
      RAAD VAN TOEZICHT WEST  

  

 Onterecht beroep op financieringsvoorbehoud. Acties van makelaar-

verkoper. Controle op storten waarborgsom. 

 

 Verkopers zijn van mening dat hun makelaar te kort schoot toen de kopers van 

hun woning een beroep deden op het financieringsvoorbehoud. Zo wees hij hen 

niet op de juridische gevolgen, controleerde hij niet of kopers de waarborgsom 

hadden gestort en was de uiteindelijke ingebrekestelling niet goed. 

De Raad van Toezicht acht de klachten ongegrond. De makelaar wees klagers 

er direct op dat kopers bij hun beroep op het voorbehoud geen afwijzing van 

een bank overlegden en vroeg hij hen wat van hem werd verwacht. Dat acht de 

raad correct. De dienstverlening van de makelaar komt na het tekenen van de 

koopovereenkomst in een andere minder ver gaande fase terecht.  

Dat de makelaar niet naging of de waarborgsom was gestort is niet verwijtbaar 

nu de financieringstermijn was verlengd en het  niet waarschijnlijk is dat kopers 

voordien aan hun verplichting hadden voldaan.  

De door de makelaar na ingewonnen advies opgestelde ingebrekestelling 

verdient weliswaar niet de schoonheidsprijs maar is wel voldoende.        

 

 

UITSPRAAK DOENDE: 

 

inzake: 

 

De heer E. B. en mevrouw B. VAN E., wonende te L,  

klagers, 

 

contra: 

 

F MAKELAARDIJ B.V., kantoorhoudende te L,  



 

beklaagde, 

 

 

 

1. De klacht is door klager ingediend per mail van 8 januari 2017 en doorgezonden 

aan de Raad op 31 januari 2017. Het verweer is vervat in een op 4 april 2017 

door beklaagde ingediend verweerschrift. 

 

2. De klacht is behandeld ter zitting van de Raad op 12 mei 2017. Ter zitting waren 

aanwezig klagers in persoon alsmede beklaagde in de persoon van de heer F. 

 

3. Mede gelet op het verhandelde ter gelegenheid van de zitting van de Raad 

behelst de klacht van klagers:  

 

a) beklaagde heeft verzuimd de koper, nadat deze op onjuiste wijze ontbinding 

had ingeroepen, te wijzen op de mogelijke juridische en financiële gevolgen 

van zijn handelen, te weten een boetebeding van 10 procent van de koopsom 

(in dit geval € 73.000) of een contractuele boete van 0,3 procent van de 

koopsom per dag (in dit geval € 2.190); 

 

b) beklaagde heeft verzuimd klagers tijdig en volledig in te lichten over de 

juridische aspecten van het onjuist inroepen van de ontbinding door de koper; 

 

c) beklaagde heeft verzuimd tijdig te controleren of de koper binnen de gestelde 

termijn een bankgarantie heeft gesteld dan wel een waarborgsom van € 

73.000 had gestort; 

 

d) beklaagde heeft verzuimd de koper tijdig in gebreke te stellen; 

 



 

e) beklaagde heeft de koper op onjuiste wijze in gebreke gesteld; 

 

f) beklaagde heeft verzuimd klagers in te lichten over het feit dat de 

koopovereenkomst met de tweede koper alleen ondertekend kon worden 

indien de koopovereenkomst met de eerste koper ontbonden was; 

 

g) beklaagde heeft blijk gegeven over onvoldoende kennis te beschikken over 

de juridische aspecten met betrekking tot het inroepen van de ontbinding van 

een koopovereenkomst; 

 

h) beklaagde heeft verzuimd om inhoudelijk op de klachten in te gaan. 

 

4. Het verweer van beklaagde houdt, kort samengevat, in dat zijn dienstverlening 

ook nadat de kopers een beroep hadden gedaan op het financieringsvoorbehoud, 

aan de daaraan te stellen eisen heeft beantwoord. Beklaagde heeft over de 

ontstane situatie contact gehad met (één van de) klagers en gevraagd wat van 

hem werd verwacht en heeft  contact heeft gezocht met de juridische dienst van 

de NVM en navraag gedaan over de juridische positie, en in samenspraak 

daarmee een ingebrekestelling opgesteld.  

