
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het fundamentele beginsel van objectiviteit en 
onafhankelijkheid is geregeld in artikel 11 van het 
Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Het beginsel 
houdt – kort gezegd – in dat een Register-Taxateur 
autonoom, onafhankelijk, en uitsluitend op grond van 
zijn eigen afweging zonder ongepaste beïnvloeding of 
druk tot een schatting van de waarde moet komen. In 
de praktijk zien we dat dit fundamentele beginsel 
geregeld in het gedrang komt.  
 
In 2021 heeft NRVT al veel aandacht aan het 
onderwerp objectiviteit en onafhankelijkheid besteed, 
onder andere in twee Webinars (30 maart 2021 en 18 
november 2021). Een recente uitspraak van het 
Tuchtcollege vormt aanleiding om in deze ‘Lessen uit 
de praktijk’ opnieuw stil te staan bij dit onderwerp.  
 
Tuchtuitspraak 
Het voorbeeld uit de inleiding is gebaseerd op een 
tuchtuitspraak van 1 november jl. De klagers in deze 
tuchtzaak vonden dat de taxateur ten onrechte geen 
rekening heeft gehouden met hun wens om de 
marktconforme verbouwingskosten buiten 
beschouwing te laten. Hierdoor is de financiering 
volgens de klagers niet doorgegaan en hebben zij 
moeten kiezen voor een particuliere hypotheek met 
ongunstigere voorwaarden. 
 
 
 
 

Objectieve en onafhankelijke taxaties 
Als Register-Taxateur dient u een taxatie objectief en 
onafhankelijk te verrichten. U mag niet toegeven aan 
eventuele druk van opdrachtgevers of financiers op de 
(inhoud van uw) taxatie(rapport). 
 
Ten aanzien van een verbouwingsspecificatie betekent 
dit dat u de door de opdrachtgever aangeleverde 
verbouwingsspecificatie moet toetsen op 
aannemelijkheid. Daarbij moet worden beseft dat bij 
de taxatie van de marktwaarde altijd moet worden 
uitgegaan van hypothetische partijen. Dit betekent dat 
geen rekening mag worden gehouden met eventuele 
voor- of nadelen die een specifieke koper of verkoper 
heeft. Het grote kostenvoordeel van de opdrachtgever 
in de eerder genoemde situatie is daar een goed 
voorbeeld van. 
 
Taxateur bepaalt inhoud taxatierapport  
Er zou een risico voor de bank zijn ontstaan indien de 
taxateur medewerking had verleend aan de wens van 
zijn opdrachtgevers om enkel de materiaalkosten en 
niet (ook) de marktconforme verbouwingskosten op te 
nemen in het rapport.  
 
Immers, indien de aannemer om welke reden dan ook 
niet (meer) in staat is om de verbouwing uit te voeren, 
en de woning bij verkoop veel minder opbrengt omdat 
de marktconforme verbouwingskosten veel hoger 
blijken, lijdt de bank schade. 
 

Piet: “Hoi Henk, ik heb onlangs een woning gekocht. Er mankeert nogal wat aan, maar Jan gaat het pand grondig 
renoveren. Daarna ga ik het doorverkopen. Het pand wordt helemaal super! De bank wil wel graag een taxatie hebben 
met de waarde voor en na verbouwen. Jan en ik verstrekken die opdracht graag aan jou.” 
 
Henk: “Hoi Piet en Jan, leuk jullie weer eens te spreken. Natuurlijk kan ik dat voor jullie doen, geen probleem.” 
 
Piet: “De verbouwing doet Jan in eigen beheer, je hoeft in je taxatierapport dus niet te zetten wat een aannemer 
daarvoor zou rekenen. De verbouwingsspecificatie zal ik je mailen. Daarop staan alleen de materiaalkosten. Je hoeft 
alleen die mee te nemen in je rapport en kunt het letterlijk overnemen. Kun jij dat voor ons doen?” 
 
Henk: “Nee, sorry Piet, dat zal niet gaan. Ik kan bij mijn taxatie niet zomaar blindvaren op een  aangeleverde 
verbouwingsspecificatie. Die zal ik toch echt moeten toetsen op marktconformiteit.” 

Lessen uit de praktijk 23: Objectiviteit & onafhankelijkheid – 

ongepaste beïnvloeding door een opdrachtgever 

https://www.nrvt.nl/regelgeving/reglementen-en-praktijkhandreikingen/reglement-gedrags-en-beroepsregels/4#:~:text=het%20Dossier%20vast.-,Artikel%2011.%20Objectiviteit%20en%20onafhankelijkheid,-Toelichting
https://www.nrvt.nl/over-nrvt/nieuws/nrvt-webinar-onafhankelijkheid-30-maart-2021
https://www.nrvt.nl/over-nrvt/nieuws/webinar-objectiviteit-en-onafhankelijkheid-in-de-praktijk-18-november-2021
https://www.nrvt.nl/over-nrvt/nieuws/webinar-objectiviteit-en-onafhankelijkheid-in-de-praktijk-18-november-2021
https://www.nrvt.nl/tucht/tuchtuitspraken/taxateur-gaat-terecht-niet-mee-in-druk-van-opdrachtgevers-en-financier


 

Het is niet aan de opdrachtgever om te bepalen wat er 
in het taxatierapport wordt opgenomen, zo overweegt 
het Tuchtcollege. Een Register-Taxateur moet een 
onderbouwde waarde vaststellen, zodat aan het 
taxatierapport in het maatschappelijk verkeer 
vertrouwen kan worden ontleend en hierop 
economische beslissingen kunnen worden genomen.  
 
Uitspraak Tuchtcollege  
Het Tuchtcollege oordeelt in de uitspraak van 1 
november jl. dat de taxateur terecht heeft geweigerd 
om in het taxatierapport precies de tekst op te nemen 
die werd voorgeschreven. Hiermee zou de taxateur 
immers in strijd handelen met het fundamentele 
beginsel van objectiviteit en onafhankelijkheid.  
 
De taxateur heeft zich transparant opgesteld en heeft 
juist gehandeld door weerstand te bieden tegen de 
druk die op hem is uitgeoefend door zijn 
opdrachtgevers. Het Tuchtcollege verklaarde de klacht 
dan ook ongegrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onafhankelijkheid en objectiviteit in 2023 
Het onderwerp onafhankelijkheid en objectiviteit blijft 
belangrijk en komt ook in 2023 terug voor alle 
Register-Taxateurs.  
 
Aan opleiders is gevraagd om een e-learning te 
ontwikkelen van ongeveer één uur waarin dit 
onderwerp middels filmpjes en dilemma’s wordt 
behandeld. De e-learning telt voor alle Kamers mee 
voor één PE-punt: Permanente Educatie | NRVT. 
 
Indien u meer wilt lezen over het onderwerp, wijzen 
wij u graag op de ‘Toelichting Objectiviteit & 
Onafhankelijkheid’ (een nadere uitleg over het 
betreffende fundamentele beginsel). 

https://www.nrvt.nl/educatie/permanente-educatie
https://www.nrvt.nl/regelgeving/reglementen-en-praktijkhandreikingen/toelichting-objectiviteit-onafhankelijkheid
https://www.nrvt.nl/regelgeving/reglementen-en-praktijkhandreikingen/toelichting-objectiviteit-onafhankelijkheid

