berg heeft zich daarbij bediend van een pleitnotitie.  

 

 

2. De feiten 

 

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

houd van de overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat het navolgende vast. 

 

2.2 Op 2 november 2005 koopt Van der W. van E Vastgoed B.V. het appartement gelegen aan de B-

hoek 24 in R. voor een koopsom van € 139.000,--. Partijen komen overeen dat het appartement 

op 17 januari 2006 wordt overgedragen.  

 

2.3 In opdracht van Van der W. taxeert P. het appartement en bepaalt hij daarvoor op 4 januari 2006 

de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik op € 139.000,-- en de executiewaarde 

vrij van huur en gebruik op € 121.500,--. Na verbouwing taxeert P. voormelde waarden op 

€ 152.500,-- respectievelijk € 133.000,--. P. vermeldt in zijn rapport dat het doel daarvan is het 

verstrekken van inzicht in de waarde van het appartement in verband met de beoordeling van een 

aanvraag voor een (hypothecaire) geldlening bij een nog onbekende hypotheekinstelling.  

 

2.4 Op 23 januari 2006 wordt de eigendom van het appartement overgedragen waarna door Van der 

W. aan de ABN AMRO BANK N.V. een recht van hypotheek wordt verleend in verband met een 

aan haar verstrekte lening van € 166.000,--. Van der W. gaat het appartement niet zelf bewonen.  

 

2.5 In opdracht van Van der W. taxeert de in R. gevestigde makelaar S. op 22 januari 2008 het appar-

tement met het doel om inzicht te verstrekken in de waarde daarvan. S. taxeert de onderhandse 

verkoopwaarde vrij van huur en gebruik op 22 januari 2008 op € 90.000,-- en per 23 januari 2006 

op € 95.000,--. Hij bepaalt de executiewaarde vrij van huur en gebruik op 22 januari 2008 op 

€ 86.000,-- en per 23 januari 2006 op € 81.000,--. S. vermeldt in zijn rapport onder meer dat het 

appartement niet wordt bewoond, de binnendeuren en binnenwanden zijn beschadigd maar de 

aan herstel daarvan verbonden kosten beperkt zullen zijn. Hij merkt voorts op dat de kachel en 

geiser ontbreken en de deur van de kelderberging moet worden vervangen. 

 

2.6 In 2009 verkoopt Van der W. het appartement voor € 67.000,--. Enkele maanden daarna wordt 

het appartement verkocht voor € 85.000,--.  
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3. De klacht 

 

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

bezwaar is gemaakt, houdt het navolgende in. 

 

3.2 Van der W. verwijt P. dat deze niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk 

handelend taxateur mag worden verwacht. Het door hem uitgebrachte taxatierapport van 3 janua-

ri 2006 is ondeugdelijk en daarin wordt geen reële voorstelling van zaken gegeven met betrek-

king tot de waarde van het appartement.  

 

 

4. Het hoger beroep van Van der W.  

 

4.1 Van der W. heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende aange-

voerd. 

 

4.2 P. is als makelaar ernstig tekortgeschoten en heeft tuchtrechtelijk dermate laakbaar gehandeld dat 

niet kan worden volstaan met de door de Raad van Toezicht opgelegde straf van berisping. Aan 

hem dient de straf van ontzetting uit het lidmaatschap opgelegd te worden, dan wel één van de 

andere in artikel 32 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM vermelde straffen. In het alge-

meen belang is publicatie van de te geven beslissing gewenst.  

 

4.3 Het taxatierapport is op zeer onzorgvuldige wijze tot stand gekomen. Door daarin onzorgvuldig 

te omschrijven wie opdracht tot taxatie aan hem heeft gegeven, en uit het model-taxatierapport 

een zinsnede te schrappen, is door toedoen van P. een misleidend beeld ontstaan.  

 

4.4 P. had onvoldoende kennis van en inzicht in de lokale markt en hij was ook niet in R. gevestigd. 

Hij heeft de waarde van het appartement aanzienlijk te hoog bepaald. Hij heeft zijn waardeoor-

deel voorts niet onderbouwd door middel van vergelijkingsobjecten en hij heeft nagelaten daar-

voor een verklaring te geven. Ten onrechte heeft hij slechts volstaan met een verwijzing naar het 

uitwisselingsprogramma van de NVM. In zijn verweerschrift in eerste aanleg zijn door P. welis-

waar vergelijkingsobjecten vermeld, maar op basis daarvan kon hij in redelijk niet tot zijn waar-

dering komen.  

