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Regres bij een beroepsfout van een
vastgoedtaxateur

Bij vastgoedtransactles kunnen partijen
overeenkomen dat de koopsom van het
vastgoed bepaald wordt aan de hand van

eentaxatlerapport. Indienhetvastgoeddoor
een beroepsfout van de taxateur to hoog
getaxeerd wordt, betaalt de koper een te
hoge koopsom. De verkoper geniet dan een
(prljs)voordeel. Stel nu dat de taxateur de
koper schadeloos heeft gesteld, kan hij dan
regres nemen op de verkoper? Deze vraag
wordt in dit artikel beantwoord. Daarbij zal
niet alleen aandachtworden besteed aan de

positie van de taxateur zelf, maar ook aan
die van diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

l. Inleiding
Bij de koop van (commercieel) vastgoed komt het in de
praktijkgeregeldvoordatpartijenovereenkomendateen
taxateur het over tenemenvastgoed zalwaarderen ende
tebetalen koopsom bepaald zalworden aandehandvan
de waarde die de taxateur vaststelt. Indien de taxateur

eenberoepsfoutmaaktenhetvastgoedhierdoortehoog
waardeert, heeft dit tot gevolg dat de kopende partij
(hierna:K)voorhetvastgoedeentehogeprijsbetaaltaan
deverkopende partij (hierna:V). K lijdt hierdoorscliadc.

taxateurtoerekenbaartekortgeschotenin de nakoming
vanzijnverbintenissenjegensK.Behoudensbijzondere
omstantiigheden (bijvoorbeeld eigen schuld van K), zal

(ietaxateurgehoudenzijndedoorzijntoerekenbaretekortkoming veroory. astkte schadevolledig te vergoeden

aanK.Ingevaldeopdrachttot taxatieuitsluitenddoor V

verstrekt is eii K derhalve geen opdrachtgevervan de
taxateuris,zalK aanzijnvorderingtotschadevergoeding
tengrondslagmoetenleggendathijschadeheeftgeleden
doordat de taxateur in de uitvoering van de taxarieopdrachttekort isgeschoten, enzijn belangenzo nauwbij
dedeugdelijkeuitvoeringvandetaxatieopdrachtbctrokkenwaren,datdenormeiivanhetgeeninhetmaatschappelijkverkeerbetaamtmetzichmeebrciigendatdetaxateur debelangenvanhem(K) hadmoetenontziendoor

zijngedragmededoordiebelangentelatenbepalen.2 De
ondeugdelijketaxatielevertdaneenonrechtmatigedaad
van detaxateur jegens K op. Of een rechter de onrecht-

matigedaaddaadw^erkelijkzalaannemen, hangtafvaii
alle ter zake dienende omstandigheden van het geval.
Daarbij kan onder meer een rol spelen ofde betrokken-

heid van K voor de taxateur kenbaar was en of het voor

detaxateurdoenlijkwasommet(debelangenvan)K rekeningtehoudenin verbandmeteen(mogelijk) nadeel
datvoor K dreigt.3

Stel nu dat K de taxateur met succes heeft kunnen aan-

sprekenvoorzijnschade.Kandetaxateurdanrcgrcsop

Tegenover de schade van K, staat een voordeel van V.

V nemen voor

V heeftimmerseentehogeprijsvoorzijnvastgoedont-

K heeftnwetenvergoeden? Voordebeantwoording van
deze vraag is het leerstuk van de ongerechtvaardigde
verrijking van belang. Dit leerstuk kan als rechtsgrond
dienenvoorderegresvorderingvandetaxiitciir,Hieron-

vangen.

Naontdekkingvandeberoepsfout,kanK ervoorkiezen
de taxateur aan te spreken voor zijn schade (het te veel

(een deel van) het schadebedrag dat hij aaii

betaalde bedrag). Deze optie is voor K aantrekkelijk
omdatdetaxateurdoorgaanseen(doorzijnberoepsorga-

derzaldit nader toegelicht worden.

nisadcvoorgeschreven) berocpsaansprakelijkheldsvcrze-

2.

keringheeft,zodathetverhaalvandevorderingvan K
in beginselgegarandeerdis.' DevorderingvanK op de
taxateur zal veelal slagingskans (kunnen) hebben. De
taxateur heeft de taxatie verricht op grond van een aan
hem verleende opdracht. Indien K (al dan niet tezamen
met V) opdrachtgever is geweest van de taxatie, is de

Ongereclitvaardigde verrijking

Het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking is
vastgelegd inartikel 6:212BW.Vanongerechtvaardigde
verrijking issprake, wanneeraandevolgende viervereisn wordt voldaan:

l,

er is eenpersoonverrijkt;

2.

een andere persoon is verarmd;

"' Mr.M.JongkindisadvocaatbijVanRandwijckAdvocatenteRotterdam.

l. Ditmetuitzoixlcringvanlietgeviildatdeberoepsaansprakclijkhtidsvcrïekefing geendekkingbiecttvoorde(volledige) schadevanK.
(bijvoorbeeldViuiwegceenprcmic.ichterstandvandet.ixatcur).

