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DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN 

MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. 

 

Herzieningsverzoek. Verzoek afgewezen: geen nieuw licht op feitelijke gedragingen makelaar.  

 

Een makelaar is in 2011 door de Centrale Raad bestraft omdat hij het belang van zijn opdrachtgever 

achter stelde bij zijn eigen belang. Hij kreeg als verkopende makelaar zelf belangstelling voor het huis 

dat hij in opdracht had. Hij trok zich niet als makelaar terug en adviseerde zijn opdrachtgever niet om 

een andere makelaar in de arm te nemen. Hij had het pand bovendien niet in de uitwisseling van de 

NVM aangemeld.  

De brief van de notaris die aan het herzieningsverzoek ten grondslag ligt, beschrijft de gang van zaken 

zoals de notaris die beleefde, maar zegt niets over de gedragingen van de makelaar.  

 

 

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: 

 

 

P.L. (hierna: L), aangesloten NVM-makelaar, gevestigd en kantoorhoudende te B, verzoeker, 

 

tegen  

 

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS 

O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM (hierna: de NVM), gevestigd en kantoorhoudende te 

Nieuwegein, verweerder, 

 

en 

 

 

De erfgenamen van D.TH. O. (hierna gezamenlijk: O), verweerders. 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Bij brief van 8 februari 2013 heeft L op de voet van artikel 47 van het Reglement Tuchtrecht-

spraak NVM een verzoek ingediend tot herziening van de beslissing van 29 augustus 2011 van 

de Centrale Raad van Toezicht. In deze beslissing heeft de Centrale Raad van Toezicht de beslis-

sing van 30 november 2010 van de Raad van Toezicht Hilversum vernietigd en de tegen L inge-

diende klacht gedeeltelijk gegrond verklaard. Aan L is de straf opgelegd van een voorwaardelijke 

schorsing als NVM-makelaar voor de duur van 6 maanden en een geldboete van € 5.000. De 

Centrale Raad van Toezicht heeft voorts bepaald dat L ter zake van de kosten van de behandeling 

van de klacht in beide instanties een bijdrage van € 2.753 aan de NVM zal voldoen. 

 

1.2 In de brief van 8 februari 2013 heeft L de gronden aangevoerd waarop het verzoek is gebaseerd.  

 

1.3 In de brief van 12 maart 2013 heeft O verweer gevoerd tegen het verzoek. 
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1.4 De NVM heeft in haar e-mailbericht van 27 maart 2013 verweer gevoerd tegen het verzoek.  
 

1.5 De Centrale Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de tussen partijen gewisselde stukken 

en het dossier dat is samengesteld naar aanleiding van de bij brief van 9 december 2009 door de 

NVM en Onneweer tegen L ingediende klacht en de beslissing van 29 augustus 2011.  
 

1.6 Ter zitting van 30 mei 2013  van Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen:  

 

- L in persoon; 

- N. O vergezeld van J. van D namens de erfgenamen; 

- H. Snijders vergezeld van mr. G.F. Terhaar sive Droste namens de NVM. 

 

1.7 Partijen zijn door de Centrale Raad van Toezicht gehoord en hebben hun standpunten nader toe-

gelicht. Mr. Terhaar sive Droste heeft zich daarbij bediend van een pleitnotitie. 

 

 

2. Het verzoek 

 

2.1 L verzoekt om herziening van de beslissing van 29 augustus 2011 van de Centrale Raad van Toe-

zicht en heeft daartoe, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende aangevoerd.  

 

2.2 Blijkens zijn beslissing is de Centrale Raad van Toezicht tot gedeeltelijke gegrondverklaring van 

de klacht gekomen omdat L zijn verweer niet schriftelijk heeft kunnen onderbouwen. Omdat de 

boedelnotaris de nalatenschap heeft afgewikkeld is zij, anders dan voorheen, bereid gebleken om 

over de gang van zaken met betrekking tot de verkoop van het woonhuis een schriftelijke verkla-

ring af te leggen die is opgenomen in haar brief van 5 februari 2013. De daarin geschetste gang 

van zaken levert een onderbouwing op van het destijds door L gevoerde verweer. Indien de Cen-

trale Raad van Toezicht tijdens de behandeling van de klacht in hoger beroep kennis had kunnen 

nemen van deze verklaring, dan zou een andere beslissing zijn genomen.  
 