 

4.5 Tussen de uitkomst van de taxatie van S. en de taxatie van P. bestaat een niet verklaarbaar ver-

schil van 46%. Aannemelijk is dat P., die een woonoppervlakte heeft vermeld van 65 m
2
 en een 

inhoud van 170 m
3
 tegenover S. die spreekt over respectievelijk 58 m

2
 en 160 m

3
, het apparte-

ment groter heeft willen omschrijven met het doel om daaraan een hoge waarde toe te kunnen 

schrijven. Het vermoeden bestaat dat P. zich heeft laten leiden door de koopprijs.  

 

4.6 Uit het NVM-programma Marktanalyse blijkt, dat de gemiddelde prijs van vergelijkbare objecten 

€ 93.000,-- bedroeg en dat is 33% lager dan de door P. getaxeerde waarde. Ten onrechte heeft hij 

dan ook vermeld dat de door hem getaxeerde waarde niet meer dan 25% afwijkt van soortgelijke 

objecten in de directe omgeving.  

 

4.7 Tegen P. zijn meerdere klachten ingediend met betrekking tot door hem uitgevoerde taxaties. 

Daarvoor is aan hem de straf van waarschuwing opgelegd. 
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5. Het incidentele hoger beroep van P 

 

5.1 P. heeft in incidenteel hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende aan-

gevoerd. 

 

5.2 De Raad van Toezicht is ten onrechte voorbijgegaan aan het verweer van P. dat Van der W. niet-

ontvankelijk had moeten worden verklaard in haar klacht, aangezien zij willens en wetens heeft 

meegewerkt aan frauduleuze praktijken. P. beroept zich in dat verband op vijf door de rechtbank 

Rotterdam gewezen civiele vonnissen. Voorts wijst hij er op dat krachtens artikel 26 van het Re-

glement Tuchtrechtspraak NVM dat op 1 januari 2010 in werking is getreden maar niet op deze 

zaak van toepassing is, de Raad van Toezicht bij het nemen van zijn beslissing rekening kan 

houden met het feit dat, zoals in dit geval, een klager niet ter zitting is verschenen.  

 

5.3 Het oordeel dat P. onvoldoende kennis van en inzicht in de locale markt in R. heeft, steunt niet 

op feiten. P. is 18 jaar als makelaar actief in R. en verricht aldaar gedurende de laatste jaren on-

geveer 20 taxaties per jaar. Voor 2000 zijn door hem aanzienlijk meer taxaties, soms twee per 

dag, uitgevoerd. Het feit dat zijn kantoor niet in R. is gevestigd, maakt niet dat hij niet in staat 

zou zijn om in R. vakkundig te taxeren. Ten onrechte ook heeft de Raad van Toezicht overwogen 

dat P. zou hebben bestreden dat hij niet bekend zou zijn met de op de vastgoedmarkt in R. voor-

komende fraude. Hij was daarmee weliswaar bekend maar bij hem is niet het vermoeden gerezen 

dat Van der W. daarbij betrokken is geraakt. De verkopende partij E Vastgoed B.V. stond zowel 

bij P. als bij andere (NVM)-makelaarskantoren bekend als een betrouwbare opdrachtgever.  

 

5.4 Uit de door P. overgelegde brief van 21 januari 2010 van de leverancier van de door hem ge-

bruikte software volgt, dat het mogelijk is dat afhankelijk van de ingevoerde informatie een in het 

model van het taxatierapport opgenomen regel wegvalt. P., die zich daarvan niet bewust was en 

inmiddels de software heeft laten aanpassen, meent dat daarom geen grond bestaat voor het daar-

over aan hem gemaakte verwijt dat inhoudt dat door hem onzorgvuldig is omschreven door wie 

de opdracht tot taxatie is verstrekt.  

 

5.5 Onjuist is het oordeel dat P. te lichtvaardig tot zijn taxatie is gekomen. Evenals de Raad van Toe-

zicht is P. van mening dat de programma’s Taxes 2000 en Tiara hulpmiddelen zijn bij het taxe-

ren. Anders dan de Raad van Toezicht heeft overwogen, heeft P. zich niet uitsluitend laten leiden 

door de uitkomst van het programma Taxes 2000. Hij heeft in zijn taxatierapport weliswaar niet 

de door hem gehanteerde vergelijkingsobjecten vermeld maar dat is ook niet gebruikelijk. Na-

derhand heeft hij inzichtelijk gemaakt welke vergelijkingsobjecten zijn gebruikt en welke markt-

vergelijkingsprogramma’s door hem zijn gehanteerd. Omdat destijds het programma Midas-

Marktpositie nog niet beschikbaar was, heeft hij daarvan geen gebruik kunnen maken. P. heeft 

zijn taxatie gebaseerd op de fysieke eigenschappen van het appartement en de waarde en ver-

koophistorie van vergelijkbare appartementen.  