2. ZieonderniccrHR 24september2004,N72008/587,m.nt.C.E.duPerronenHR.20januari2012,NJ2012/59.

3. DitkinafgeleidwordenuitHR21fcbru.iri2014,AWW20H/377,r.o,3,5.3.3.4 en3.5.ZieookB.tenDocsschateSiB.J.Essink,'Aansprakelljkheid vandetaxateur,dewaardevandewaarcferiag',VastgoeitFiscaal& Civiel2012,afl.6,p. 13,alwaaropgemerkt:wordtÏat
indienhetvoordetaxateurduidelijk isdateenderdeinvertrouwen opdedoorhemverstrekte informaiie z,il handeÏen, detaxatenrzkh

s>lm"kk«n. Zie ook Rb. Den Haag 19 mei 2010, ECU;NL:RBSGR:2010;BM6990,
<. 4. Hctg<tn
!.'iell!!la.n-B^a-ndictler'!f:ïi>l
? .aarov^"*'^enwordttenaanzienvandeverhoudingtussendetaxateurendefinancierendeinstantieisanaloogtoepa5baar;indiengesteld
kanwordendatvoordetaxateurkenbaarisdatzijntaxatieeenbelangrijkeschakelvormtinhetproces(tatfcÏdttotdevasïsteiiingvande
moetcn

r. o.

tussenV enK overeentekomenkoopprijs,dientdetaxateurnietalleendebelangenvanzijnopdrachtgever(V),maarookticïdangcn

van K in hetoogte hou<Ïen,
Viislgoedrccht1014-5
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3. er bestaat voldoende verband tussen de verrijking
en de verarming;
.

t. deverrijkingisongerechtvaardigd.

Eenverrijking kanbestaanuit eenvermeerdering vanliet
positieve vermogen/actief (bijvoorbeeld het verkrijgen
vaneengoedofontvangen vaneenbetaling), eenvermin-

deringvanhetnegatievevcrmogen/passicf(bijvoorbeeld
de afname van een schuld) of een besparing van kosten,
waardoor de verrijkte geen uitgaven ten laste van zijn
vermogen heefthoeven te maken. 4 Zowel bij eenafname
vanhetpositieve vermogen/actiefals bij eentoename van
het negatieve vermogen/passlef, isersprake van eenver-

arming.5 Tussen de verrijking en deverarming bestaat
voldoende verband indiendeverrijking ten koste van de
verarmde geschiedde. ' Erbestaatgeenalomvattende for-

muledieaangeeftwanneereenverrijkingongerechtvaar-

digd is. Waar het uiteindelijk om draait is of voor de
verrijkingeenredelijkeoorzaakaanwezigIs.Ontbreekt
eenredelijkeoorzaak,danisdeverrijkingongerechrraar(iigd. Als uitgangspunt geldt dat een redelijke oorzaak
voordeverrijking aanwezigisindiendeverrijking gesanctioncerd wordt door dewet ofdooreen rechtshandeling
die tussen deverrijkte endeverarmde bestaat/
In de situatie waarin K door de taxateur schadeloos is
gesteld, wordt voldaan aande eerste twee vereisten. V is

verrijkt met het prijsvoordeel dat hij genoten heeft
doordathij eente hogeprijs heeftontvangenen detaxaleur is verarmd met de schadevergoedingdie hij aan K
heeftmoeten betalen. Ook aanhetvierdevereiste wordt

voldaan. Er is geeu redelijke oorzaak voor deverrijking
aanwezig.Deverrijking wordt niet door dewet of een
(eventueel) tussenV endetaxateurbestaanderechtshan-

deling(deovereenkomst vanopdracht, indienV (nietle)opdrachtgevervandetaxatiewas)gesanctioneerdenkwalificeert (derhalve) als 'ongerechtvaardigd'. Het vereiste
dat resteert, is dat van voldoende verband tussen de ver-

rijkingendeverarming(vereiste3).Geschiedde(ieverrijking van V ten koste van de taxateur?

Bij de beantwoordingvan deze vraag kan aansluiting
wordengezochtbij dedoordeHogeRaadontwikkelde
jurisprudentieop hetgebiedvandeindirecteverrijking,
meerinhetbijzonderbij hetarrestKoker/Cornelius, Bij
indirecteverrijkingisdesituatiealsvolgt:A contracteert
metB, B contracteertmet C enA spreektvervolgens C
aanop grondvan eenongerechtvaardigdeverrijking die
gebaseerdis opdeovereenkomsttussenB enC. In deze
situatie is A derhalve de verarmde en C de (indirect)

.

