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Uitspraak 10 december 2019 
Geschilnummer: 2019008 
 
HET TUCHTCOLLEGE VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTEREXPERTS 
 
heeft de navolgende beslissing gewezen 
 
inzake  
 
de vereniging 
Vereniging van Eigenaren A 
gevestigd te Z 
alsmede de eigenaren van de afzonderlijke appartementen 
hierna gezamenlijk te noemen 
klaagster 
gemachtigde: C 
 
tegen 
 
B 
in het register van het NIVRE ingeschreven  
werkzaam bij E 
verweerder 
 
De partijen worden hierna aangeduid als klaagster en de expert. 
 

 
1.  Het verloop van de procedure. 
 
1.1 Klaagster heeft op 6 maart 2019 een klacht ingediend tegen de expert middels het daartoe be-

stemde meldingsformulier van het NIVRE (met een aantal bijlagen, ongenummerd). 
 
1.2 De expert heeft op de klacht gereageerd per brief van 24 april 2019 (met bijlagen, genummerd 

1-3), strekkende tot ongegrondverklaring van de klacht. 
 
1.3 Klaagster heeft per brief van 10 mei 2019 een repliek ingezonden (met een aantal bijlagen, on-

genummerd) en de expert heeft een dupliek ingezonden per brief van 3 juli 2019. De partijen 
hebben daarbij hun stellingen gehandhaafd. 

 
1.4 Met een e-mail van 8 augustus 2019 heeft klaagster nog enkele nadere stukken ingediend. De 

expert heeft met een brief van 19 augustus 2019 daarop een reactie gegeven. 
 
1.5  De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 23 september 2019 te Rotterdam. Aan de 

zijde van klaagster was aanwezig de gemachtigde van klaagster. De expert was aanwezig in per-
soon. De partijen hebben het woord gevoerd en vragen van het Tuchtcollege beantwoord.  

 
2. De feiten, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang. 
 
2.1 Klaagsters leden zijn ieder eigenaar van een appartementsrecht in het pand Y te Z. Er zijn in 

totaal 4 appartementsrechten. De eigenaars van de begane grond hebben werkzaamheden la-
ten verrichten (onder meer de aanleg van een souterrain onder het pand) door aannemer F 
(hierna: de aannemer) in en rond het najaar van 2016. In het bijzonder op 9 november 2016 zijn 
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er door het gehele pand scheuren ontstaan. Klaagster heeft op 16 november 2016 de aannemer 
aansprakelijk gesteld. Deze aansprakelijkstelling is op 18 november 2016 door de tussenpersoon 
van klaagster doorgestuurd naar de verzekeraar van de aannemer (hierna: de verzekeraar). Op 
25 november 2016 heeft de verzekeraar in een e-mail aan de tussenpersoon van klaagster ge-
schreven contact op te zullen nemen met de aannemer met het verzoek of er voor de verzeke-
raar een taak is weggelegd in deze aangelegenheid. 

 
2.2 De expert heeft op 28 maart 2017 in opdracht van de aannemer het pand bezocht. 
 
2.3 In een e-mail van de verzekeraar aan de gemachtigde van klaagster van 23 juni 2017 staat onder 

meer het volgende: 
 
 ‘Rubriek Aansprakelijkheid 
 Gezien het hiervoor gestelde bent u dus geen verzekerde onder de CAR-polis. Uw vordering moet 

dan ook worden behandeld als een aansprakelijkheidsclaim. 
 
 [De aannemer] heeft voor die claim nog geen formeel beroep op de aansprakelijkheidsverzeke-

ring van de CAR-polis gedaan. Men heeft de intentie om de claim zelf te behandelen en te beoor-
delen, waarbij men E heeft ingeschakeld.’ 

 
2.4 Een e-mail van de expert van 27 juni 2017 aan de gemachtigde van klaagster en de aannemer 

(met onder meer c.c. aan de verzekeraar) houdt het volgende in: 
 
 ‘[De aannemer] handhaaft haar pro-forma melding bij [de verzekeraar] De redenen waarom heb 

ik u al meerdere malen toegelicht en ik verwijs hiervoor naar mijn eerdere mails. 
  
 Na uw gesprek hedenmiddag met G van [de verzekeraar] heb ik hem ook nog gesproken en [de 

verzekeraar] wacht in deze gewoon mijn definitieve bevindingen af.  
 Als ik, in overleg met [de aannemer], na bestudering van alle stukken morgen tot de een conclusie 

ga komen dat wij de zaak bij [de verzekeraar] in behandeling gaan geven, pakken zij de zaak op 
en blijf ik het dossier overigens gewoon behandelen.’ 

 
2.5 In een brief van 28 juni 2017 van de expert aan klaagster staat onder meer het volgende: 
 
 ‘Zoals u bekend behandelen wij bovengenoemde claim namens [de aannemer]. Deze benoeming 

geschiedt zonder erkenning van aansprakelijkheid en zonder dat op basis hiervan aanspraak kan 
worden gemaakt op de eventuele herstelkosten. Verder merken wij op dat [de aannemer] met 
onze benoeming niet erkent dat er sprake is of zou zijn van een omgekeerde bewijslast. 

