
Optie en bod. Onderhandelen met meerdere gegadigden. Hoger bod van derde na mondelinge 

overeenstemming. 

 

Klagers hebben via hun makelaar een bod op een woning gedaan die beklaagde in verkoop had. 

Met de verkopers werd mondeling overeenstemming bereikt, waarbij door klagers een voorbehoud 

voor de financiering en de bouwkundige toestand werd gemaakt. Beklaagde heeft klagers een 

concept-koopakte gezonden en klagers hebben een bouwkundige keuring geregeld. Kort na de 

bouwkundige keuring, maar nog voordat de koopovereenkomst getekend was, deelde beklaagde 

aan klagers mede dat andere gegadigden een hoger bod zonder financieringsvoorbehoud hadden 

uitgebracht. Klagers kregen de gelegenheid hun eerdere bod alsnog te verhogen maar hebben 

daarvan afgezien. De woning is vervolgens aan de hogere bieders verkocht. Klagers verwijten 

beklaagde dat hij hen niet eerder over de belangstelling van de andere gegadigden heeft 

geïnformeerd. 

De Raad stelt vast dat de koopovereenkomst tussen klagers en de opdrachtgever van beklaagde nog 

niet was getekend en dat deze overeenkomst derhalve nog niet tot stand was gekomen. Beklaagde 

was verplicht de hogere bieding van de andere gegadigde aan zijn opdrachtgever door te geven en 

klagers in de gelegenheid te stellen hun eerdere bieding te verhogen. Nu klagers dit laatste niet 

hebben gedaan stond het beklaagde vrij namens zijn opdrachtgever met de hogere bieder in zee te 

gaan. De handelwijze van beklaagde in deze zaak verdient geen schoonheidsprijs maar van 

klachtwaardig handelen was geen sprake.  
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42/16         DE LOOP VAN DE PROCEDURE  

 
De Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
en Taxateurs in onroerende goederen NVM (hierna: de Vereniging), 
heeft kennis genomen van de klacht van de heer Z. en mevrouw S.-Z. 
(hierna te noemen: klager sub 1 en klaagster sub 2, dan wel 
gezamenlijk te noemen: klagers), gericht tegen de heer M., (hierna: 

beklaagde), aangeslotene bij de Vereniging.  
   
De klacht is door klagers ingediend bij e-mail van 1 december 2016. 
Door beklaagde is op de klacht gereageerd bij e-mail van 10 januari 
2017 met bijlage. 
Klagers hebben hun standpunt vervolgens nader toegelicht bij e-mail 
van 24 januari 2017 met bijlagen, waarna door beklaagde nog is 
gereageerd bij e-mail van 6 februari 2017. 
 
Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. 
   



Ter zitting van de Raad, gehouden op 19 april 2017, zijn klager sub 1 
en beklaagde in persoon verschenen.   
   
 
DE FEITEN   
 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is voor de 
Raad het navolgende komen vast te staan. 

 
- In 2016 bood beklaagde namens zijn opdrachtgever de woning aan 
het adres [adres] te koop aan. Klagers waren geïnteresseerd in de 
aankoop van deze woning. Zij werden in dat kader bijgestaan door 
een aankoop-makelaar. 
 
- Op maandag 21 november 2016 is tussen beklaagde en de 
aankoopmakelaar van klagers overeenstemming bereikt over de 
aankoop van de woning. Klagers maakten daarbij de voorbehouden 
van financiering en een bouwkundige keuring. 
 
- Bij e-mail van donderdag 24 november 2016 zond beklaagde aan de 
makelaar van klagers het concept voor de koopakte. In deze e-mail 
vermeldt beklaagde: 

“Zodra de akte door de verkoper is ondertekend (dinsdag 29 november a.s. om 
16.30 uur) zullen wij u de akte toesturen voor ondertekening door koper.” 
 