verrijkte,TenopzichtevanA isC eenderde.Indeindit

artikel aande orde gwtelde problematiek geldt dat de
verarmde (de taxateur) (en opzichte van deverrijkte (V)
een derde is, indien de opdracht tot taxatie uitsluitend
door K is verstrekt. Ingeval V (mede)opdrachtgevcr van

de Uxatie was, spreekt de taxateur geen (willekeurige)
derde,maareenvanzijiicontractuelewederpartijenaan
opgrondvanongerechtvaardigdeverrijking.Ditverschil
acht ikvoor debeantwoording van devraagof tussen de
verrijking en de verarming voldoende verband bestaat,
niet van (groot) belang. Ook ingeval V (mede)opdrachtgevervan de taxatiewas,geldtvoor de taxateur dat de
grondslag vaiideverrijking vandedoor hemaangespro-

kenpartijgelegenisineenovereenkomstdiedeverrijkte
(V) meteenander(K) heeftgesloten.
In het hierboven reedsaangehaalde arrest Koker/ConieKliswaren defeiten kort gezegdals volgt. Cornclius bewoont een woningwaarvanhaarzuster de eigciiaaris.
Dezusterverkooptdewoningvooreenprijsdieveronder <le marktwaardeligt aan haar zoon, Koker. Koker

steltjegensCorneliuseenvorderingtot ontruimingin.
Dezevorderingwordttoegewezen.In reconventieheeft

Corneliuseenvorderinguitongerechtvaardigdeverrijking
jegens Koker ingesteld. Volgens Cornelius zou Koker
ongerechtvaardigd verrijkt zijn doordat de waarde van
dewoningdoorinvesteringenvanComeliuswasvermeerdcrdenCornelius cfiiarvoorgeen vergoeding heeftgekre-

gen.DeHogeRaadoverweegt'datdeomstandigheiddat
deverarmdeinhetverledenopeigenkostendezaakheeft
verbeterd en daardoorin waardeheeft doentoenemen,
in hetalgemeen niet meebrengt datzodanig verband bestaattussendeverrijkingvan de koper endeverarming
vandeverarmde datde koper ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van de verarmde. De Hoge Raad noemt

vervolgens enkele omstandigheden die in aanmerking
dienen teworden genomen bij debeantwoording vande
vraagofineenconcreet gevalafwijkingVMIdit uitgangspuntmogelijkis.Ondermeerdientnagegaanteworden
ofderechtsverhouding tussen deverarmde en devcrkopermet zicli meebrengt datdeverarmde deverkoper op
grond van ongerechtvaardigde verrijking zou kunnen
aanspreken.Indienditniethetgevalis,heeftdeverarmde
ookgeenaanspraakuit ongerechtvaardigde verrijkiiig op

de koper. Voor een aanspraakuit ongerechtvaardigde
verrijking bestaatin beginselevenmin ruimte indien de
verkoperendekoperineenfamilicverhoudingtot elkaar
staanende verkoper eenkoopprijs bedongenheeftdie
benedendemarkrwaarde ligtteneindedekopertebevoor-

). ZieR.D.Vriesendorp,Verl/mlenisseniiit dewetenSchtidcvergoedms,Deventer:Kluwer2012,nr.311.TerechtmcrlttVriescndorpdaar
opdateenbesparingvankostenstriktgenomenaltijdeenvcrmeerdmngvanhetactiefdanweleenverminderingvanhetpassiefveroorzaakt.
ZieookSchelcema,in:GSVerliillteilisseiiredrt,Deventer:Kluwer(losbl.),art.6:212BW,aam,3;E.J.H,Scliragc,Verbinseiiisseii«ilandere
tirvil dan wrechtmiitige dixiiit af' overe<nkomsl (Monografieën
& Sieburgh6-IV'\ Deventer:Kluwer2011,nr. 461 en463.

BW, deel B53), Deventer: Kluwer2009,

nr.

105-121

en

Asser/Hartkamp

5. Ïw R.D.Vriesendorp,Verbmlemssmiiit dewetenSchadevergoeding,nr. 112.ZieookScheltema,in:GSVerbintenissenrecht,art.6:21 2
B\V, aanc.4;E.J.H. Schrage,(Monogr. ificcn BW,deelB53), nr. 122-129 en Asscr/Hartkamp & Sicbur^li 6-IV-'2011,nr. 46}.
6. Zie Pari. Gesch. Boektf5W(TM), p.829.ZieookR.D.Vriucndorp, Verl/mtenissen mi dewft enSchadtvergoedmg, nr. 313;Schcltcma,

in:GSVerbinleiwsmrechl,art.6:212BW,aant.5;E.J.H.Schrage,(MonograficïnBW,dee!B53),nr.130-134enAsscr/Hartkamp& Siebutïh
6-IV* 2011, nr. 462.