 

5.6 Aan het rapport van S. moet voorbij worden gegaan omdat deze in het kader van het Alij-

daproject is opgetreden als vertrouwensmakelaar en de vraag is of zijn onafhankelijkheid was 

gewaarborgd. Overigens heeft ook S. in zijn taxatierapport geen vergelijkingsobjecten opgeno-

men.  

 

5.7 De marktsituaties op het moment van de taxatie door P. (2006), het moment van de taxatie door 

S. (2008) en het moment van verkoop van het appartement (2009) kunnen niet met elkaar worden 

vergeleken. Dat geldt ook voor de staat van het appartement op deze verschillende momenten, 
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aangezien het appartement is gebruikt als “drugspand”. Uit de in 2009 ontvangen koopsom kan 

ook niet worden afgeleid dat de door P. getaxeerde waarde onjuist was. Indien de waarde van het 

vergelijkingsobject B-hoek 8 zou worden gesteld op € 115.000,--, dan blijft de door P. getaxeerde 

waarde binnen de in het taxatierapport vermelde “25%-norm”.  

 

 

6. Het verweer van P. tegen het hoger beroep van Van der W.  

 

6.1 P. heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende verweer gevoerd.  

 

6.2 Anders dan door Van der W. is aangevoerd, heeft P. op zorgvuldige wijze en met voldoende 

kennis en inzicht van de plaatselijke markt de taxatieopdracht uitgevoerd. Onder verwijzing naar 

zijn stellingen in het incidenteel hoger beroep betwist P. dat hij onzorgvuldig zou hebben om-

schreven wie de opdracht tot taxatie aan hem heeft gegeven en dat door hem een onderdeel uit 

het model van het taxatierapport zou zijn verwijderd. Eveneens onder verwijzing naar zijn stel-

lingen in incidenteel hoger beroep betwist P. het standpunt dat het appartement door hem te hoog 

zou zijn gewaardeerd.  

 

6.3 Bij de beoordeling van de door Van der W. ingediende klacht dienen de andere tegen P. inge-

diende klachten buiten beschouwing gelaten te worden. Aan het verzoek om één of meer in arti-

kel 32 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM opgenomen straffen op te leggen, moet voorbij 

worden gegaan. Artikel 112 lid 1 van de Grondwet staat eraan in de weg dat naar civielrechtelij-

ke maatstaven over een schadevergoeding wordt geoordeeld. Het verzoek om een zwaardere straf 

dan een berisping op te leggen moet worden verworpen.  

 

7. Het verweer van Van der W. tegen het door P. ingestelde incidenteel hoger beroep 

 

7.1 Van der W. heeft, samengevat en zakelijk weergegeven, in incidenteel hoger beroep het navol-

gende verweer gevoerd. 

 

7.2 Van der W. betwist dat zij zich heeft schuldig gemaakt aan frauduleuze handelingen. Uit de door 

P. aangehaalde civiele jurisprudentie kan niet worden afgeleid dat niet door anderen dan de op-

drachtgever kan worden geklaagd over de uitvoering van een taxatieopdracht. Geen grond bestaat 

voor het standpunt dat bij de beoordeling van een klacht moet worden meegewogen dat Van der 

W. niet ter zitting is verschenen, zeker niet nu zij zich goed heeft laten vertegenwoordigen.  

 

7.3 Onder meer op grond van het feit dat al in 2004 in de media is bericht over de vastgoedfraude is 

P. daarop ten onrechte niet bedacht geweest. Daarnaast geldt dat P. onvoldoende kennis had van 

de plaatselijke markt aangezien hij sinds 2000 slechts ongeveer 20 taxaties per jaar in R. heeft 

uitgevoerd.  

 

7.4 Nu P. heeft erkend dat door E Vastgoed B.V. opdracht tot taxatie is verleend maar hij dit niet in 

zijn rapport heeft vermeld, staat vast dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld. Aan zijn verweer dat 

dit het gevolg was van een gebrek in het softwareprogramma moet de Centrale Raad van Toe-

zicht voorbij gaan omdat P. verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn rapport.  