2.3 Tegen de achtergrond van de inhoud van de verklaring van de notaris is begrijpelijk dat L ook ter 

zitting van 31 mei 2011 de Centrale Raad van Toezicht de door hem gevolgde handelwijze heeft 

verdedigd. Ten onrechte is hem ook daarvan een verwijt gemaakt en is dat aspect van invloed 

geweest op de bepaling van de strafmaat.  

 

 

3. Het verweer van O 

 

3.1 O heeft, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende verweer gevoerd tegen het ver-

zoek.  

 

3.2 L is al met de uitvoering van de opdracht begonnen voorafgaande aan de schriftelijke bevestiging 

van de notaris dat aan hem opdracht werd gegeven om te bemiddelen bij de verkoop van het 

woonhuis en hij heeft verzuimd dit op de gebruikelijke manier onder de aandacht van het publiek 

te brengen en nagelaten om tussentijds de gang van zaken met betrekking tot zijn verkoopinspan-

ningen te bespreken. Achteraf is gebleken dat na 6 weken met een vriendin van de voormalige 

echtgenote van L overeenstemming is bereikt over de aankoop van het woonhuis, maar dat deze 
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vervolgens heeft geweigerd om de koopakte te ondertekenen. L heeft daarna nog melding ge-

maakt van de belangstelling van een beweerdelijk serieuze gegadigde zonder daarvan echter de 

gegevens te verstrekken. Achteraf moet worden aangenomen dat L zelf deze partij was. 

 

3.3 L heeft een te lage koopprijs geadviseerd. Aanwijzingen daarvoor zijn het advies van makelaar 

G, de door de NVM verzamelde gegevens met betrekking tot de in de desbetreffende periode uit-

gevoerde transactie en de uiteindelijk gerealiseerde verkoopopbrengst van € 313.000. Het beroep 

van L op de uitkomst van het taxatierapport van makelaar M moet worden verworpen omdat de 

door deze makelaar getaxeerde waarde niet juist kan zijn.  

 

3.4 L was niet aangewezen op de aankoop van het woonhuis uit de boedel omdat in de desbetreffen-

de buurt meerdere woonhuizen te koop werden aangeboden. L heeft nagelaten om O te adviseren 

om zich door een andere makelaar te laten bijstaan nadat hij zijn wens om zelf het woonhuis aan 

te kopen kenbaar had gemaakt.  

 

3.5 De beslissing van de Centrale Raad van Toezicht dient in stand te blijven en aan O dient een fi-

nanciële tegemoetkoming te worden uitgekeerd ter compensatie van de tijd en energie die zijn 

besteed aan de behandeling van dit dossier.  

 

 

4. Het verweer van de NVM 
 

4.1 De door de notaris verstrekte schriftelijke verklaring geeft weliswaar nader inzicht in de door L 

gevolgde handelwijze maar kan niet leiden tot een ander oordeel daarover. L heeft tuchtrechtelijk 

zeer laakbaar gehandeld en de beslissing van de Centrale Raad van Toezicht dient in stand te 

blijven.  

 

 

5. Beoordeling van het verzoek. 

 

5.1. In artikel 47 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM is de navolgende bepaling opgenomen:  

 “Herziening van een onherroepelijk geworden eindbeslissing van een raad of van de centra-

le raad, waarbij een straf is opgelegd dan wel de oplegging van een straf is bevestigd, is 

mogelijk wanneer naderhand omstandigheden zijn gebleken die naar ernstig vermoeden tot 

een ongegrondverklaring dan wel strafvermindering zouden hebben geleid, indien zij tijdig 

bekend waren geworden. De herziening wordt schriftelijk verzocht bij het algemeen be-

stuur door de persoon of onderneming aan wie de straf is opgelegd. Het Algemeen Bestuur 

zendt het verzoek onverwijld door naar de secretaris van de centrale raad”.  

 

5.2. In zijn beslissing van 29 augustus 2011 heeft de Centrale Raad van Toezicht de klacht dat L heeft 

nagelaten om het woonhuis aan te melden bij het uitwisselingssysteem van de NVM en ook ove-

rigens onvoldoende verkoopinspanningen heeft geleverd, gegrond verklaard. Dat geldt ook voor 

de verwijten dat L een belangrijk te lage koopprijs heeft geadviseerd en hij heeft nagelaten zich 

tot een andere makelaar te wenden nadat hij had meegedeeld dat bij hem belangstelling bestond 

voor het aankoop van het woonhuis en de garage. 