7. ZieAir/. Gesch. Boek6 SW(TM), p. 825-830enPor/. Ge5cli. Boek6 BW{MvA II),p.812-833.ZieookR.D.Vricsendorp, Verbiinenisseii

""kweten Schiiilevergoedmg, nr.314-316;Schcltcma,in:GSVerb'mttiimenrecht. art.6:212BW,aant.6;E.J.H.Schrage,(Monografieën
BW,deel B53), nr. 135-150en Asser/Hartkamp & Sieburgli 6-]V* 2011,nr.465-474,

8. Zie HR. 30september 2005, h'J 2007/154, m. nt, J.B.M. van Vrankcn.
9. ZieHR 30september2005,NJ2007/154,m. ni. J.B.M. vanVrankcn,r.o. 3.6. 3.
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delenopeenwijzedienietongebruikelijk isbij handelin-

Uithetlaatste'vertaalde'criteriumvolgtdathetprljsvoordeeldatV doordeberoepsfout vandetaxateur heeftgenotenzodaniggrootmoetzijndatdetegenprestatievan
V (deleveringvanhetvastgoed) nieteiiooknietbijbenadwingcorrespondeert metdewaardevanhetverkregene
(deontvangenprijs). Hetinoctdcrhatvegaanomsïgnifi-

gen tussen familieleden. De koopprijs en het door de

kopergenotenvoordeelwordendanmedegerechryaardigd (foor die bevoordelingsbedocllng,aldus de Hoge
Raad.10'"

De overwegingenvande HogeRaadkunnenals volgt
'vertaald'wordennaardecasuswaarindetaxateurregres

cant prijsvoordeel.

probeert te nemen op V. De omstandigheid dat de tóxa.

Devraagdievervolgensaandeordekomt, isof K ineen

teiirschadevergoeding aanK heeftmoetenbetalen,brengt
inhetalgemeennietmetzichdatzodanigverbandbestaat

dergelijk gevalV uit ongerechtvaardigde verrijking had
kunnenaanspreken (heteerste 'vertaalde' criteriuin), Bij
de beantwoording van deze vraag is relevant dat de
heersendeopvatting isdaterinNederland niet voor gekozenisomdevordcriug uitongerechtvaardigde vcrrijkingeensubsidiair karaktertegeven.Voordevordering

tussen de verrijking vanV en deverarming van de taxateur datV ongerechtvaardigd isverrijkt tenkoste vande
taxateur. Bij de beantwoording of in een concreet geval

afwijkingvandituitgangspuntmogelijkis,dientnagegaan
tewordenofK eenactieuitongercchtvaardigcieverrijking
jegensV hadkunneninstellen.Indiendit niethetgeval
is,dankandetaxateurV ooknietaansprekenuithoofde
van ongerechtvaardigde vemjking. Voor eenaanspraak
uitongerechtvaardigdeverrijkingvandetaxateurjegens

uit ongerechtvaardigde verrijking geldt derhalve niet dat

zij slechts kan worden ingesteld indien geen andere
grondslagkan worden aangevoerd.Dit betekentonder
meer dat indien een prestatie zonder rechtsgrond is ver-

richtomdatdedaaraantengrondslagliggendeoverecnkomstnaderhandopgrondvaneenwiisgebrckisvernietigd, er normaliter sprake is vanalternatieve samenloop
tussende vorderingenuit onverschuldigde betalingen
ongerechtvaardigdeverrijking. De verarmde partij kan

V bestaatin beginselcvenmiiiruimteindiendetussen V

enK geslotenkoopovereenkomst,inclusiefdeuitvoering
daarvan,naarmaauchappelijkeopvattingeneen'normale
rechtshandeling is.Eenovereenkomst dieindezakelijke
sfeergeslotenis,zoalshieraandeorde,isgeen'normale'

kiezenwelkevorderingzij instelt. '1''4
V en K. zijn bij het sluiten van de koopovereenkomst

rechtshandeling indien de tegenprestatie niet- ook niet
ten naaste bij - correspondeert met de waardevan het

uitgegaanvan de veronderstelling dat de taxateurzijii
werkzaamhedendeugdelijkhadverrichtenhetvastgoed
op eenreëlewaardeis gewaardeerd.Indienvervolgens
blijktdatdegctaxeenlewaardezodanigtehoogisdatde

verkrcgcnc.12Correspondeertdetegenprestatiewel in
voldoende matemethetverkrcgene, danwordt detussen
V enK overeengekomen koopsom enhetdoorV verkrcgen prijsvoordeel door de tussen V en K gestoten ovcr-

opdiewaardegebaseerdekoopsomnietenooknietbij

eenkomstgerechtvaardigd.Inderechtsverhoudingtussen
(fe taxateuren V heeftdanin beginselte geldendat de

benaderingcorrespondeertmetdedaadwerkelijkewaarde
vanhetvastgoed, issprakevanwederzijdse dwalingvan

verrijking van V niet ten koste van de taxateur heeft
plaatsgevonden.

V en K exartikel 6:228lid l onderdeel c BW, 15Indien K

op de hoogte wasgeweestvan de beroepsfoutvan de

10.JanssenachthetongclukitigdatdeHogeRaaddezelaatslcomstandigheidindetlcutclsteltvanhetwettelijkvereiste'voldoendeverband'.