 

7.5 De Raad van Toezicht heeft terecht en op juiste gronden geoordeeld dat P. zijn taxatieopdracht te 

lichtvaardig heeft uitgevoerd. P. is tekortgeschoten door in zijn rapport geen onderbouwing op te 

nemen van de getaxeerde waarde en onvoldoende is dat P. daarover achteraf een, overigens niet 
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toereikende, verklaring kan geven.  

 

7.6 Op grond van de uitkomst van de taxatie van S. en de in 2009 gerealiseerde koopsom moet wor-

den geconcludeerd dat P. in redelijkheid niet tot de getaxeerde waarde heeft kunnen komen. De 

door hem genoemde vergelijkingsobjecten kunnen niet als zodanig dienen. P. kan ook geen 

deugdelijke verklaring geven voor het verschil in uitkomst van de twee taxatierapporten. Van der 

W. betwist dat een zogenoemde bandbreedte van 25% toelaatbaar wordt geacht. Het verschil tus-

sen de getaxeerde waarde en de gerealiseerde verkoopprijzen van respectievelijk € 67.000,-- en 

€ 85.000,-- beloopt 52% en 39%.  

 

 

8 Beoordeling van het geschil in hoger beroep en incidenteel hoger beroep 

 

8.1 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 inwerking treden van de gewijzigde statuten worden afgehandeld overeenkom-

stig 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 na-

dien in werking zijn getreden, kent een vergelijkbare bepaling. Aangezien de klacht tegen Prins is 

ingediend op 11 februari 2009 is de vóór 15 januari 2010 geldende regelgeving van de NVM van 

toepassing. 

 

8.2 In deze procedure is niet komen vast te staan of gebleken dat, zoals P. heeft aangevoerd, Van der 

W. een rol heeft gespeeld in de frauduleuze onroerend goedpraktijk. De Centrale Raad van Toe-

zicht gaat reeds daarom voorbij aan het standpunt dat Van der W., gegeven haar betrokkenheid 

bij deze praktijk, niet in haar klacht kan worden ontvangen. 

 

8.3 In Regel 1 van de Erecode is onder meer het navolgende bepaald: 

 

“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 de makelaar bij het uitbrengen van taxaties zich er rekenschap van moet 

geven dat opdrachtgevers en derden op basis van taxatierapporten vergaande beslissingen moeten 

kunnen nemen en vaak nemen. Dit brengt mee dat aan de wijze van totstandkoming en de inhoud 

van de rapporten, waaronder het daarin gegeven waardeoordeel, die de makelaar afgeeft, hoge ei-

sen gesteld mogen worden: men moet in het maatschappelijk verkeer op zijn rapporten kunnen 

afgaan.  

 

8.4 P. heeft gebruik gemaakt van het Taxatierapport financiering woonruimte Model november 2002 

vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT en VBO. In dit model is ruimte gereserveerd voor de 

vermelding van verschillende gegevens indien aan de taxateur opdracht tot taxatie is gegeven 

namens de opdrachtgever. P. die er blijkens zijn taxatierapport mee bekend was dat de taxatie 

van belang was voor de beoordeling van een aanvraag voor een (hypothecaire) geldlening, heeft 

verzuimd om in zijn rapport te vermelden dat de opdracht aan hem is verstrekt door E Vastgoed 

B.V. Door dit na te laten heeft P. aan financierende instellingen die een verzoek om een geldle-

ning te verstrekken moeten beoordelen, daarvoor mogelijk relevante informatie onthouden. Dat 
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geldt temeer indien, zoals in dit geval, de opdracht namens de opdrachtgever is verstrekt door de 

verkopende partij. Dat deze partij, zoals door P. is aangevoerd, ook bemiddelt bij de totstandko-

ming van financieringsovereenkomsten doet daaraan niet af. 

 

8.5 De Centrale Raad van Toezicht gaat voorbij aan het verweer van P. dat de door hem gebruikte 

software de oorzaak is geweest van het feit dat in zijn rapport niet is vermeld dat E Vastgoed 

B.V. namens mevrouw Van der W. aan hem opdracht tot taxatie heeft verstrekt. Zoals hiervoor 

overwogen dienen aan de inhoud van taxatierapporten hoge eisen gesteld te worden gegeven de 

betekenis daarvan in het maatschappelijk verkeer. Dat brengt onder meer met zich dat de taxa-

teur, alvorens tot de ondertekening en verzending van zijn taxatierapport aan de opdrachtgever 

over te gaan, zich ervan dient te overtuigen dat zijn rapport volledig en juist is ingevuld. 

