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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
een taxatlerapport. Indien het vastgoed door
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 aandacht worden besteed aan de
positie van de taxateur zelf, maar ook aan
die van diens beroepsaansprakelijkheidsver-
zekeraar.

l. Inleiding
Bij de koop van (commercieel) vastgoed komt het in de
praktijk geregeld voor dat partijen overeenkomen dat een
taxateur het over te nemen vastgoed zal waarderen en de
te betalen koopsom bepaald zal worden aan de hand van
de waarde die de taxateur vaststelt. Indien de taxateur
een beroepsfout maakt en het vastgoed hierdoor te hoog
waardeert, heeft dit tot gevolg dat de kopende partij
(hierna: K) voor het vastgoed een te hoge prijs betaalt aan
de verkopende partij (hierna: V). K lijdt hierdoor scliadc.
Tegenover de schade van K, staat een voordeel van V.
V heeft immers een te hoge prijs voor zijn vastgoed ont-
vangen.
Na ontdekking van de beroepsfout, kan K ervoor kiezen
de taxateur aan te spreken voor zijn schade (het te veel
betaalde bedrag). Deze optie is voor K aantrekkelijk
omdat de taxateur doorgaans een (door zijn beroepsorga-
nisadc voorgeschreven) berocpsaansprakelijkheldsvcrze-
kering heeft, zodat het verhaal van de vordering van K
in beginsel gegarandeerd is. ' De vordering van K 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

taxateur toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming
van zijn verbintenissen jegens K. Behoudens bijzondere
omstantiigheden (bijvoorbeeld eigen schuld van K), zal
(ie taxateur gehouden zijn de door zijn toerekenbare te-
kortkoming veroory. astkte schade volledig te vergoeden
aan K. Ingeval de opdracht tot taxatie uitsluitend door V
verstrekt is eii K derhalve geen opdrachtgever van de
taxateur is, zal K aan zijn vordering tot schadevergoeding
ten grondslag moeten leggen dat hij schade heeft geleden
doordat de taxateur in de uitvoering van de taxarieop-
dracht tekort is geschoten, en zijn belangen zo nauw bij
de deugdelijke uitvoering van de taxatieopdracht bctrok-
ken waren, dat de normeii van hetgeen in het maatschap-
pelijk verkeer betaamt met zich meebrciigen dat de taxa-
teur de belangen van hem (K) had moeten ontzien door
zijn gedrag mede door die belangen te laten bepalen.2 De
ondeugdelijke taxatie levert dan een onrechtmatige daad
van de taxateur jegens K op. Of een rechter de onrecht-
matige daad daadw^erkelijk zal aannemen, hangt af vaii
alle ter zake dienende omstandigheden van het geval.
Daarbij kan onder meer een rol spelen of de betrokken-
heid van K voor de taxateur kenbaar was en of het voor
de taxateur doenlijk was om met (de belangen van) K re-
kening te houden in verband met een (mogelijk) nadeel
dat voor K dreigt.3
Stel nu dat K de taxateur met succes heeft kunnen aan-
spreken voor zijn schade. Kan de taxateur dan rcgrcs op
V nemen voor (een deel van) het schadebedrag dat hij aaii

K heeft nweten vergoeden? Voor de beantwoording van
deze vraag is het leerstuk van de ongerechtvaardigde
verrijking van belang. Dit leerstuk kan als rechtsgrond
dienen voor de regresvordering van de taxiitciir, Hieron-
der zal dit nader toegelicht worden.

2. Ongereclitvaardigde verrijking
Het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking is
vastgelegd in artikel 6:212 BW. Van ongerechtvaardigde
verrijking is sprake, wanneer aan de volgende vier vereis-

 

n wordt voldaan:

l, er is een persoon verrijkt;
2. een andere persoon is verarmd;

"' Mr. M. Jongkind is advocaat bij Van Randwijck Advocaten te Rotterdam.

l. Dit met uitzoixlcring van liet geviil dat de beroepsaansprakclijkhtidsvcrïekefing geen dekking biectt voor de (volledige) schade van K.
(bijvoorbeeld Viuiwegc een prcmic.ichterstand van de t.ixatcur).