 

5. Mede gelet op het verhandelde ter zitting staat voor de Raad het navolgende 

vast: 

 

a) beklaagde trad in opdracht van klagers op als verkopend makelaar van de aan 

de M nr 10 te L gelegen woning;  

 

b) door bemiddeling van beklaagde is op 14 juni 2016 een koopovereenkomst 

gesloten tussen klagers als verkopers en de heer E en mevrouw H als kopers;  

 



 

c) de koopovereenkomst bevatte ten behoeve van de kopers een 

financieringsvoorbehoud met een looptijd tot en met 8 augustus 2016, welke 

datum is verlengd tot en met 16 augustus 2016;  

 

d) de kopers hebben per mail van 16 augustus 2016 de koopovereenkomst met 

een beroep op het financieringsvoorbehoud ontbonden; bij die mail was niet 

gevoegd een afwijzing van een financieringsaanvraag; 

 

e) namens klagers heeft beklaagde de kopers bij brief van 30 augustus 2016 in 

gebreke gesteld; 

 

f) de koopovereenkomst met de kopers is ontbonden nadat deze door de 

advocaat van klagers (nogmaals)  in gebreke waren gesteld; 

 

g) door bemiddeling van beklaagde is met andere kopers voor de woning van 

klagers een koopovereenkomst tot stand gekomen voor dezelfde prijs als 

waarvoor de woning eerder aan E en H was verkocht. 

 

6. Met betrekking tot de klacht overweegt de Raad dat de rol van de verkopend 

makelaar jegens zijn opdrachtgevers niet tot een einde komt zodra de 

koopovereenkomst is getekend. Wel komt de dienstverlening en rol van de 

makelaar daardoor in een andere fase. Van de verkopend makelaar mag 

tenminste worden verwacht dat hij bij de gebruikelijke afwikkelingshandelingen 

betrokken is. Indien een koper een beroep doet op een financieringsvoorbehoud 

en in redelijkheid twijfel mogelijk is omtrent de vraag of dit rechtsgeldig is 

gebeurd, dient de makelaar de aldus gerezen situatie met zijn opdrachtgevers te 

bespreken. Indien zijn opdrachtgevers dat verlangen en de verkopend makelaar, 

al dan niet na het inwinnen van advies, zich daartoe in staat acht, ligt het op de 

weg van de makelaar om de kopers in gebreke te stellen.  



 

 

7. Naar het oordeel van de Raad kan het optreden van beklaagde, nadat door de 

kopers een beroep was gedaan op het financieringsvoorbehoud, niet als 

tuchtrechtelijk laakbaar worden geoordeeld. Tegen de achtergrond van het onder 

6. overwogene zal de Raad ingaan op de diverse klachtonderdelen. 

 

8. Uit de mailcorrespondentie blijkt dat beklaagde, nadat de kopers op 16 augustus 

2016 een beroep hadden gedaan op het financieringsvoorbehoud, aan klagers 

heeft gemeld dat volgens hem de noodzakelijke afwijzing van de bank ontbrak, 

en aan klagers heeft gevraagd wat te doen. De Raad acht die benadering van 

beklaagde correct. De Raad acht het niet tuchtrechtelijk laakbaar dat beklaagde 

niet terstond eigener beweging tot ingebrekestelling is overgegaan. Bij dat 

oordeel speelt ook een rol dat uit de mailcorrespondentie blijkt dat niet werd 

uitgesloten dat de kopers alsnog zouden afnemen, en overleg gaande was met 

een potentiële nieuwe koper. 