 

5.3 Ter onderbouwing van zijn standpunt dat sprake is van naderhand gebleken omstandigheden als 

bedoeld in voormeld artikel heeft L zich beroepen op de brief van 5 februari 2013 van de boedel-
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notaris. In deze brief is echter geen verklaring of toelichting opgenomen met betrekking tot het 

verwijt dat L heeft nagelaten om het woonhuis aan te melden bij het uitwisselingssysteem van de 

NVM. Met betrekking tot de door de Centrale Raad van Toezicht ontoereikend beoordeelde ver-

koopinspanningen zijn door de notaris evenmin nadere omstandigheden vermeld. Dat geldt even-

zeer voor het verwijt dat L een belangrijk te lage koopprijs heeft geadviseerd. 

 

5.4 Naar aanleiding van de door L getoonde belangstelling voor de aankoop van het woonhuis door 

hemzelf heeft de boedelnotaris – samengevat – verklaard dat zij aan O kenbaar heeft gemaakt dat 

deze zich in verband met het voeren van overleg over een dergelijke aankoop zal moeten laten 

bijstaan door een makelaar. Naar aanleiding daarvan heeft O  - aldus de notaris -  meegedeeld dat 

daartoe niet zou worden besloten in verband met de aan een dergelijke begeleiding verbonden 

kosten en omdat bij de afwikkeling van de nalatenschap begeleiding werd geboden door de in O 

gevestigde makelaar/taxateur Van D. De Centrale Raad van Toezicht overweegt als volgt. 

 

5.5 In de toelichting op Regel 6 van de Erecode is ondermeer vermeld dat bij het verwerven of afsto-

ten van een eigen belang in onroerend goed het gevaar kan ontstaan dat de makelaar de eigen cli-

ënten in de wielen rijdt. Volgens de toelichting moet daarom in dergelijke situaties de uiterste 

zorg worden betracht en dient de schijn te worden vermeden dat de makelaar het belang van een 

cliënt bij dat van zichzelf zou achterstellen. Zoals is overwogen in de beslissing van 29 augustus 

2011 van de Centrale Raad van Toezicht had het dan ook op de weg van L gelegen nu hij als ver-

kopend makelaar het voornemen heeft geuit om het door hem in opdracht van O te verkopen 

woonhuis zelf aan te kopen, om O dringend te adviseren om een andere makelaar te raadplegen 

en dit advies schriftelijk te bevestigen om daarmee nog eens het belang daarvan te onderstrepen. 

Uit de verklaring van de notaris volgt niet dat L zelf dringend schriftelijk aan O heeft geadviseerd 

om een andere makelaar te raadplegen. Dat de notaris aan O heeft aanbevolen om zich door een 

andere makelaar te laten bijstaan, maakt niet dat op L niet meer de verplichting rustte om O daar-

toe schriftelijk en dringend te adviseren.  

 

5.6 De Centrale Raad van Toezicht ziet derhalve in hetgeen door L naar voren is gebracht geen aan-

leiding om de beslissing van 29 augustus 2011 te herzien. Het verzoek dient te worden afgewe-

zen en de Centrale Raad van Toezicht vindt aanleiding om L te belasten met na te melden bedrag 

ter zake van de kosten van de behandeling van het verzoek. 

 

5.1 Gelet op de inhoud van de statuten en het Reglement Tuchtrechtspraak NVM komt de Centrale 

Raad van Toezicht tot de volgende uitspraak. 

 

 

6. Beslissing op het verzoek  

 

6.1 Wijst het verzoek af. 

 

6.2 Bepaalt dat L ter zake van de kosten van de behandeling van het verzoek een bijdrage van   

€ 2.987 zal voldoen en bepaalt dat dit bedrag binnen zes weken na ondertekening van deze uit-

spraak aan de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM geves-

tigd te Nieuwegein zal worden voldaan. 
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Aldus gewezen te Amersfoort door mr. K.E. Mollema, voorzitter, mr. P. van der Kolk-Nunes, W. van 

Haselen, mr. J.C. Borgdorff, leden en mr. J.A. van den Berg, lid/secretaris en ondertekend op 26     

augustus 2013.           

 

 