  
Als eiser rust op u ten alle de verplichting om op grond van de vereisten uit het BW de aanspra-
kelijkheid van [de aannemer] aan te tonen. 

  
Wij hebben op 28 maart 2017 de door u geclaimde schade beoordeeld. Aansluitend hebben wij 
onderzoek verricht naar de uitgevoerde werkzaamheden en de overige relevante aspecten. 

 (…) 
  

Beoordeling van scheurvorming 
 Bij het beoordelen van scheuren in panden als Y, tijdens of na de uitvoering van werkzaamheden 

als de onderhavige, zijn deze over het algemeen te splitsen in de volgende oorzaken.  
1. Scheurvorming door onderlinge werking van bouwmaterialen van verschillende aard.  
2. Scheurvorming als gevolg van een eigen gebrek/gebreken van het pand.  
3. Scheurvorming inherent aan de keuze tot funderingsvernieuwing en kelderbouw.  
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4. Scheurvorming voortvloeiende uit foutieve uitvoering.  
 

Voor de scheurvorming als genoemd onder punt 1 en 2 is de aannemer niet aansprakelijk. 
 

Bij funderingsvernieuwing, kelderbouw en hieraan gerelateerde constructieve werkzaamheden 
zal altijd een zekere mate van zetting optreden. Dat is niet te voorkomen en inherent aan de 
keuze (of soms noodzaak) voor deze werkzaamheden. Omdat dergelijke zettingen inherent zijn 
aan dit werk en niet te voorkomen, sluit F schade als gevolg daarvan uit in haar algemene voor-
waarden.  
(…) 
Voor scheuren als genoemd onder punt 3 is de aannemer dus evenmin aansprakelijk. 
(…) 
 
Conclusie  
Wij hebben geen constructieve scheurvorming geconstateerd en het is niet aangetoond en/of 
aannemelijk geworden dat [de aannemer] gedurende de uitvoering van het werk (verwijtbare) 
fouten heeft gemaakt.  
 
Secundair aan dit aspect was een substantieel deel van de geclaimde schade al aanwezig voor 
aanvang van het werk.  
 
Daarnaast impliceert de, tijdens de inspectie nog zichtbare, gecorrodeerde en niet draagkrach-
tige stalen balk dat de oorspronkelijke fundering en draagconstructie van het gehele pand niet 
meer als voldoende konden worden aangemerkt. Wij achten het uitgesloten dat het overige deel 
van de oorspronkelijke fundering nog intact zou zijn geweest en dat alleen het op 28 maart 2017 
zichtbare deel is aangetast en deels is vergaan. 
 
Wij concluderen op grond van het bovenstaande dat de tijdens het werk ontstane scheurvorming 
voortvloeit uit de keuze tot kelderbouw en funderingsvernieuwing, in combinatie met een ge-
brekkige, oorspronkelijke (funderings)constructie. Tevens kan een negatieve invloed van de, na 
17 februari 2017 gestarte, resterende verbouwing niet worden uitgesloten.  
 
Wij zullen op grond van het bovenstaande F adviseren om geen aansprakelijkheid te erkennen.  

 
Mocht u informatie (feiten) kunnen aandragen die ons eventueel tot een andere zienswijze doen 
komen, dan zien wij die met belangstelling tegemoet.’  

 
2.6 Uit een ‘Interim rapport’ van 9 mei 2018 van de expert gericht aan de verzekeraar blijkt dat op 

1 februari 2018 de verzekeraar (alsnog) zelf de expert opdracht heeft gegeven onderzoek te 
doen inzake de eerder door hem in opdracht van de aannemer reeds behandelde kwestie (zoals 
hiervoor weergegeven). In dit ‘interim rapport’ staat onder meer het volgende: 

 
 ‘Wij hebben op 28 maart 2017 en op 4 april 2018 met wederpartijen de relevante aspecten be-

sproken en hebben de geclaimde schades beoordeeld. Bij de inspectie op 4 april 2018 was tevens 
de eigen expert van wederpartijen aanwezig.  

  
(…) 

 
 Voorafgaand aan het werk zijn er vooropnamen gemaakt. (…) 
 
 (…) 
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 Wij stelden vast dat er na de vooropname nieuwe scheuren zijn ontstaan en dat bestaande 
scheuren zijn verergerd. 

 
 Op de volgende pagina’s geven wij voorbeelden van nieuwe scheurvorming alsmede van be-

staande, verergerde scheurvorming. De nieuwe en verergerde scheuren manifesteren zich in 
hoofdlijnen rond het trappenhuis. Niet verergerde, bestaande scheurvorming, welke wel wordt 
geclaimd, wordt door ons buiten beschouwing gelaten. 