2. Zie onder niccrHR 24 september 2004, N7 2008/587, m.nt. C.E. du Perron en HR. 20 januari 2012, NJ 2012/59.
3. Dit kin afgeleid worden uit HR 21 fcbru.iri 2014, AWW20H/377, r.o, 3, 5.3. 3.4 en 3.5. Zie ook B. ten Docsschate Si B.J. Essink, 'Aan-

sprakelljkheid van de taxateur, de waarde van de waarcferiag', Vastgoeit Fiscaal & Civiel 2012, afl. 6, p. 13, alwaar opgemerkt: wordt Ïat
indien het voorde taxateur duidelijk is dat een derde in vertrouwen op de door hem verstrekte informaiie z,il handeÏen, de taxatenrzkh
!.'iell!!la.n-B^a-ndictler'!f:ïi>l moetcn s>lm"kk«n. Zie ook Rb. Den Haag 19 mei 2010, ECU;NL:RBSGR:2010;BM6990, r.o. <.4. Hctg<tn
? .aar ov^"*'^en wordt ten aanzien van de verhouding tussen de taxateur en de financierende instantie is analoog toepa5baar; indien gesteld
kan worden dat voor de taxateur kenbaaris dat zijn taxatie een belangrijke schakel vormt in het proces (tatfcÏdt tot de vasïsteiiingvan de
tussen V en K overeen te komen koopprijs, dient de taxateur niet alleen de belangen van zijn opdrachtgever (V), maar ook ticïdangcn
van K in het oog te hou<Ïen,
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3. er bestaat voldoende verband tussen de verrijking
en de verarming;

.t. de verrijking is ongerechtvaardigd.

Een verrijking kan bestaan uit een vermeerdering van liet
positieve vermogen/actief (bijvoorbeeld het verkrijgen
van een goed of ontvangen van een betaling), een vermin-
dering van het negatieve vcrmogen/passicf (bijvoorbeeld
de afname van een schuld) of een besparing van kosten,
waardoor de verrijkte geen uitgaven ten laste van zijn
vermogen heeft hoeven te maken. 4 Zowel bij een afname
van het positieve vermogen/actiefals bij een toename van
het negatieve vermogen/passlef, is er sprake van een ver-
arming.5 Tussen de verrijking en de verarming bestaat
voldoende verband indien de verrijking ten koste van de
verarmde geschiedde. ' Er bestaat geen alomvattende for-
mule die aangeeft wanneer een verrijking ongerechtvaar-
digd is. Waar het uiteindelijk om draait is of voor de
verrijking een redelijke oorzaak aanwezig Is. Ontbreekt
een redelijke oorzaak, dan is de verrijking ongerechrraar-
(iigd. Als uitgangspunt geldt dat een redelijke oorzaak
voor de verrijking aanwezig is indien de verrijking gesanc-
tioncerd wordt door de wet of dooreen rechtshandeling
die tussen de verrijkte en de verarmde bestaat/
In de situatie waarin K door de taxateur schadeloos is
gesteld, wordt voldaan aan de eerste twee vereisten. V is
verrijkt met het prijsvoordeel dat hij genoten heeft
doordat hij een te hoge prijs heeft ontvangen en de taxa-
leur is verarmd met de schadevergoeding die hij aan K
heeft moeten betalen. Ook aan het vierde vereiste wordt
voldaan. Er is geeu redelijke oorzaak voor de verrijking
aanwezig. De verrijking wordt niet door de wet of een
(eventueel) tussen V en de taxateur bestaande rechtshan-
deling (de overeenkomst van opdracht, indien V (nietle)op-
drachtgevervan de taxatie was) gesanctioneerd en kwali-
ficeert (derhalve) als 'ongerechtvaardigd'. Het vereiste
dat resteert, is dat van voldoende verband tussen de ver-
rijking en de verarming (vereiste 3). Geschiedde (ie verrij-
king van V ten koste van de taxateur?
Bij de beantwoording van deze vraag kan aansluiting
worden gezocht bij de door de Hoge Raad ontwikkelde
jurisprudentie op het gebied van de indirecte verrijking,
meer in het bijzonder bij het arrest Koker/Cornelius, Bij
indirecte verrijking is de situatie als volgt: A contracteert
met B, B contracteert met C en A spreekt vervolgens C
aan op grond van een ongerechtvaardigde verrijking die
gebaseerd is op de overeenkomst tussen B en C. In deze
situatie is A derhalve de verarmde en C de (indirect)