 

8.6 P. van wie niet is gebleken dat hij onvoldoende bekend zou zijn met de omstandigheden van de 

woningmarkt in R. op het moment van zijn taxatie, heeft per 3 januari 2006 de onderhandse ver-

koopwaarde vrij van huur en gebruik van het appartement gelegen aan de B-hoek 24 in R. ge-

taxeerd op € 139.000,-- en de executiewaarde vrij van huur en gebruik op € 121.500,--. Ter on-

derbouwing van zijn waardeoordeel heeft P. in deze procedure ondermeer het navolgende aange-

voerd: 

 

- Toepassing van het programma Taxes 2000 levert de vergelijkingsobjecten op B-hoek 8, de 

K-hoek 75 en de S-hoek 11. Het programma kent aan deze appartementen de waarden toe 

van respectievelijk € 134.000,--, € 170.000,-- en € 152.000,--. P. heeft daaraan toegevoegd 

dat het appartement aan de B-hoek 74 op 20 december 2005 is verkocht voor € 115.000,--. 

 

- Per 1 januari 2005 is de WOZ-waarde van het getaxeerde appartement vastgesteld op  

€ 95.000,--, maar op 1 januari 2007 is deze waarde verhoogd naar € 141.000,--. 

 

8.7 Makelaar S. heeft op 28 januari 2008 de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik 

per 23 januari 2006 bepaald op € 95.000,--. In zijn rapport heeft hij ondermeer vermeld dat het 

binnenonderhoud slecht is en meer specifiek ten aanzien van binnendeuren en binnenwanden be-

schadigingen door hem zijn vastgesteld en de kachel, geiser en de deur van de kelderberging 

moeten worden vervangen. In deze procedure is voorts gebleken dat het appartement op het mo-

ment van taxatie door S. bekend stond als “drugspand”. Op grond van deze omstandigheden is 

aannemelijk dat S. het appartement heeft getaxeerd in een (mogelijk beduidend) slechtere bouw-

kundige staat dan de staat waarin zich dat bevond op 3 januari 2006. Dat S. daardoor tot een lage-

re waardering is gekomen dan (indertijd) P. ligt dan ook in de rede. Op zijn waardering kan ook 

van invloed zijn geweest een zekere daling van de prijzen in de periode 2007/2008. 

 

8.8 Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van de Centrale Raad van Toezicht niet komen 

vast te staan dat P. niet in redelijkheid tot zijn taxatie heeft kunnen komen. 

 

8.9 Door te verzuimen om in het taxatierapport te vermelden dat de opdracht is verstrekt door E 

Vastgoed B.V. en de woonoppervlakte en inhoud onjuist te vermelden, heeft P. tuchtrechtelijk 

laakbaar gehandeld en in zoverre is de klacht gegrond. De Centrale Raad van Toezicht acht na te 

melden straf juist. Bij de bepaling daarvan heeft de Centrale Raad van Toezicht mede rekening 

gehouden met de bij de op dezelfde datum gegeven beslissingen naar aanleiding van tegen P. in-

gediende klachten op basis van een vergelijkbaar handelingspatroon als de in de onderhavige 

zaak beoordeelde handelingswijze van P., opgelegde straffen. De Centrale Raad van Toezicht 

acht termen aanwezig om P. te belasten met de kosten die zijn verbonden aan de behandeling van 
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de klacht in beide instanties.  

 

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

Raad van Toezicht tot de volgende uitspraak. 

 

 

9 Beslissing in hoger beroep in incidenteel hoger beroep 

 

9.1 Vernietigt de beslissing van 22 juni 2009 van de Raad van Toezicht Rotterdam. 

 

9.2 Verklaart de klacht als overwogen onder 8.10 gegrond en voor het overige ongegrond. 

 

9.3 Legt aan P.  de straf van berisping op. 

 

9.4 Bepaalt dat P. terzake van de kosten van de behandeling van de klacht in beide instanties een 

bijdrage van € 3.904,49 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. K.E. Mollema, voorzitter, drs. A.P.Z. van der Houwen, mr. J.T. 

Anema, R. Wijmenga en F.J. van der Sluijs, in aanwezigheid van en gehoord het advies van mr. J.A. 

van den Berg, secretaris en ondertekend op 12 oktober 2010. 

 

          

 