 
 (…) 
 
 Visie eigen expert wederpartijen 
 
 De heer (…) [hierna: de eigen expert] (…) was in de hoedanigheid van eigen expert namens we-

derpartijen bij de inspectie op 4 april 2018 aanwezig. (…) 
 
 De [eigen expert] heeft tijdens en na de inspectie geen visie gegeven op de geclaimde schades. 

Wij hebben [de gemachtigde van klaagster] als woordvoerster namens de VvE op 30 april 2018 
per email nogmaals in de gelegenheid gesteld om de [eigen expert] zijn visie te laten geven. [De 
gemachtigde van klaagster] gaf in reactie daarop echter aan dat die visie pas zou volgen nadat 
de [eigen expert] ons rapport heeft ingezien. 

 
 OORZAAK 
 

Op grond van onze bevindingen menen wij dat de verergerde en nieuwe scheurvorming het ge-
volg is van meerdere factoren. (…) 

 
 (…) 
 
 Wederpartijen hebben gezamenlijk een herstelkostenofferte opgevraagd, welke sluit op een be-

drag van € 32.238,11 inclusief B.T.W. (…) 
  

(…) De omvang van de geoffreerde werkzaamheden en kosten in ogenschouw nemende, hebben 
wij de indruk dat dit het herstellen van alle scheuren (bestaand en nieuw) betreft en het volledig 
schilderen van het pand. 
 
(…)  

  
 Op grond van het voorgaande ramen wij de kosten voor het herstel van de verergerde scheuren 

en de nieuwe schade op maximaal € 7.500,00 inclusief B.T.W.’  
 
2.7 De eigen expert van klaagster heeft in een brief aan klaagster van 18 juni 2018 onder meer het 

volgende opgenomen: 
 
 ‘Vooropnames: 
 De eerste vooropnames van E ([de aannemer]) en H (A/B) bij Y dateren van 16 en 17 februari 

2015. Beide vooropnames vertonen een vergelijkbaar beeld: er zijn geen van klemmende deuren 
en/of ramen en serieuze scheurvorming is niet of nauwelijks sprake (…). 

 
 (…) 
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 Vergelijking vooropnames februari 2015 met inspectie april 2018: 
 Er is sprake van soms sterk klemmende deuren en ramen wat in februari 2015 niet het geval was, 

en een zeer significante toename van het aantal scheuren in het stucwerk en de muren op alle 
geïnspecteerde etages. (…) 

 
 CONCLUSIES: 
 
 (…) 
 
 Het pand Y heeft aanzienlijke schade ondervonden tijdens de aanleg van de souterrains onder X, 

als gevolg van de werkzaamheden van [de aannemer]. Deze schade is niet inherent aan de werk-
zaamheden en ook de corrosieplek op de stalen vloerbalk heeft niets met de schade te maken.’ 

 
2.8 Uit de stukken blijkt dat in de maanden hierna gecorrespondeerd is per e-mail tussen klaagster 

en de verzekeraar over het vervolg. Daarbij is – op voorstel van de verzekeraar – onder andere 
aan de orde geweest de vraag of de beide experts met elkaar overleg zouden hebben. Op (onder 
meer) 11 juli 2018 heeft de gemachtigde van klaagster echter te kennen gegeven dat overleg 
met klaagster – in haar persoon – dient te gebeuren en dat klaagster zich, bij gebreke van een 
dergelijk overleg, tot de rechter zal wenden. Op 14 augustus 2018 heeft klaagster onder meer 
geschreven dat [de expert] het deskundigendoordeel van de [eigen expert) met bijlagen van 
klaagster reeds enige tijd geleden heeft ontvangen, dat er alle gelegenheid geweest is voor over-
leg en dat klaagster graag ‘deze week’ verneemt of de verzekeraar de opgegeven vergoeding uit 
zal keren. Op 17 augustus 2018 heeft de expert gereageerd op een (andere) e-mail van [de ge-
machtigde van] klaagster aan de verzekeraar met: ‘Maar “prikken” in de VvE gaat dus wel wer-
ken, zoveel is wel duidelijk uit deze reactie!’.  

 
2.9 In een ‘Eindrapport’ van de expert gericht aan de verzekeraar van 18 september 2018 heeft de 

expert uitvoerig (2,5 pagina) gereageerd op het rapport van de eigen expert van klaagster van 
18 juni 2018 en daarbij geconcludeerd dat de conclusies van de eigen expert als onjuist moeten 
worden aangemerkt. Op pagina 14 van dit rapport staat daartoe onder meer het volgende: 

 
 ‘Allereerst merken wij op dat bij vooropnamen deuren en ramen niet op klemmen worden ge-

controleerd. (…) 
 
 Wanneer wij vervolgens de vooropnamen van H, opgesteld in opdracht van wederpartijen, als 

voorbeeld nemen, dan blijkt de conclusie van de [eigen expert] onjuist. Deze vooropname (…) telt 
448 foto’s, waarvan er circa 400 een vorm van schade/scheurvorming weergeven. Hoewel een 
mening over de hoeveelheid foto’s en omvang van het aantal scheuren altijd subjectief is, wagen 
wij ons in deze aan de standpuntinname dat de aard en omvang van de bestaande schades die 
is weergegeven in de rapportage van H, als substantieel en tevens als beeldvormend voor de 
matige staat van de fundering (…) moet worden aangemerkt.’ 