verrijkte, Ten opzichte van A is C een derde. In de in dit
artikel aan de orde gwtelde problematiek geldt dat de
verarmde (de taxateur) (en opzichte van de verrijkte (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, maar een van zijii contractuele wederpartijen aan
op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Dit verschil
acht ik voor de beantwoording van de vraag of tussen de
verrijking en de verarming voldoende verband bestaat,
niet van (groot) belang. Ook ingeval V (mede)opdracht-
gever van de taxatie was, geldt voor de taxateur dat de
grondslag vaii de verrijking van de door hem aangespro-
ken partij gelegen is in een overeenkomst die de verrijkte
(V) met een ander (K) heeft gesloten.
In het hierboven reeds aangehaalde arrest Koker/Conie-
Klis waren de feiten kort gezegd als volgt. Cornclius be-
woont een woning waarvan haar zuster de eigciiaar is.
De zuster verkoopt de woning voor een prijs die ver on-
der <le marktwaarde ligt aan haar zoon, Koker. Koker
stelt jegens Cornelius een vordering tot ontruiming in.
Deze vordering wordt toegewezen. In reconventie heeft
Cornelius een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking
jegens Koker ingesteld. Volgens Cornelius zou Koker
ongerechtvaardigd verrijkt zijn doordat de waarde van
de woning door investeringen van Comelius was vermeer-
dcrd en Cornelius cfiiarvoorgeen vergoeding heeft gekre-
gen. De Hoge Raad overweegt' dat de omstandigheid dat
de verarmde in het verleden op eigen kosten de zaak heeft
verbeterd en daardoor in waarde heeft doen toenemen,
in het algemeen niet meebrengt dat zodanig verband be-
staat tussen de verrijking van de koper en de verarming
van de verarmde dat de koper ongerechtvaardigd is ver-
rijkt ten koste van de verarmde. De Hoge Raad noemt
vervolgens enkele omstandigheden die in aanmerking
dienen te worden genomen bij de beantwoording van de
vraag of in een concreet geval afwijking VMI dit uitgangs-
punt mogelijk is. Onder meer dient nagegaan te worden
of de rechtsverhouding tussen de verarmde en de vcrko-
per met zicli meebrengt dat de verarmde de verkoper op
grond van ongerechtvaardigde verrijking zou kunnen
aanspreken. Indien dit niet het geval is, heeft de verarmde
ook geen aanspraak uit ongerechtvaardigde verrijkiiig op
de koper. Voor een aanspraak uit ongerechtvaardigde
verrijking bestaat in beginsel evenmin ruimte indien de
verkoper en de koper in een familicverhouding tot elkaar
staan en de verkoper een koopprijs bedongen heeft die
beneden de markrwaarde ligt teneinde de koper te bevoor-

.). Zie R.D. Vriesendorp, Verl/mlenissen iiit de wet en Schtidcvergoedms, Deventer: Kluwer2012, nr. 311. Terecht mcrltt Vriescndorp daar
op dat een besparing van kosten strikt genomen altijd een vcrmeerdmng van het actief dan wel een vermindering van het passief veroorzaakt.
Zie ook Schelcema, in: GS Verliillteilisseiiredrt, Deventer: Kluwer (losbl.), art. 6:212 BW, aam, 3; E.J.H, Scliragc, Verbinseiiisseii «il andere
tirvil dan wrechtmiitige dixiiit af' overe<nkomsl (Monografieën BW, deel B53), Deventer: Kluwer2009, nr. 105-121 en Asser/Hartkamp
& Sieburgh 6-IV'\ Deventer: Kluwer 2011, nr. 461 en 463.

5. Ïw R.D. Vriesendorp, Verbmlemssm iiit de wet en Schadevergoeding, nr. 112. Zie ook Scheltema, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:21 2
B\V, aanc. 4; E.J.H. Schrage, (Monogr. ificcn BW, deel B53), nr. 122-129 en Asscr/Hartkamp & Sicbur^li 6-IV-' 2011, nr. 46}.

6. Zie Pari. Gesch. Boek tf5W(TM), p. 829. Zie ook R.D. Vriucndorp, Verl/mtenissen mi dewft en Schadtvergoedmg, nr. 313; Schcltcma,
in: GS Verbinleiwsmrechl, art. 6:212 BW, aant. 5; E.J.H. Schrage, (Monograficïn BW, dee! B53), nr. 130-134 en Asscr/Hartkamp & Siebutïh
6-IV* 2011, nr. 462.

7. Zie Air/. Gesch. Boek 6 SW(TM), p. 825-830 en Por/. Ge5cli. Boek 6 BW{MvA II), p. 812-833. Zie ook R.D. Vricsendorp, Verbiinenisseii
"" kweten Schiiilevergoedmg, nr. 314-316; Schcltcma, in: GS Verb'mttiimenrecht. art. 6:212 BW, aant. 6; E.J.H. Schrage, (Monografieën
BW, deel B53), nr. 135-150 en Asser/Hartkamp & Sieburgli 6-]V* 2011, nr. 465-474,

8. Zie HR. 30 september 2005, h'J 2007/154, m. nt, J.B.M. van Vrankcn.
9. Zie HR 30 september 2005, NJ 2007/154, m. ni. J.B.M. van Vrankcn, r.o. 3.6. 3.
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delen op een wijze die niet ongebruikelijk is bij handelin-
gen tussen familieleden. De koopprijs en het door de
koper genoten voordeel worden dan mede gerechryaar-
digd (foor die bevoordelingsbedocllng, aldus de Hoge
Raad.10'"

