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Geachte mevrouw de minister,   

 

 

 
 

De invoering van de EBA-richtsnoeren op 1 juli brengt diverse veranderingen voor de 
financiële sector met zich mee. Een ervan betreft het vervallen van de mogelijkheid om 
bij verstrekking van hypotheken gebruik te maken van een modelmatige taxatie voor 
leningen met een Loan to Value van 90% of lager. Wel bieden de EBA-richtsnoeren 
ruimte voor een taxatie op afstand. Dit is een hybride taxatie waarbij een modelmatige 
taxatie wordt gecombineerd met een controle van de taxateur (of andere deskundige). 
De taxateur wordt eindverantwoordelijk voor de afgegeven waarde.   
 
Vereniging Eigen Huis constateert dat de bankensector en taxatiebranche vooralsnog 
geen overeenstemming kunnen bereiken over de voorwaarden en opzet van een 
hybride taxatie. Dit baart de vereniging zorgen omdat de consequentie hiervan zal zijn 
dat de consument de rekening gepresenteerd krijgt.  
 
Al vanaf de zomer van 2020 praat de taxatiebranche met banken en dataleveranciers 
over hoe een hybride taxatie eruit zou moeten zien en onder welke voorwaarden die 
kan worden gebruikt. Het is lange tijd stil gebleven, terwijl de tijd dringt.   
  
Om per 1 juli een lege-handen-scenario te voorkomen is ING samen met de Taxatheek 
en Calcasa  gestart met de desktoptaxatie; een hybride taxatie. Hier wordt momenteel 
ervaring mee opgedaan. Volgens betrokken partijen zijn deze ervaringen positief. Zeer 
recent kondigde toezichthouder NRVT in samenspraak met brancheorganisaties NVM, 
VBO en VastgoedPro aan per 1 juli met de bureautaxatie te komen, een andere 
hybride taxatievorm.   
  
Er zijn belangrijke verschillen tussen deze twee vormen van taxatie op afstand. De 
NVB heeft laten weten onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen de bureautaxatie, 
terwijl deze ook nog eens onnodig duur lijkt te gaan worden. De NVB schrijft ook dat 
het model van de bureautaxatie niet tot stand is gekomen via de daarvoor opgerichte 
stuurgroep met daarin de deelnemende banken. Gezien de herkomst van de 
regelgeving, een Europese toezichthouder primair gericht op banken, wordt dat door 
hen niet logisch en onwenselijk gevonden.  
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Bij de bureautaxatie wordt onder meer als eis gesteld dat er met twee modelwaardes 
wordt gewerkt op basis waarvan de taxateur zelf de uiteindelijke woningwaarde 
bepaalt. Daarbij wordt vastgehouden aan de werkgebiedregeling voor taxateurs (een 
straal van 20 km) en worden veel woningen uitgesloten, waaronder alle 
appartementen. Dergelijke woningen zijn juist vaak goed op afstand te waarderen. 
Deze elementen van de bureautaxatie zijn prijsopdrijvend en werken vertragend voor 
de doorlooptijd. 
 
Het is belangrijk te weten dat het hier gaat over het taxeren van woningen met een 
laag risico (LTV lager dan 90%), en om situaties waarbij een consument een relatief 
kleine ophoging van de hypotheek wenst vanwege een verbouwing of het 
verduurzamen van de woning. Veelal is hierbij een flinke overwaarde aanwezig. 
Volgens de banken zijn bovengenoemde (extra) eisen dan ook onnodig en volgen ze 
niet uit de EBA-regels, waar niet de taxateurs maar de banken aan moeten voldoen.  
 
De vereniging krijgt vanuit diverse bronnen signalen dat er vanuit de taxatiewereld 
acties worden ondernomen waarbij taxateurs actief worden ontmoedigd om deel te 
nemen aan de desktoptaxatie. Het lijkt de bedoeling van de taxatiebranche om de 
desktoptaxatie als ongewenste concurrent van de markt te weren.  De desktoptaxatie 
wordt door de NRVT uitsluitend als ‘explain’ (uitzondering) toegestaan, waarbij er 
volgens de NVB een onnodig zware en individuele motivering wordt verlangd zonder 
enig toetsingskader.    
 
Vereniging Eigen Huis is in bezit van een bericht dat door een brancheorganisatie naar 
de aangesloten taxateurs is verstuurd waarin nadrukkelijk wordt geadviseerd om (nog) 
geen gebruik te maken van de desktoptaxatie, omdat het product nog in de testfase is 
en niet conform de EBA-regels zou zijn. Ook zou het niet voldoen aan de eisen zoals 
gesteld door het NRVT. “Wees dus gewaarschuwd. Wanneer je hier wel gebruik van 
maakt, loop je risico op enorme schade”. Echter, vanuit de bankensector wordt 
aangegeven dat de desktoptaxatie juist gebaseerd is op de EBA-regels. 
 
De huidige modelmatige taxatiemethode, die tot 1 juli nog gehanteerd mag worden, 
heeft zich in de praktijk als betrouwbaar bewezen. Ook de minister van Financiën heeft 
zich hierover eerder positief uitgelaten. Een aantal extra checks van een taxateur of 
deskundige maakt deze nog betrouwbaarder. 
  
Er moeten dus grote vraagtekens worden gesteld bij de opmerking van de 
brancheorganisatie dat er risico is op enorme schade. Het lijkt er eerder op dat er 
vanuit de branche pogingen worden ondernomen om de taxatiemarkt af te schermen, 
waarbij het eigen model van NRVT en brancheorganisaties de standaard moet worden. 
Overigens moet worden opgemerkt dat de regelgeving rond de bureautaxatie nog niet 
bestaat, per 1 juli wordt geïntroduceerd en zich eerst nog zal moeten bewijzen. 
 
Het is verder bijzonder dat een toezichthouder, die onafhankelijk hoort te zijn, samen 
met brancheorganisaties een product ontwikkelt en daarna de regelgeving in de 
branche hierop aanpast. Daarbij dreigt er voor taxateurs die willen meedoen aan 
de desktoptaxatie een onwerkbare situatie te ontstaan. Door bangmakerij komt het 
initiatief van de desktoptaxatie ernstig onder druk te staan en resteert een 
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monopolypositie voor het duurdere NRVT-product voor hybride taxaties. Dit is niet in 
het belang van de consument.  
 
Vereniging Eigen Huis vindt het gewenst dat DNB - als werkelijk onafhankelijke 
toezichthouder - gaat toezien op de algoritmes van de modellen die bij de hybride 
taxaties worden gebruikt. Op deze manier kan nog meer zekerheid worden gegeven 
over modelmatige en daarmee ook hybride taxaties.  
 
Bovenstaande situatie is voor Vereniging Eigen Huis onacceptabel. De vereniging 
vraagt uw ministerie daarom in te grijpen. Er moet zo spoedig mogelijk duidelijkheid 
komen voor de markt en voor consumenten en de impasse moet worden doorbroken. 
Oneigenlijk marktgedrag moet actief bestreden worden en betrokken partijen moeten 
hierop worden aangesproken. Consumenten mogen niet benadeeld worden door 
twisten in de taxatiewereld. Er moet snel duidelijkheid komen; 1 juli komt snel 
naderbij.   

 

Met vriendelijke groet,  
  
 
 
 

Karsten Klein 
Directeur Belangenbehartiging  
Vereniging Eigen Huis  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