 
Voor het overige wijken de bevindingen van de expert in dit eindrapport niet wezenlijk af van 
het tussenrapport waarbij de expert evenwel in het eindrapport de herstelkosten vastgesteld 
heeft op € 4.086,78. 

  



NIVRE Tuchtcollege, A c.s. – B, 2019008 Pagina 6 van 11 

 
3. De klacht en het verweer. 
 
De klacht. 
 
3.1 De inhoud van de klacht is op het meldingsformulier klacht als volgt omschreven: 
 
 ‘1. Het eerst als deskundige voor de aannemer optreden en vervolgens na de eerste omstreden 

briefrapportage voor [de verzekeraar], ondanks herhaalde expliciete bezwaren van gedupeer-
den; 

 2. Het welbewust gebruiken van onderbouwingen in 3 rapportages die in rechte in redelijkheid 
niet verdedigbaar zijn, o.a. een beroep op een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden 
van de aannemer tegenover gedupeerden die geen contract met deze aannemer hadden en de 
voorwaarden niet kenden (en deels consumenten zijn), de schade zou inherent zijn aan de geko-
zen werkzaamheden, de schade zou gevolg zijn van een corrosieplek op een balk in een ander 
deel van het pand dan de schade, etc. 

 3. Het welbewust weglaten van de standpunten van gedupeerde uit rapportages. 
 4. het niet toepassen van hoor en wederhoor en het overvallen van gedupeerden met nieuwe 

(niet verdedigbare) argumenten in rapportages; 
 5. het bewust misleidend presenteren van de schade (bagatellisering) in rapportages, o.m. door 

minimaal gebruik van foto’s, zonder datum en waarbij de ergste schade niet wordt afgebeeld. 
 6. misleidend gebruik van een detailfoto ter onderbouwing van een niet verdedigbare stelling 

m.b.t. de schade oorzaak. 
 7. traag + onzorgvuldige afhandeling.’ 
 
3.2 Klaagster heeft voorts onder meer – verkort weergegeven – het volgende naar voren gebracht. 

De aannemer heeft aanvankelijk aangeboden de schade te herstellen. Klaagster wilde het her-
stel echter uit laten voeren door een zelf te kiezen afbouwaannemer. Met de aannemer is toen 
besproken om het financieel af te handelen met behulp van een deskundige die de schade ob-
jectief zou kunnen begroten. Drie maanden na de schadeopname bracht de expert echter een 
briefrapport uit waarin – in plaats van een begroting van het schadebedrag – plotseling was 
vermeld dat de oorzaak van de schade o.a. was gelegen in een roestplek op een vloerbalk, dat 
het om reeds bestaande schade zou gaan en dat de schade inherent zou zijn aan het werk. 
Voorts werd plotseling het standpunt ingenomen dat de aannemer zich zou kunnen disculperen 
met een beroep op de exoneratieclausule in zijn algemene voorwaarden, terwijl de vereniging 
en de overige appartementseigenaren geen partij zijn bij de overeenkomst tussen de aannemer 
en zijn opdrachtgevers. Klaagster heeft mede namens de eigenaren meerdere malen tegen dit 
briefrapport geprotesteerd, en alle inhoudelijke bezwaren zowel bij de aannemer als bij de ver-
zekeraar kenbaar gemaakt, helaas zonder effect.  

 
3.3 Bij de daarna in opdracht van de verzekeraar opgestelde rapportages is klaagster zonder enige 

vorm van hoor en wederhoor overvallen met nieuwe, onjuiste en gezochte beweringen, zoals 
ook verklaringen van de aannemer die nimmer zijn besproken. Deze rapportages zijn ook mis-
leidend, niet alleen m.b.t. tot de roestplek op de stalen balk maar ook m.b.t. de weinige foto’s 
die worden gebruikt voor een vergelijking van bestaande met nieuwe schade, waarvan de data 
ontbreken en de nummers niet corresponderen met het rapport van de vooropname. Bovendien 
ontbreken foto’s van de ergste nieuwe ontstane schade, zodat ten onrechte de indruk wordt 
gewekt dat de schade slechts zeer beperkt is. De expert heeft de schade ook gebagatelliseerd 
door te rapporteren dat er sprake zou zijn van ‘licht klemmende deuren en ramen’, terwijl de 
aannemer deze flink heeft moeten bijschaven omdat deze niet meer open of dicht konden. Ver-
der wordt de staat van het pand ten onrechte als zeer slecht bestempeld. Dat blijkt niet uit de 
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vooropnames en doet niet ter zake: er dient gewoon een objectieve vergelijking te worden ge-
maakt van de voor- en na-opnames. Hiertoe is de expert niet in staat, in het eindrapport is de 
schade opnieuw gebagatelliseerd. Uit de vooropnames is gebleken dat er geen sprake is van een 
in zeer slechte staat verkerend pand, maar dat er integendeel weinig aan de hand was. 