De overwegingen van de Hoge Raad kunnen als volgt
'vertaald' worden naar de casus waarin de taxateur regres
probeert te nemen op V. De omstandigheid dat de tóxa.
teiir schadevergoeding aan K heeft moeten betalen, brengt
in het algemeen niet met zich dat zodanig verband bestaat
tussen de verrijking van V en de verarming van de taxa-
teur dat V ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van de
taxateur. Bij de beantwoording of in een concreet geval
afwijking van dit uitgangspunt mogelijk is, dient nagegaan
te worden of K een actie uit ongercchtvaardigcie verrijking
jegens V had kunnen instellen. Indien dit niet het geval
is, dan kan de taxateur V ook niet aanspreken uit hoofde
van ongerechtvaardigde vemjking. Voor een aanspraak
uit ongerechtvaardigde verrijking van de taxateur jegens
V bestaat in beginsel cvenmiii ruimte indien de tussen V
en K gesloten koopovereenkomst, inclusief de uitvoering
daarvan, naar maauchappelijke opvattingen een 'normale
rechtshandeling is. Een overeenkomst die in de zakelijke
sfeer gesloten is, zoals hier aan de orde, is geen 'normale'
rechtshandeling indien de tegenprestatie niet - ook niet
ten naaste bij - correspondeert met de waarde van het
verkrcgcnc.12 Correspondeert de tegenprestatie wel in
voldoende mate met het verkrcgene, dan wordt de tussen
V en K overeengekomen koopsom en het door V verkrc-
gen prijsvoordeel door de tussen V en K gestoten ovcr-
eenkomst gerechtvaardigd. In de rechtsverhouding tussen
(fe taxateur en V heeft dan in beginsel te gelden dat de
verrijking van V niet ten koste van de taxateur heeft
plaatsgevonden.

Uit het laatste 'vertaalde' criterium volgt dat het prljsvoor-
deel dat V door de beroepsfout van de taxateur heeft ge-
noten zodanig groot moet zijn dat de tegenprestatie van
V (de levering van het vastgoed) niet eii ook niet bij bena-
dwing correspondeert met de waarde van het verkregene
(de ontvangen prijs). Het inoct dcrhatve gaan om sïgnifi-
cant prijsvoordeel.
De vraag die vervolgens aan de orde komt, is of K in een
dergelijk geval V uit ongerechtvaardigde verrijking had
kunnen aanspreken (het eerste 'vertaalde' criteriuin), Bij
de beantwoording van deze vraag is relevant dat de
heersende opvatting is dat er in Nederland niet voor ge-
kozen is om de vordcriug uit ongerechtvaardigde vcrrij-
king een subsidiair karakter te geven. Voor de vordering
uit ongerechtvaardigde verrijking geldt derhalve niet dat
zij slechts kan worden ingesteld indien geen andere
grondslag kan worden aangevoerd. Dit betekent onder
meer dat indien een prestatie zonder rechtsgrond is ver-
richt omdat de daaraan ten grondslag liggende overecn-
komst naderhand op grond van een wiisgebrck is vernie-
tigd, er normaliter sprake is van alternatieve samenloop
tussen de vorderingen uit onverschuldigde betaling en
ongerechtvaardigde verrijking. De verarmde partij kan
kiezen welke vordering zij instelt. '1' '4
V en K. zijn bij het sluiten van de koopovereenkomst
uitgegaan van de veronderstelling dat de taxateur zijii
werkzaamheden deugdelijk had verricht en het vastgoed
op een reële waarde is gewaardeerd. Indien vervolgens
blijkt dat de gctaxeenle waarde zodanig te hoog is dat de
op die waarde gebaseerde koopsom niet en ook niet bij
benadering correspondeert metde daadwerkelijke waarde
van het vastgoed, is sprake van wederzijdse dwaling van
V en K ex artikel 6:228 lid l onderdeel c BW, 15 Indien K
op de hoogte was geweest van de beroepsfout van de

10. Janssen acht het ongclukitig dat de Hoge Raad deze laatslc omstandigheid in de tlcutcl stelt van het wettelijk vereiste 'voldoende verband'.
Volgens Janssen gaat het hier om een oordeel overliet vereiste .ongeKchivaaniigd'. Zie J.F.M. Janssen, 'Hel c.iusaliwitsrereiste blokk«en
de aansprakelijkheid van de indirect verrijkte', WPNR 2009, ad. 6787, p. [62-163. Janssen is van oordeel dat indirecte verrijking nimmer
zou moeten Inden tot toewijzing van een vordering uit ongerechtvaardigjc verrijking. In de visie van Janssen beslaat er bijïndiMcte ver-
rijkjng per defininc onvoldoende verband lussen de verrijking en verarming üanssen spreekt over het ontbrekenvan causaaTvcrb. uid).
Volgens Janssen laat de aard van dit vereiste geen ruimti; vaBf uiiïondcrinEcn. Schoordijk is van oordeel (iatliettfenkcni ini termeni van

causaliteit zoals Janssen dat voorstaat, onbruikbaar is als oorzakelijkheid niet zoals steeds in het recht normaiicf geduid wordt en rechts-
politieke factoren geen aandacht krijgen. Zie H.C. F. SchoordijS!, .Reiictie op "Het causalitcitsverriste blokkeert de aansprakelijkheid van
de indirect verrijkte" van mr. J.F.M, Janssen, WPNR 2009, afl. 67S7 en WP'NR 2009, afl. 6796. p. 352-355.