VolgensJanssengaathethieromeenoordeeloverlietvereiste .ongeKchivaaniigd'.ZieJ.F.M.Janssen,'Helc.iusaliwitsrereisteblokk«en

deaansprakelijkheidvandeindirectverrijkte',WPNR2009,ad.6787,p. [62-163.Janssenisvanoordeeldatindirecteverrijkingnimmer
zoumoetenIndentottoewijzingvaneenvorderinguitongerechtvaardigjcverrijking.IndevisievanJanssenbeslaaterbijïndiMcteverrijkjngperdefininc
onvoldoendedit
verbandlussendeverrijking enverarmingüanssenspreektoverhetontbrekenvan causaaTvcrb. uid).
laat de aard
Volgens Janssen

van

vereiste geen ruimti; vaBf

uiiïondcrinEcn. Schoordijk is van oordeel (iatliettfenkcni

ini

termeni

van

causaliteitzoalsJanssendatvoorstaat,onbruikbaarisalsoorzakelijkheidnietzoalssteedsinhetrechtnormaiicfgeduidwordtenrechtspolitiekefactorengeenaandachtkrijgen.ZieH.C.F. SchoordijS!, .Reiictieop"Hetcausalitcitsverriste blokkeertdeaansprakelijkheidvan
deindirectverrijkte"vanmr.J.F.M,Janssen,WPNR2009,afl.67S7enWP'NR2009,afl.6796.p. 352-355.
11. DeHogeRaadnoemtooknogtweeandereomstiindighedendievanbelangkunnenzijnbijdebeantwoordingvandevraagof<icverarmde

jegensdederdeeenvorderinguitongerechtvaardigdeverrijkingtoekomt.Daardezeomsondighedcnvoorditartikelnietvanbelangzijn,
laatikdezeverderbultenbeschouwing.

12. Ziepunt17suba vanP-GA.S.HartkampbijHR30seplcniber2005, Nf2007/154,m.nt. J.B.M.vanVranken;enA.S.Hankamp,0»gemhtwsrdigdfvcnljkmgnaastomreenkomsl enonrechtmalige daitd,Amsterctam;VossiusperaUvA2001,p.33.Hartkamp endeHoge
Raadhebbenoverigensnietdezelfdeopvatting. Hetcriteriumvande'normale'rechtshandeling heeftHartkampontwikkeldointeItuniien

bepalenofvoldaanisaanhelwettelijkevereiste'ongerechtvaardigd'. VanuitdezeinvalshoekbcspreeklHartkampofdetuwndezuster
vanCorncliusenKokergeslotenkoopovcrccnkomstalseen'normatc'rechtshandelingaangemerktkanworden.DeHogeRaadtoetst
nietaanhetvercisic 'ongerechtvaardigd', maaraanhetvereiste 'voldoendeverband'.Janssenachtdeopvatting vanHankamp vanuit
(louter) dogmatisch oogpunt volmaakter Am dievandeHogeRaad.ZicJ.F.M.Janssen, 'Het causalitcilsvereiste bloklwrt dea»nsorakelijklieidvan deinilirect verrijkte', WPNR200Ï, afl. 6787, p. 163.

". ?^^r'' Gf.s^-A.°f.^^.l7M)'p-.83-<:';..p"r/'G"cA.fioeJi;tfBW(MvAII),p.Ï33-834;/W.GftfA.Borttf^W/fEindvmIagf),p.836;
HR27juni1997, NJ1997/719,m.nt.J.HijmaenHR20september2002,NJ2004/458,m.nt.J.Hijma,

H, ErbestaanwetK. lijkeregelingendicdevorderinguitongerechrvaardigtfc!vcrrijitinguitsluiten.Ditgeliltontlcrmeervoorderegelingomircnt
devernietigbaarhcidvanrechishandclingm,indiezindudebenadeeldenaverjaringc.q,vervalvandebevocgdhci<)totverniciigTng,(ook)
geenactie(meer)uitongcrcchtva.irdigdeverrijkingkaninstellen.ZiePart.Gfich.Boek6 BWffM),p.830.Deheersencieopvattingisdat
de(strekkingvande)wettelijkeregelingvanonverschuldigdebctaiing(arlike]6:203-211BW)nietindewegslaataansamenloopmetde
vordering
uitongerechtv.iardigdeVMryking.ZieR,D.Vriesendorp,VerbwtenuscniiitdewelenSi:hiidever&oed'm&,nr.326;Scheltcma,
in: GS
ye riwtenhscnrecht,

art.

6:212

BW,

aant.

9 en Asser/Hartkamp

&

Sieburgh 6-1V* 2011,

nr.

475.

15. Artikel 3:196BWbepaaltdateenvcrdeiingvaneengemeenschap vcrnietigbaar iswanneereendeelgenoot omtrent dewaardevaneenof
meerdericverdelengoederen(ofschulden)heeftgedwatldendaardoorvoormeerdaneenvierdegedeelteisbcnatlecld. Ditartikelii. niei
(analoog)toepasbaarineen'normaledwalingsz.uk'dieaandehandvanartikel6:228-230BWbeoordeelddientteworden.ZieookHR
VMtgonfrcchl 1014-S
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taxateur(endejuistewaardevanhetgetaxeerdevastgoed),