 
3.4 Klaagster was tot het moment van het lezen van het verweerschrift van de expert niet bekend 

met de constructie waarbij een expert in overleg met verzekeraars in eerste instantie voor op-
drachtgevers-verzekeringnemers (rechtstreeks) een schade beoordeelt waarna pas daarna 
eventueel de verzekeraar formeel gemengd wordt in het schadetraject. Klaagster heeft evenwel 
een klacht ingediend tegen concrete gedragingen van de expert en de vraag of verzekerings-
maatschappijen in brede zin met dit soort constructies akkoord gaan is voor de beoordeling van 
deze klacht niet relevant. De expert heeft in redelijkheid niet te verdedigen standpunten inge-
nomen zoals inzake het exoneratiebeding, en de roestplek op de balk als oorzaak van de schade. 
In alle rapportages heeft de expert precies die afbeeldingen weggelaten van scheuren die het 
meest duidelijk te herleiden zijn tot het overzetten van de tussenmuur naar de definitieve draag-
constructie (op 9 november 2017).  

 
3.5 Daarbij komt dat de expert op meerdere manieren geen hoor en wederhoor heeft toegepast bij 

zijn onderzoek en rapportages. Zo heeft hij relevante informatie en commentaar van klaagster 
niet meegenomen in de rapportages, en klaagster daarin overvallen met nieuwe niet eerder 
besproken argumenten. De expert stelt ten onrechte dat klaagster in de gelegenheid zouden zijn 
gesteld om commentaar en informatie aan te leveren. Hoewel klaagster dat wel op eigen gele-
genheid heeft gedaan heeft de expert daar niets mee gedaan. De expert heeft niet zijn rappor-
tages tegelijk aan alle partijen gestuurd maar eerst aan de verzekeraar voorgelegd. De expert 
wijst in zijn eerste rapport op mogelijke oorzaken die de aannemer mogelijk zouden disculperen 
maar die hij niet heeft onderzocht en die hij evenmin heeft besproken tijdens de inspectie, zodat 
de eigenaren en VVE hier niet voorafgaand aan de rapportage op hebben kunnen reageren en 
die reacties ook niet in de rapportage zijn opgenomen. Dit is in strijd met het beginsel van hoor 
en wederhoor. 

 
3.6 Tijdens de laatste inspectie heeft klaagster te kennen gegeven geen vertrouwen te hebben in de 

expert en is afgesproken dat de eigen expert van klaagster zijn technische visie zou geven aan 
de hand van de eindrapportage van de expert. Vervolgens heeft de expert tegen de gemaakte 
afspraken in eerst een interim rapport gemaakt en pas een eindrapport nadat de eigen expert 
zijn visie had gegeven en de verzekeraar alsmede zijn advocaat zich erover hadden gebogen. 
Hoe objectief of onafhankelijk is het eindrapport van de expert dan nog werkelijk? In zijn eind-
rapport heeft de expert klaagster ten onrechte beschuldigd van het tegenhouden van overleg 
met de eigen expert. Dit is nimmer aan de orde geweest, het zijn juist de expert en de verzeke-
raar geweest die weigerden om de VVE als gesprekspartner te accepteren. 

 
3.7 Tijdens de eerste inspectie is de contractuele situatie kort besproken met de expert. Het was 

hem zodoende bekend dat alleen de opdrachtgevers een contract met de aannemer waren aan-
gegaan, maar niet de VVE en de eigenaren die schade hadden geleden. Zij waren niet bekend 
met het contract en de voorwaarden. Gelet op de uitgebreide toelichting van de expert bij de 
betekenis van de exoneratieclausule had verwacht mogen worden dat hij zou nagaan hoe de 
verhoudingen tussen partijen lagen – zeker nu dit was besproken – maar de expert heeft dit 
buiten de rapportage gelaten en is hieraan ten onrechte geheel voorbij gegaan, zodat hij een 
verkeerde beoordeling in zijn rapportage heeft opgenomen. 

 
3.8 In plaats van objectief en onafhankelijk onderzoek te doen naar de schadeoorzaak is de expert 

als adviseur van de aannemer opgetreden en beroept hij zich in die rol op argumenten waarvan 
hij weet of behoort te begrijpen dat deze niet van toepassing kunnen zijn en in redelijkheid in 
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rechte niet te handhaven. De e-mail van de expert waarin hij schrijft: ‘Maar prikken in de VvE 
gaat dus wel werken, zoveel is wel duidelijk uit deze reactie!’ toont aan dat de expert bezig is 
met het zoeken naar argumenten die tegen de VVE zouden werken. Van professionele onafhan-
kelijkheid of objectiviteit is geen sprake. De expert heeft de schadeafhandeling ernstig ver-
traagd. Zowel met het afspreken voor de inspecties als het wachten op zijn rapportages. Ook de 
verzekeraar heeft hierin een rol gehad, maar de expert heeft hierin als zelfstandig schade-expert 
een eigen verantwoordelijkheid. 