 

9. In een geval waarin de koper mogelijk ten onrechte of op onjuiste wijze een 

beroep doet op een financieringsvoorbehoud is de rol van de makelaar om de 

verkopers hun juridische positie uiteen te zetten beperkt. Ook al dient de 

makelaar over een zekere mate van juridische kennis te beschikken, hij is zelf 

niet jurist. Uit de mailcorrespondentie blijkt dat beklaagde terstond op 17 

augustus 2016 aan klagers heeft gemeld dat naar zijn mening de noodzakelijk 

afwijzing door de bank van de financiering ontbrak, en aan klagers gevraagd 

wat te doen. Naar het oordeel van de Raad is dat een alleszins verdedigbare 

benadering. 

 

10. De Raad acht het niet tuchtrechtelijk laakbaar dat beklaagde niet heeft 

gecontroleerd of de waarborgsom was gestort nu het financieringsvoorbehoud 

na verlenging gold tot en met 16 augustus 2016 en niet in de rede lag dat de 



 

kopers de waarborgsom al zouden storten voordat de termijn om een beroep te 

doen op het financieringsvoorbehoud was verstreken. 

 

11. De Raad acht evenmin tuchtrechtelijk laakbaar dat beklaagde de koper niet 

eerder in gebreke heeft gesteld dan nadat klagers hem dat op 30 augustus 2016 

verzochten. De Raad neemt daarbij in aanmerking dat sinds het beroep op het 

financieringsvoorbehoud toen 14 dagen waren verstreken en beklaagde, met 

kennelijke instemming van klagers, doende was om met (een) nieuwe koper(s) 

tot overeenstemming te komen. De Raad neemt daarbij verder in aanmerking 

dat beklaagde, toen klagers hem vroegen om de kopers in gebreke te stellen, 

daartoe nog diezelfde 30 augustus 2016 over is gegaan. 

 

12. Hoewel wellicht vanuit juridisch perspectief de door beklaagde na ruggespraak 

met de juridische dienst van de NVM opgestelde ingebrekestelling niet de 

schoonheidsprijs verdient acht de Raad de tekst van de ingebrekestelling niet 

zodanig beneden hetgeen van beklaagde mocht worden verwacht dat geoordeeld 

zou moeten worden dat beklaagde hierbij tuchtrechtelijk laakbaar heeft 

gehandeld. 

 

13. De stelling van klagers dat de koopovereenkomst met de nieuwe koper alleen 

ondertekend kon worden als de koopovereenkomst met de eerdere kopers was 

ontbonden is in zijn algemeenheid niet juist, zodat van een verzuim van 

beklaagde om klagers terzake in te lichten geen sprake is. Wél diende beklaagde 

ervoor te zorgen dat in de koopovereenkomst met de nieuwe kopers in het belang 

van klagers daarvoor een sluitende contractuele voorziening werd opgenomen. 

Naar het oordeel van de Raad blijkt uit de concept-tekst van de door beklaagde 

opgestelde bepaling in de met de “nieuwe” koper te sluiten koopovereenkomst 

dat beklaagde over voldoende kennis beschikte om door middel van die bepaling 



 

te voorkomen dat klagers zowel jegens de eerste als aan de tweede koper 

gebonden zouden kunnen zijn. 

 

14. Naar het oordeel van de Raad kan niet worden gesteld dat de wijze waarop 

beklaagde met de klachten van klagers is omgegaan vanuit tuchtrechtelijk 

perspectief laakbaar is. Het stond beklaagde in beginsel vrij om, nadat klagers 

hadden aangegeven het niet aanvaardbaar te vinden dat beklaagde de volle 

courtage in rekening te brengen, met inachtneming van de terzake binnen de 

NVM geldende regels tot incasso daarvan over te gaan. 

 

15. Gelet op het hiervoor gestelde is de Raad van oordeel dat de klacht ongegrond 

is.  

 

Uitspraak doende: verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gedaan te ‘s-Gravenhage op        2017 

 

door mr. A.F.L. Geerdes, voorzitter, 

W.F. Klap, lid en  

Mr. J.A. Huijgen, secretaris. 

 

 

 