Kokcr/Comelws dstdetaxateuropgrondvanongerecht-

hadhij dekoopovcrcenkomst met V niet(voor deovereengekoincn koopsom) gesloten, Afgevraagdkaiiworden

vaardigde verrijking regrcsopV kannemen. Dit betekent

ofdedwalingopgrondvandeaardvandeovereenkomst,
deinhetverkeergeldendeopvattingenci>/ofdeoniswn-

kan verhalen,

echternognietdatdetaxateurzijn geheleschadeop V

digheden van het geval voor rekening van K belioort te

l.

blijven(zieartikel 6:228lid 2 BW). Naarmijn oordeel
dient deze vraag ontkennend beaiirwoord te worden,"
ongeacht of de opdracht tol taxatie (mede) door V, of

van ongerechtvaardigde verrijking dient te betalen, kent

drieplafonds. Dehoogtevandeverrijking(het voordeel),is lieteersteplafond.Deverrijktehoeftnietmeer
te betalendan liet voordeel dat hij genoteiiheeft. Het
beloop van de verarming (cte schade'^), Is het tweede
plafond. Indien deschadevan deverarmde lager isdan
hetvoordeelvandeverrijkte,hoeftdeverrijktenietmeer

(uitsluitend)doorK verstrektis.17Vanbelangm ditverbandis datV enK, doorovereente komendatdetebetalenprijs aandehandvan degetaxeerde vaarde van het

vastgoed zal worde» vastgesteld, de gelijkwaardigheid
van hunwederzijdse prestaties centraal hebben gesteld,
enzijvervolgensgezamenlijkdekoopsomopdeondeug-

te vergoeden dan deschade. Isdeschade van deverarmde

delijke taxatiewaarde hebben gebaseerd.

Geconcludeerd kan derhalve worden dat K in het voor-

komende geval een beroep op dwaling opensta. it en hij

lioger dan het voordeel van de verrijkte, dan blijft de
vergoedingsplicht van de verrijkte beperkt tot het door

hemgenotenvoordeel.Hetderdeplafondisderedclijk-

detussenV enK geslotenkoopovcreenkomstkanvernie-

heid,DeverrijktehoeftdeschadeVAIIdeverarmdeslechu
te vergoeden voor zover dit redelijk is1" Dit criterium

tigcn.K kanvcn'olgenskiezenofhijderestitutievande
koopsom op grond van onverschuldigde betaling of op
grond van ongerechtvaardigde verrijking vanV vordert.
Aan het eerste 'vertaalde' criterium wordt dus voldaan;

K had(ook) eenactie uit ongerechtvaardigde verrijking
jegens V kunnen instellen.

Voorhetantwoord op devraagofdetnxatcurregresop
V kannemenisuiteindelijkbepalendofhetprijsvoordeel
datV doordeberoepsfout vandetaxateurheeftgenoten
zodanig groot is dat ten aanzien van de tussen V en K

geslotenkoopovereenkomstheefttegeldendatdetcgcnprestatievanV (deleveringvanhetvastgoed)nietenook
niet bij benaderingcorrespondeert met de waardevan

hetverkregcnc(deontvangenkoopsom).Indienhiervan
sprake is, volgt uit de 'vertaalde' criteriavan het arrest

Oinvangvcrgoedingsplicht

Devergoedingdiedeverrijkteaandeverarmdeopgrond

geeftderechterdebevoegdheidomalleomstandigheden
in aanmerking te nemen en in verband daarmee een vor-

dcringuitongcrccbtvaarciigdc verrijkinggeheelofgcdccllelijk afte wijzen, ^ Deomstandigheid datdeverrijking
(mede) het gevolg is van foutiefhandelenvan de zijde
vandeverarmde,kanaanleidingvormenhetredelijkheidscriteriumtoetepassen." Inhetonderhavigegevalgeldt
datdeverrijking vanV lietgevolg isvandeberoepsfout
van de taxateur. Goed voorstelbaar is derhalve dat een
rechter tot liet oordeel zal komen dateeiidoor V aande

taxateurtebetalenvergoedingopgrondvanhetplafond
van de redelijkheid beperkt dient te blijven tot een deel
vaiihetdoorV genotenvoordeel.23

25januari2013,Nf2013/200,m,nt.L.C.A,Verstappen.VerslapptnmerktopdatmenmEtnameoverdewaardevandetoteengemeenschap
belrorrodegoederengemakktlijkvanmeningkanvcrscliillcnendatdewetgeverinetartikel3:196BWheeftwillenvoorkomendatover

cSkeachteraftegenvallendevïrdcling(ofverfckening)dwalinginstellingkanwordengebrachtdooreendrempeloptewerpen;pasals
benadelingvanmeerdaneenkwanoptreedt,isvernietigingmogelijk.

16. ZicookAsscr/Hijma/-f-',Deventer;Kluwcr2013,nr.247;Hyma,in:GSVcMmenmenrecht,art.6:228BW,aant.1S4.3,P.W.Kamphuisen,
£^'Ïg ^ obiy"'o'rowmn4o'"»ro>Zwolle:TjccnkWillink1Ï61,p,97-9S,P.W.Kamphuisen,'EnigeOpmcrkinEcnoverdwaÏing'.
\VPNR 1Ï54, afl,436S,p. 460 enHR25februari 19}7, NJ 19J7/1058, m. nt. E.M. Meijeri.