11. De Hoge Raad noemt ook nog twee andere omstiindigheden die van belang kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag of<ic verarmde
jegens de derde een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking toekomt. Daar deze omsondighedcn voor dit artikel niet van belang zijn,
laat ik deze verder bulten beschouwing.

12. Zie punt 17 sub a van P-G A.S. Hartkamp bij HR 30seplcniber 2005, Nf 2007/154, m.nt. J.B.M. van Vranken; en A.S. Hankamp, 0»ge-
mhtwsrdigdf vcnljkmg naast omreenkomsl en onrechtmalige daitd, Amsterctam; Vossiuspera UvA 2001, p. 33. Hartkamp en de Hoge
Raad hebben overigens niet dezelfde opvatting. Het criterium van de 'normale' rechtshandeling heeft Hartkamp ontwikkeld oin te Ituniien
bepalen of voldaan is aan hel wettelijke vereiste 'ongerechtvaardigd'. Vanuit deze invalshoek bcspreekl Hartkamp ofdetuwn dezuster
van Cornclius en Koker gesloten koopovcrccnkomst als een 'normatc' rechtshandeling aangemerkt kan worden. De Hoge Raad toetst
niet aan het vercisic 'ongerechtvaardigd', maar aan het vereiste 'voldoende verband'. Janssen acht de opvatting van Hankamp vanuit
(louter) dogmatisch oogpunt volmaakter Am die van de Hoge Raad. ZicJ.F.M. Janssen, 'Het causalitcilsvereiste bloklwrt de a»nsorake-
lijklieidvan de inilirect verrijkte', WPNR 200Ï, afl. 6787, p. 163.

". ?^^r'' Gf.s^-A.°f.̂ ^.l7M)'p-.83-<:'.;.p"r/' G"cA. fioeJi; tfBW(MvA II), p. Ï33-834; /W. GftfA. Borttf^W/fEindvmIag f), p. 836;
HR 27 juni 1997, NJ 1997/719, m.nt. J. Hijma en HR 20 september 2002, NJ 2004/458, m.nt. J. Hijma,

H, Er bestaan wetK. lijke regelingen dicde vordering uit ongerechrvaardigtfc! vcrrijiting uitsluiten. Dit gelilt ontlcrmeer voor de regeling omircnt
de vernietigbaarhcid van rechishandclingm, in die zin du de benadeelde na verjaring c.q, verval van de bevocgdhci<) tot verniciigTng, (ook)
geen actie (meer) uit ongcrcchtva.irdigde verrijking kan instellen. Zie Part. Gfich. Boek 6 BW ffM), p. 830. De heersencie opvatting is dat
de (strekking van de) wettelijke regeling van onverschuldigde bctaiing (arlike] 6:203-211 BW) niet in de weg slaat aan samenloop met de
vordering uit ongerechtv.iardigde VMryking. Zie R,D. Vriesendorp, Verbwtenuscn iiit de wel en Si: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 3:196 BW bepaalt dat een vcrdeiing van een gemeenschap vcrnietigbaar is wanneer een deelgenoot omtrent de waarde van een of
meer der ic verdelen goederen (of schulden) heeft gedwatld en daardoor voor meerdan een vierde gedeelte is bcnatlecld. Dit artikel ii. niei
(analoog) toepasbaar in een 'normale dwalingsz.uk' die aan de hand van artikel 6:228-230 BW beoordeeld dient te worden. Zie ook HR
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taxateur (en de juiste waarde van het getaxeerde vastgoed),
had hij de koopovcrcenkomst met V niet (voor de over-
eengekoincn koopsom) gesloten, Afgevraagd kaii worden
of de dwaling op grond van de aard van de overeenkomst,
de in het verkeer geldende opvattingen ci>/of de oniswn-
digheden van het geval voor rekening van K belioort te
blijven (zie artikel 6:228 lid 2 BW). Naar mijn oordeel
dient deze vraag ontkennend beaiirwoord te worden,"
ongeacht of de opdracht tol taxatie (mede) door V, of
(uitsluitend) door K verstrekt is.17 Van belang m dit ver-
band is dat V en K, door overeen te komen dat de te be-
talen prijs aan de hand van de getaxeerde vaarde van het
vastgoed zal worde» vastgesteld, de gelijkwaardigheid
van hun wederzijdse prestaties centraal hebben gesteld,
en zij vervolgens gezamenlijk de koopsom op de ondeug-
delijke taxatiewaarde hebben gebaseerd.
Geconcludeerd kan derhalve worden dat K in het voor-
komende geval een beroep op dwaling opensta. it en hij
de tussen V en K gesloten koopovcreenkomst kan vernie-
tigcn. K kan vcn'olgens kiezen of hij de restitutie van de
koopsom op grond van onverschuldigde betaling of op
grond van ongerechtvaardigde verrijking van V vordert.
Aan het eerste 'vertaalde' criterium wordt dus voldaan;
K had (ook) een actie uit ongerechtvaardigde verrijking
jegens V kunnen instellen.
Voor het antwoord op de vraag of de tnxatcur regres op
V kan nemen is uiteindelijk bepalend of het prijsvoordeel
dat V door de beroepsfout van de taxateur heeft genoten
zodanig groot is dat ten aanzien van de tussen V en K
gesloten koopovereenkomst heeft te gelden dat de tcgcn-
prestatie van V (de levering van het vastgoed) niet en ook
niet bij benadering correspondeert met de waarde van
het verkregcnc (de ontvangen koopsom). Indien hiervan
sprake is, volgt uit de 'vertaalde' criteria van het arrest