 
Het verweer. 
 
3.9 De expert heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. ‘Bij het afsluiten van de polis 

door de aannemer bij de verzekeraar is de afspraak gemaakt dat alle schadeclaims pro-forma 
worden gemeld en eerst door mij worden beoordeeld. Na een eerste beoordeling wordt door de 
aannemer besloten of zij er een formele melding van maken en behandeling van [de verzekeraar] 
vragen. Dat besluit is afhankelijk van een al dan niet causaal verband, de hoogte van een schade 
ten opzichte van het eigen risico en de eventuele keuze van de aannemer een schade al dan niet 
zelf te herstellen, onder andere ten behoeve van een schone schadestatistiek. Bij een formele 
behandeling neemt de verzekeraar de opdracht dan over van [de aannemer]. Deze werkwijze is 
zeer gebruikelijk in de expertisebranche.’ 

 
3.10 ‘Ten aanzien van het exoneratiebeding merk ik op dat ik daar ‘in het rapport’ geen beroep op 

doe. Als expert op de AVB-polis is het mijn taak alle aspecten met betrekking tot alle betrokken 
partijen te onderzoeken en te rapporteren, zo ook de relevante aspecten met betrekking tot over-
eengekomen voorwaarden. Ik dien die aspecten vervolgens in het rapport te vermelden en het is 
aan de verzekeraar om te beoordelen of zij die aspecten meenemen in het beoordelen van de 
polisdekking en aansprakelijkheid en zo ja, op welke wijze. Dat is bijvoorbeeld mede relevant 
voor eventueel regres. Ik heb mijn rapport nogmaals nagelezen en constateer dat ik de voor-
waarden volledig heb bijgevoegd en uitsluitend heb verwezen naar bepalingen die betrekking 
hebben op de technische aspecten van de schadebeoordeling. Ik geef de verzekeraar geen advies 
gegeven hierover en hij ziet als zodanig hierin geen klachtwaardig handelen.’ 

 
3.11 De expert heeft daarbij – verkort weergeven – nog het volgende opgemerkt. Wat betreft de 

schade(oorzaak) heeft de expert verschillende schadeoorzaken benoemd, niet slechts de geko-
zen werkwijze of de gecorrodeerde stalen balk. De technische discussie hierover staat niet ter 
beoordeling van het Tuchtcollege. Het is onjuist dat de expert geen hoor en wederhoor toege-
past zou hebben. Klaagster heeft immers de gelegenheid gekregen om te reageren. Op het rap-
port van de eigen expert is ingegaan in het eindrapport van de expert. De vertraging die ontstaan 
is bij dit dossier is niet aan de expert te wijten maar aan het feit dat de aannemer de schade niet 
in behandeling wenste te geven bij de verzekeraar. Pas na veelvuldig aandringen van zowel de 
expert als de verzekeraar heeft men dit alsnog gedaan. Het expertisetraject is vervolgens moei-
zaam verlopen door de houding van klaagster zelf.  

 
3.12 De expert heeft voorts nog aangevoerd dat bij klaagster de kennelijke misvatting heerst dat zij 

een medeverzekerde partij is en dat de expert ook haar expert was/is. De klachten vloeien ei-
genlijk uitsluitend voort uit die misvatting en missen alleen om die reden al doel. Klaagster is 
echter formeel een wederpartij waaraan de verzekeraar überhaupt niet eens gehouden is rap-
porten te verstrekken, maar dit voor de openheid wel doet. De expert heeft de zaak objectief 
beoordeeld, resulterend in erkenning van aansprakelijkheid door de verzekeraar. Er is enkel nog 
verschil van mening over de omvang van de te claimen schade en juist over de schadevaststelling 
is niet geklaagd. De functie van een Tuchtprocedure is echter niet bedoeld om een technisch 
inhoudelijke discussie te voeren over de inhoud van de rapportage van de expert. 
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4.  De bevoegdheid van het Tuchtcollege en de ontvankelijkheid van de klacht. 
 
De bevoegdheid van het Tuchtcollege en de ontvankelijkheid van de klacht zijn niet in geschil. 
 