17. ZieookJ.
M.vanDunne,'Dehcroncntatiebi)dwaling',WPNR\%S, afl.4981,p.50.VanDunnegeeftaa»datingevalpartijenuitgaan
de juistheid
dcskynciigcnbericht (of (axatierapport), de^ volgende drie situaties onderscheiden zijn: (a)hctdeskundigcnr. ipport
van

van een

te

w"tiopv"ZOTlt va"clcv<irkoPf'i_opgcmaakt, (b) dekoperhadhetrapport latenopstellen, (c) beidepartijen beschikten iederovereen

gclijklliidend
rapport.DoorVanDunniwordtmijnsinziensterechtgeconcludeerd datdekoperinalledriedesituatieseenberoepop
toekomt. 'Zie ook Hof Ren
dwaling

Haag

15

juni 1Ï94, Prf. 1994/4131. Dit betrof een zaak waarin beide pMlijcn bij het sluiten

van cm

overeenkomstervanuitgegaanzijiidatdesuccessierechten,welkeaanvankelijkwarenverschuldigddoorA,ttochingevoigcdeovcwnkomst
zoudenwordenvoldaandoorB zoudenwordenvastgesteldopf 30000ï f 32000.Dezeinschattingwasgebaseerdoptendooreendcs-

kundigegemaakteberekening.Laterbli;ktdatdeverschuUigdi!successierechtenbijniif 75000bedragen.A doeteen. beroepop. dwaling.
B voertondermeer»lsverweeraandatA deadviseurhadaangetrokken diedeverschuldigde successierechten foutiefhadberekend,zodat

A
debeweerdedwalingaanzijneigenoptreilcntewijtenh»d.Inr.o.13vanzijnarrestoortlcclthetHofDenHaagdatditbetoogreeds
faalt omdat B de
berekening

van

de deskundige

tot

de zijne heeft

gemaakt,

zodat hier

van

een

uitsluitcntl A bclrcffcndc

omsMndigitcid

geensprakeis.VooreenandersluidendeopvattingzieH,Drion,'DwalinginhetContractcnrccht',RMThemis1%0,p.500.Drionisvan
oordeeldati"desituatiewaariiidedwalendeparlijdeopdrachttottaxatieheeflverstrekt,v^nhemeerdermagwordenverwachtdalhij
eenuitdrukkelijkvoorbehoudmaakt,wanneerhijdeovereenkomstvandejuistheidvandeluatiewillatenafhangen,daniniiicndetaxatÏc
i?. 8^z??1c"<lÏ,ïdI?5?"va"I?ci(li??''tije"hccftP!aatsgevondcnofinopdrachtvandewetlerpartijvandedwalendepanijisgcbcuni,

!8. ZieJ.Hijnia, T6-C BW,art. 6:212BW,aant. 3b. Zieook R.D, Vriesendorp, Verbintenissen ms dewet enSdiadeverwediw, nr. 322-323;

Scheltcma, in;GSVcrbinteiuisenrtcht, art.6:212BW,aant.7 enAsscr/Hartkamp & Sicburgli6~!V<'201l, nr 479-481.
479.

19. Devorderinguilongerechtvaardigdeverrijkingiseenvorderingtotschadevergoedingwaaropdebepalingenvan1 afdeling
al
6. 1.10BWvan
toepassing zijn.

20, Zie de tekst van artikel 6:212 lid I BW,

21. Zieook/W. Gcicé.Boek6BWW},p.831.
22. ZiebijvoorbeeldHofArnhem .» mei2010,NJF2010/227.

23. Doortoepassingvanartikel6:101BW(eigenschuld)zoutenvergelijkbaarresultaatbereiktkunnenworden,HartkampenSicburghzijn
vanoordeel dathetvanuit wctssyslcmatiscli oogpunt devoorkeur genietomdebepalingenvanafdeling 6.1.10BW(waaronder anikcl
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4.

Positie beroepsaansprakelijklieidsverzekeraar
taxateur

Indeinleidingisreedsaangestipt datbij dekeuzevan K
omdétaxateuraantesprekenvoorzijnschade,nietzel-

deneenrol zalspelendatdetaxateurovereenberoepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt (zodathetverhaal

vandevorderingdoorgaansgeenprobleemzalvormen).
Indiendebcroepsaansprakelijkheidsverzekcraarvande
taxateur de schade van K vergoedt, gaat de eventuele

vorderingdiedetaxateuropgrondvanongerechtvaardigdeverrijkingjegensV heeft,bij wijzevansubrogatieover
opdeberoepsaansprakelijkheidsvcrzckeraar(zieartikel