Kokcr/Comelws dst de taxateur op grond van ongerecht-
vaardigde verrijking regrcs op V kan nemen. Dit betekent
echter nog niet dat de taxateur zijn gehele schade op V
kan verhalen,

l. Oinvang vcrgoedingsplicht
De vergoeding die de verrijkte aan de verarmde op grond
van ongerechtvaardigde verrijking dient te betalen, kent
drie plafonds. De hoogte van de verrijking (het voor-
deel), is liet eerste plafond. De verrijkte hoeft niet meer
te betalen dan liet voordeel dat hij genoteii heeft. Het
beloop van de verarming (cte schade'^), Is het tweede
plafond. Indien de schade van de verarmde lager is dan
het voordeel van de verrijkte, hoeft de verrijkte niet meer
te vergoeden dan de schade. Is de schade van de verarmde
lioger dan het voordeel van de verrijkte, dan blijft de
vergoedingsplicht van de verrijkte beperkt tot het door
hem genoten voordeel. Het derde plafond is de redclijk-
heid, De verrijkte hoeft de schade VAII de verarmde slechu
te vergoeden voor zover dit redelijk is1" Dit criterium
geeft de rechter de bevoegdheid om alle omstandigheden
in aanmerking te nemen en in verband daarmee een vor-
dcring uit ongcrccbtvaarciigdc verrijking geheel of gcdccl-
lelijk af te wijzen, ^ De omstandigheid dat de verrijking
(mede) het gevolg is van foutief handelen van de zijde
van de verarmde, kan aanleiding vormen het redelijkheids-
criterium toe te passen." In het onderhavige geval geldt
dat de verrijking van V liet gevolg is van de beroepsfout
van de taxateur. Goed voorstelbaar is derhalve dat een
rechter tot liet oordeel zal komen dat eeii door V aan de
taxateur te betalen vergoeding op grond van het plafond
van de redelijkheid beperkt dient te blijven tot een deel
vaii het door V genoten voordeel.23

25 januari 2013, Nf 2013/200, m,nt. L.C.A, Verstappen. Verslapptn merkt op dat men mEtname over de waarde van de tot een gemeenschap
belrorrode goederen gemakktlijk van mening kan vcrscliillcn en dat de wetgever inet artikel 3:196 BW heeft willen voorkomen dat over
cSke achteraf tegenvallende vïrdcling (of verfckening) dwaling in stelling kan worden gebracht door een drempel op te werpen; pas als
benadeling van meer dan een kwan optreedt, is vernietiging mogelijk.

16. Zicook Asscr/Hijma /-f-', Deventer; Kluwcr 2013, nr. 247; Hyma, in: GS VcMmenmenrecht, art. 6:228 BW, aant. 1S4.3, P.W. Kamphuisen,
£^'Ïg ̂  obiy"'o'r  owmn4o'"»ro> Zwolle: Tjccnk Willink 1Ï61, p, 97-9S, P.W. Kamphuisen, 'Enige OpmcrkinEcn over dwaÏing'.
\VPNR 1Ï54, afl, 436S, p. 460 en HR 25 februari 19}7, NJ 19J7/1058, m.nt. E.M. Meijeri.