5. De beoordeling. 
 
5.1 Voorop gesteld wordt dat een expert dient te handelen conform de Gedragsregels, de Statuten 

en Reglementen van het NIVRE, alsmede conform al hetgeen overigens bij een goede beroeps-
uitoefening betamelijk is. Zo dient men zich te gedragen zoals een redelijk bekwaam en redelijk 
handelend bureau/expert betaamt, waarbij men dient te voldoen aan de eisen van betrouw-
baarheid, professionaliteit, integriteit en collegialiteit, zoals nader omschreven in de gedragsre-
gels van het NIVRE. Deze gedragsregels zijn bedoeld, zo blijkt uit de inleiding daarvan, als een 
norm voor de verwachtingen die mensen hebben over het gedrag en de intentie van een expert. 
Het Tuchtcollege overweegt voorts dat de inhoud van het professionele werk van een expert in 
beginsel niet ter beoordeling van het Tuchtcollege staat. Inhoudelijke geschillen dienen langs 
daartoe geëigende wegen beslecht te worden. Alleen indien een expert een inhoudelijk stand-
punt heeft betrokken dat in redelijkheid niet verdedigbaar is, kan dat strijd opleveren met de 
gedragsregels en tot een gegrondverklaring leiden alsmede tot een eventuele tuchtrechtelijke 
veroordeling. Daarbij dienen echter alle omstandigheden van het geval betrokken te worden 
zodat het mogelijk is dat ook indien een expert achteraf objectief gezien een (inhoudelijke) fout 
gemaakt heeft daar niet automatisch uit volgt dat hij tevens klachtwaardig gehandeld heeft. 

 
5.2 Wat betreft de constructie waarbij de expert eerst in opdracht van een verzekerde een expertise 

verricht om eventueel pas later in opdracht van de verzekeraar de expertise voort te zetten 
overweegt het Tuchtcollege als volgt. In beginsel is er geen probleem wanneer deze constructie 
gebruikt wordt. De argumenten die de expert aandraagt voor het bestaan van deze constructie 
zijn praktisch gezien begrijpelijk. Zo’n constructie heeft in beginsel ook niets van doen met on-
gepaste partijdigheid en (schijn van) belangentegenstelling. Zoals klaagster zelf ook later in deze 
procedure heeft benadrukt ligt wel het hele traject onder het beslag van de regels waar een 
expert aan heeft te voldoen ten aanzien van gedrag en professionaliteit. Daarbij hoort naar het 
oordeel van het Tuchtcollege dat voor betrokken partijen duidelijk moet zijn hoe een en ander 
procedureel in elkaar steekt. Dat wil concreet zeggen dat meteen bij de aanvang aan betrokke-
nen meegedeeld moet worden dat de expert in beginsel (ook) voor de verzekeraar werkt en zo 
mogelijk later ook in opdracht van de verzekeraar als expert optreedt – en in die hoedanigheid 
zijn werk voortzet. Dat is in dit geval niet gebeurd, zoals ter zitting ook besproken; wel heeft de 
expert ter zitting aangekondigd dat hij in de toekomst in voorkomende gevallen wel die mede-
deling prompt en duidelijk zal doen. Het Tuchtcollege acht dit klachtonderdeel in zoverre welis-
waar gegrond maar ziet daarin gezien de hiervoor bedoelde toezegging van de expert ter zitting 
geen aanleiding tot opleggen van een maatregel. 

 
5.3 Inzake het tweede klachtonderdeel overweegt het Tuchtcollege als volgt. Anders dan klaagster 

stelt heeft de expert niet in drie opvolgende rapportages een beroep gedaan op een exonera-
tiebeding in de voorwaarden van de aannemer. Hij heeft alleen in het eerste rapport (van 28 
juni 2017) met een beroep op dit beding geschreven de aannemer te zullen adviseren aanspra-
kelijkheid af te wijzen, waarbij hij klaagster heeft uitgenodigd op zijn zienswijze te reageren. Dat 
aan die uitnodiging gevolg is gegeven blijkt niet uit de aan het Tuchtcollege beschikbaar gestelde 
informatie en documentatie. Wat betreft de schade en de schadeoorzaak heeft de expert even-
eens anders dan klaagster stelt verschillende mogelijke schadeoorzaken genoemd. De weergave 
van klaagster berust wat dat betreft op een onjuiste lezing van de rapporten. De expert heeft 
bijvoorbeeld niet louter gesteld dat de geroeste balk de schadeoorzaak was, maar deze balk 
genoemd met als conclusie dat het met de staat van de fundering voorafgaand aan de werk-
zaamheden al niet goed gesteld was, hetgeen weer een verklaring zou zijn voor de schade die 
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reeds aanwezig was bij de vooropnames. Dit klachtonderdeel kan niet tot een gegrondverklaring 
leiden. 