7:962lidl BW).24Eenvandevereistenvooreenvordering
uit ongerechtvaardigde verrijking is (fat er sprake is van
een verarming (zie het begin van deze paragraaf). De

taxateur s feitelijknietveranwlwanneerzijnberocpsaan-

sprakelijkheidsverzekcraar deaanK te betalen schadever-

gocdingvoldoet. Dezeomstandigheid staater naarmijn
oordeelnietaanindewegdatdeberoepsaansprakelijkheidsverzckcraar bijwijzevansubrogatieeeni-cgrcsvor-

(leringuitongerechtvaardigdeverrijkingopV kanverkrij-

verrijkingjegensV instellen.DetussenV en K gesloten
koopovereenkonist kandannietaangemerkt worden ais
een 'normale rechtshandeling' en K had ervoor kunnen

kiezenoin dekoopovercenkomstop grondvanwederzijdscdwalingtevernietigenenV uitongerechtvaardigde

verrijkingaantespreken.
Dehoogtevandercgresvorderingvan detaxateurwordt
begrensd door de drie plafonds die gelden voor schade-

vergoedinguit ongerechrvaardigde verrijking; dehoogte
van<ieverrijking,hetbeloopvandeverarmingendere(lelijkheid. Het redelijkheidscriterium kan met zich

meebrengendatdeaandetaxateurtoetekennenvergoe-

dingbeperkt blijft tot een deelvaiihet door V genoten
voordeel. IndiendeschadevanK doordeberoepsaansprakelijkheidsvcrzckeraarvan de taxateurvergoedwordt,
staandegcsubrogeerdebcroepsaansprakelijkhcidsverzekeraardezelfderegrcsmogelijkhedcnopenalsdetaxateur
gehadzouhebben.Deregresmogelijklicdcn vandegesubregeerde beroepsftansprakelijktieidsverzekeraar worden
nietbeperkt doordeomstandigheid datdetaxatciirfeitelijk nietverarmd is,

gen.Metbetrekkingtot desubrogatievandeaanartikel
6:10 c" 6:12 BW te ontlenen vorderingsrcchten, 25 heeft

deHogeRaad"geoordeelddatgeenonderscheidgemaakt
dienttewordentusseneenaansprakelijke persoonwiens
aansprakelijkheidsverzckcraar de schade heeft vergoed
en een aansprakelijkepersooii die de schadeuit eigen
vermogen heeftvergoed. Dercgresvordering diedeverzekerdeopeenderdetoekomt,moetwordenaangemerkt
alseeiivoorsubrogatiein aanmerkingkomendevordering, ongeacht of de aansprakclijkheidsverzekeraarde

scliadepenningenaandelacdens,alszijnverzekerde,of
rechtstreeks aandegelaedccrde heeftuitgekeerd. Achter-

liggendegedachtedaarbijisdateenderde,opwieregres

mogelijk is, niet behoort te profiteren van het bestaan
vaneenaansprakelijkheidsverzekeringdiehemnietaan-

gaat.Nietin te zienvaltwaaromdit uitgangspuntniet
tevens zougelden bij eendoor eenberocpsaansprakelijk-

heidsverzekcraaringestelderegresvorderinguitongcrecht-

vaardigde verrijking. 27
5.

Conclusie

DeomvangvanhetprijsvoordceldatV doordeberoepsfoutvandetaxateurheeftgenoten,isbepalendvoorhet
antwoordopdevraagofdetaxateurrcgresopV kannemen voor (eendeelvan) hetschadebedragdathij aan K

heeftmoetenvergoeden.Indienhetprijsvoordccldat V
genoten heeft zodanig groot is dat ten aanzienvan de

tussenV enK geslotenkoopovereenkomstheefttegelden
datdetegenprestatie vanV (delevering vanhetvastgoed)
niet en ook niet bij benadering correspondeert met de

waardevanhetverkregcne(deontvangenkoopsom),kan
detaxateureeiiregresvorderinguit ongerechtvaardigtle
6:101BW)zoveelmogeijkoplicschademgoedingsvcrplichtinguitongerechtvaardigdeverrijking[octepassenenhetrcclclijkhridscrite-

numvanartikel6:212BWtereserverenvoordeoplossingvanvragendietypischzijnvoordeproblematiekderongcKclitvMrïigdcver^i)i',i^e»11.?"it:",1.dellan<<vande l.lBemeneschadcvcrgocdingsbepalingenkunnenwordenopgelost.ZicAsser/HartkampScsïeburgh
24. Devorderinguitongerechtvaardigde wmjkiiig iseenvorderingtotscliadevcrgocding opderdenindezinvanartikel7-962lid l BW.Zie
Asscr/Wansink, Van ïiggtlc

&

SalQ mons 7-IX*. Deventer: Kluwcr, 2012,

nr.

'576 en'Rb. Zutphcn

18

november 1999, Hf 2000/é51.

25' P.".'VDr<lcr'nSsrechtenhebbenbetrekkingopdeonderlingebijdrageplichlvanhoofdelijkeschuldenaren.

26. ZieHR9 juli 2010,NJ2010/557,m.nt. M.M. Mcndcl.
27. Zit ookXb. Zedand-West-Brabant 18december 2013, ECLI:NL:RBZWB:201}!l0252.
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