17. Zie ookJ. M. van Dunne, 'De hcroncntatie bi) dwaling', WPNR \%S, afl. 4981, p. 50. Van Dunne geeft aa» dat ingeval partijen uitgaan
van de juistheid van een dcskynciigcnbericht (of (axatierapport), de^ volgende drie situaties te onderscheiden zijn: (a) hctdeskundigcnr. ipport
w"tiopv"ZOTlt va" clc v<irkoPf'i_opgcmaakt, (b) de koper had het rapport laten opstellen, (c) beide partijen beschikten ieder over een
gclijklliidend rapport. Door Van Dunni wordt mijns inziens terecht geconcludeerd dat de koper in alle drie de situaties een beroep op
dwaling toekomt. 'Zie ook Hof Ren Haag 15 juni 1Ï94, Prf. 1994/4131. Dit betrof een zaak waarin beide pMlijcn bij het sluiten van cm

overeenkomst ervan uitgegaan zijii dat de successierechten, welke aanvankelijk waren verschuldigd door A, ttoch ingevoigc de ovcwnkomst
zouden worden voldaan door B zouden worden vastgesteld op f 30 000 ï f 32 000. Deze inschatting was gebaseerd op ten door een dcs-
kundige gemaakte berekening. Later bli;kt datde verschuUigdi! successierechten bijnii f 75 000 bedragen. A doet een. beroep op. dwaling.
B voert onder meer »ls verweer aan dat A de adviseur had aangetrokken die de verschuldigde successierechten foutief had berekend, zodat
A de beweerde dwaling aan zijn eigen optreilcn te wijten h»d. In r.o. 13 van zijn arrest oortlcclt het Hof Den Haag dat dit betoog reeds
faalt omdat B de berekening van de deskundige tot de zijne heeft gemaakt, zodat hier van een uitsluitcntl A bclrcffcndc omsMndigitcid

geen sprake is. Voor een andersluidende opvatting zie H, Drion, 'Dwaling in het Contractcnrccht', RMThemis 1%0, p. 500. Drion is van
oordeel dat i" de situatie waariii de dwalende parlij de opdracht tot taxatie heefl verstrekt, v^n hem eerder mag worden verwacht dal hij
een uitdrukkelijk voorbehoud maakt, wanneer hij de overeenkomst van de juistheid van de luatie wil laten afhangen, dan iniiicn de taxatÏc
i?. 8^z??1c" <lÏ, ïdI?5?" va" I?ci(li??''tije" hccftP!aatsgevondcnofin opdracht van de wetlerpartij van de dwalende panij is gcbcuni,

!8. Zie J. Hijnia, T6-C BW, art. 6:212 BW, aant. 3b. Zie ook R.D, Vriesendorp, Verbintenissen ms de wet en Sdiadeverwediw, nr. 322-323;
Scheltcma, in; GS Vcrbinteiuisenrtcht, art. 6:212 BW, aant. 7 en Asscr/Hartkamp & Sicburgli 6~!V<' 201 l, nr 479-

19. De vordering uil ongerechtvaardigde verrijking is een vordering tot schadevergoeding waarop de bepalingen van al
. 479-481.

1 afdeling 6. 1.10 BW van
toepassing zijn.

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

21. Zie ook /W. Gcicé. Boek 6BWW}, p. 831.
22. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem .» mei 2010, NJF 2010/227.
23. Door toepassing van artikel 6:101 BW (eigen schuld) zou ten vergelijkbaar resultaat bereikt kunnen worden, Hartkamp en Sicburgh zijn

van oordeel dat het vanuit wctssyslcmatiscli oogpunt de voorkeur geniet om de bepalingen van afdeling 6. 1.10 BW (waaronder anikcl
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4. Positie beroepsaansprakelijklieidsverzekeraar
taxateur