 
5.4 Ten aanzien van de overige klachtonderdelen overweegt het Tuchtcollege het volgende. Cen-

traal staat daarin het verwijt van een schending van het beginsel van “hoor en wederhoor”. In 
dat kader heeft klaagster onder meer de expert verweten dat hij een interim rapport heeft uit-
gebracht en niet meteen een eindrapport. Het is echter een goed gebruik bij dit soort expertises 
om eerst een interim-rapport uit te brengen teneinde betrokkenen in gelegenheid te stellen zich 
over de (primaire) bevindingen van een expert uit te laten. Dat is in dit geval ook gebeurd en 
daarbij had klaagster (tevens) de gelegenheid om opmerkingen te maken over de zaken die 
thans onderdeel uitmaken van haar klacht, zoals het gebruik van bepaalde foto’s (zoals de expert 
terecht heeft opgemerkt). Het Tuchtcollege kan in beide rapporten geschreven in opdracht van 
de verzekeraar niet ontdekken dat de expert onzorgvuldig te werk gegaan is (hij is bijvoorbeeld 
juist uitvoerig ingegaan op de door de eigen expert van klaagster ingezonden brief). Helaas is 
een behoorlijk overleg in de periode na het interim-rapport niet meer van de grond gekomen. 
Dat de expert daaromtrent op enig moment van zijn kant frustratie getoond heeft inzake de 
opstelling van klaagster doet – hoewel ongelukkig – aan de kwaliteit van zijn rapportages niets 
af. Het verwijt van klaagster dat uit zijn e-mail zou blijken dat hij geheel aan de zijde van de 
verzekeraar staat (als partijdeskundige) volgt niet uit de tekst van zijn e-mail. Derhalve treffen 
ook deze klachtonderdelen geen doel, met inachtneming van het volgende. 
 

5.5 Waar de klacht betreft de trage behandeling door de expert, overweegt het Tuchtcollege als 
volgt. De van belang zijnde feiten in dat verband zijn de volgende: 

 
- de expert is zijn werkzaamheden aangevangen in maart 2017;  
- op 28 juni 2017 bericht de expert aan klaagster schriftelijk de aannemer te adviseren geen 

aansprakelijkheid te erkennen; 
- later meldt de aannemer op enig moment de schade bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar, 

die de expert op 1 februari 2018 opdracht verstrekt; 
- 4 april 2018 bezoek aan het pand, onder aanwezigheid van de deskundige van klaagster;  
- 9 mei 2018 interim rapport van de expert; 
- 18 juni 2018 reactie van de deskundige van klaagster; 
- 18 september 2018 eindrapport van de expert.  

 
Daaruit kan worden afgeleid dat het expertisetraject veel langer heeft geduurd dan in een kwes-
tie als deze gebruikelijk en nodig is. Doch aan de hand van de stellingen van partijen over en 
weer kan niet worden vastgesteld of de vertraging (in overwegende mate) te wijten is aan de 
expert. Wel is het Tuchtcollege van mening dat de expert, die zijn werkzaamheden aanving eind 
maart 2017 en pas op 28 juni 2017 klaagster schriftelijk berichtte, er juist aan had gedaan klaag-
ster tussentijds te berichten over de stand van zaken, al was het maar met de mededeling dat 
zijn onderzoek tijd vergde en binnen welke tijd hij verwachtte een standpunt bekend te kunnen 
maken. Nu de expert zulks niet tijdig heeft gedaan, heeft hij gehandeld in strijd met wat een 
behoorlijk handelend expert betaamt, doch het Tuchtcollege vindt dat op zich en in de gegeven 
omstandigheden onvoldoende om daaraan een tuchtmaatregel te verbinden.  

 
5.6 Het geheel overziende acht het Tuchtcollege de klacht deels gegrond doch ziet het geen aanlei-

ding tot het opleggen van een tuchtmaatregel. Het Tuchtcollege overweegt daartoe nog het vol-
gende. Op de keper beschouwd is in werkelijkheid het enige dat partijen verdeeld houdt de 
vraag of er al schade aanwezig was voorafgaand aan de werkzaamheden en zo ja, in welke mate. 
Tussen partijen is immers in het geheel niet in geschil, zo begrijpt het Tuchtcollege, dat er door 
de werkzaamheden van de aannemer in ieder geval (al of niet toegevoegde) schade ontstaan is. 
Klaagster is van mening dat er ‘weinig aan de hand was’ terwijl de expert van mening is dat dit 
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anders ligt. De stellingen van de expert in dezen zijn in redelijkheid verdedigbaar en behoorlijk 
gemotiveerd. Dat betekent dat wat dit betreft niet geconcludeerd kan worden tot klachtwaardig 
handelen, ook al zou hij achteraf gezien het niet bij het rechte eind gehad hebben met zijn taxa-
tie van de (naar zijn oordeel door de werkzaamheden van de aannemer toegevoegde/toegeno-
men) schade. Het Tuchtcollege kan daar verder niet over oordelen en het geschil daarover zal 
via de daartoe geëigende wegen beslecht moeten worden, zoals in arbitrage of via de rechter. 

 
6.  De beslissing. 
 
6.1 Het Tuchtcollege verklaart de klacht jegens de expert – gedeeltelijk – gegrond doch legt geen 

tuchtmaatregel op 
 
Aldus gewezen door het Tuchtcollege van het Nederlands Instituut van Registerexperts, in de samen-
stelling van mr. P.J.M. Drion (voorzitter), mr. C.W. Verloop en prof.mr. J.H. Wansink, bijgestaan door 
mr. J.A.I. Wendt, secretaris, te Rotterdam op 10 december 2019. 
 