In de inleiding is reeds aangestipt dat bij de keuze van K
om dé taxateur aan te spreken voor zijn schade, niet zel-
den een rol zal spelen dat de taxateur over een beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering beschikt (zodat het verhaal
van de vordering doorgaans geen probleem zal vormen).
Indien de bcroepsaansprakelijkheidsverzekcraar van de
taxateur de schade van K vergoedt, gaat de eventuele
vordering die de taxateur op grond van ongerechtvaardig-
de verrijking jegens V heeft, bij wijze van subrogatie over
op de beroepsaansprakelijkheidsvcrzckeraar (zie artikel
7:962 lid l BW).24 Een van de vereisten voor een vordering
uit ongerechtvaardigde verrijking is (fat er sprake is van
een verarming (zie het begin van deze paragraaf). De
taxateur s feitelijk niet veranwl wanneer zijn berocpsaan-
sprakelijkheidsverzekcraar de aan K te betalen schadever-
gocding voldoet. Deze omstandigheid staat er naar mijn
oordeel niet aan in de weg dat de beroepsaansprakelijk-
heidsverzckcraar bij wijze van subrogatie een i-cgrcsvor-
(lering uit ongerechtvaardigde verrijking op V kan verkrij-
gen. Met betrekking tot de subrogatie van de aan artikel
6:10 c" 6:12 BW te ontlenen vorderingsrcchten, 25 heeft
de Hoge Raad" geoordeeld dat geen onderscheid gemaakt
dient te worden tussen een aansprakelijke persoon wiens
aansprakelijkheidsverzckcraar de schade heeft vergoed
en een aansprakelijke persooii die de schade uit eigen
vermogen heeft vergoed. De rcgresvordering die de ver-
zekerde op een derde toekomt, moet worden aangemerkt
als eeii voor subrogatie in aanmerking komende vorde-
ring, ongeacht of de aansprakclijkheidsverzekeraar de
scliadepenningen aan de lacdens, als zijn verzekerde, of
rechtstreeks aan de gelaedccrde heeft uitgekeerd. Achter-
liggende gedachte daarbij is dat een derde, op wie regres
mogelijk is, niet behoort te profiteren van het bestaan
van een aansprakelijkheidsverzekering die hem niet aan-
gaat. Niet in te zien valt waarom dit uitgangspunt niet
tevens zou gelden bij een door een berocpsaansprakelijk-
heidsverzekcraar ingestelde regresvordering uit ongcrecht-
vaardigde verrijking. 27

5. Conclusie

De omvang van het prijsvoordcel dat V door de beroeps-
fout van de taxateur heeft genoten, is bepalend voor het
antwoord op de vraag of de taxateur rcgres op V kan ne-
men voor (een deel van) het schadebedrag dat hij aan K
heeft moeten vergoeden. Indien het prijsvoordccl dat V
genoten heeft zodanig groot is dat ten aanzien van de
tussen V en K gesloten koopovereenkomst heeft te gelden
dat de tegenprestatie van V (de levering van het vastgoed)
niet en ook niet bij benadering correspondeert met de
waarde van het verkregcne (de ontvangen koopsom), kan
de taxateur eeii regresvordering uit ongerechtvaardigtle

verrijking jegens V instellen. De tussen V en K gesloten
koopovereenkonist kan dan niet aangemerkt worden ais
een 'normale rechtshandeling' en K had ervoor kunnen
kiezen oin de koopovercenkomst op grond van weder-
zijdsc dwaling te vernietigen en V uit ongerechtvaardigde
verrijking aan te spreken.
De hoogte van de rcgresvorderingvan de taxateur wordt
begrensd door de drie plafonds die gelden voor schade-
vergoeding uit ongerechrvaardigde verrijking; de hoogte
van <ie verrijking, het beloop van de verarming en de re-
(lelijkheid. Het redelijkheidscriterium kan met zich
meebrengen dat de aan de taxateur toe te kennen vergoe-
ding beperkt blijft tot een deel vaii het door V genoten
voordeel. Indien de schade van K door de beroepsaanspra-
kelijkheidsvcrzckeraar van de taxateur vergoed wordt,
staan de gcsubrogeerde bcroepsaansprakelijkhcidsverze-
keraar dezelfde regrcsmogelijkhedcn open als de taxateur
gehad zou hebben. De regresmogelijklicdcn van de gesub-
regeerde beroepsftansprakelijktieidsverzekeraar worden
niet beperkt door de omstandigheid dat de taxatciir feite-
lijk niet verarmd is,

6:101 BW) zo veel moge ijk op lic schademgoedingsvcrplichting uit ongerechtvaardigde verrijking [oc te passen en het rcclclijkhridscrite-
num van artikel 6:212 BW te reserveren voor de oplossing van vragen die typisch zijn voor de problematiek der ongcKclitvMrïigdc ver-
^i)i',i^e»11. ?"it :",1.de llan<< van de .llBemene schadcvcrgocdingsbepalingen kunnen worden opgelost. ZicAsser/HartkampScsïeburgh

24. De vordering uit ongerechtvaardigde wmjkiiig is een vordering tot scliadevcrgocding op derden in de zin van artikel 7-962 lid l BW. Zie
Asscr/Wansink, Van ïiggtlc & SalQmons 7-IX*. Deventer: Kluwcr, 2012, nr. '576 en'Rb. Zutphcn 18 november 1999, Hf 2000/é51.

25' P.".'VDr<lcr'nSsrechten hebben betrekking op de onderlinge bijdrageplichl van hoofdelijke schuldenaren.
26. Zie HR 9 juli 2010, NJ 2010/557, m.nt. M.M. Mcndcl.
27. Zit ookXb. Zedand-West-Brabant 18 december 2013, ECLI:NL:RBZWB:201}!l0252.
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