- Op dinsdag 29 november 2016 om 9.00 uur heeft het bouwkundig 
inspectiebureau [X] in opdracht van klagers een bouwkundige 
keuring van het pand verricht. De aan deze keuring verbonden 
kosten bedroegen € 490,--. Klagers, hun makelaar en beklaagde 
waren bij de bouwkundige inspectie aanwezig.   
 
- Eveneens op dinsdag 29 november 2016, omstreeks 17.00 uur, 
heeft beklaagde contact opgenomen met de makelaar van klagers. 
Beklaagde deelde mee dat een andere gegadigde een aanzienlijk 
hoger bod op de woning had gedaan, zulks zonder voorbehoud van 

financiering. Beklaagde stelde klagers in de gelegenheid hun eerdere 
bieding te verhogen. Klagers zijn tot dit laatste niet overgegaan. 
Vervolgens heeft de opdrachtgever van beklaagde de woning gegund 
aan de andere bieder. De opdrachtgever van beklaagde verklaarde 
zich bereid de door klagers gemaakte kosten voor de bouwkundige 
keuring te vergoeden. Een en ander is door beklaagde op 30 
november 2016 schriftelijk aan de makelaar van klagers bevestigd. 
Nadat klagers enkele betalingsherinneringen van het bureau 
[inspectiebureau X] hadden ontvangen, hebben zij zelf de kosten aan 
dit bureau voldaan. Omstreeks dezelfde tijd voldeed ook de 
opdrachtgever van beklaagde deze kosten aan [inspectiebureau X], 



waarna klagers het door hen betaalde bedrag weer van [X] 
terugontvingen. 
 
  
DE KLACHT 
 
De klacht van klagers houdt in – kort samengevat en voor zover van 
belang -  dat beklaagde niet heeft gehandeld zoals een goed makelaar 

betaamt doordat hij (de makelaar van) klagers niet heeft meegedeeld 
dat er nog andere gegadigden voor de woning waren, dat er nog 
andere bezichtigingen van de woning stonden gepland en dat er nog 
een andere, mogelijke bieding werd verwacht. Klagers zijn van 
mening dat zij respectloos door beklaagde zijn behandeld nu 
beklaagde hen pas na het toezenden van de concept-koopakte en de 
vastlegging van het moment waarop de opdrachtgever van beklaagde 
deze koopakte zou ondertekenen, alsmede na de bouwkundige 
keuring heeft laten weten dat hij een hogere bieding van een andere 
gegadigde had ontvangen. Volgens klagers had beklaagde alleen met 
andere gegadigden mogen onderhandelen, nadat hij klagers hierover 
had geïnformeerd en nadat hij de onderhandeling met klagers had 
beëindigd. De omstandigheid dat de woning uiteindelijk toch nog ver 
onder de vraagprijs aan de andere gegadigde is verkocht, maakt het 
handelen van beklaagde onrechtmatig, aldus klagers. 
 
HET VERWEER 
 
Beklaagde stelt dat hij niet actief op zoek is geweest naar een andere 
gegadigde voor de woning. Hij stelt dat de bieding van de andere 
gegadigde € 619.000,-- bedroeg en dat hij deze bieding op maandag 
28 november 2016 heeft ontvangen, nog voordat deze gegadigde de 
woning had bezichtigd. Die bezichtiging vond plaats op dinsdag 29 
november 2016, na de bouwkundige inspectie door het bureau [X]. 
De andere gegadigde heeft vervolgens zijn bieding van de vorige dag 
bevestigd waarna met hem een koopovereenkomst is gesloten. Nadat 
de woning was getaxeerd heeft de koper een beroep gedaan op de 
wettelijke bedenktijd en is de koop uiteindelijk afgeketst. Nadien is 

de woning toch weer aan deze koper verkocht voor het lagere bedrag 
van € 602.000,--. 
Beklaagde is van mening dat hij (de makelaar van) klagers meteen 
heeft geïnformeerd over het hogere bod van de andere kandidaat en 
dat hij klagers de kans heeft geboden een eindbod uit te brengen. Nu 
klagers geen gebruik van deze mogelijkheid hebben gemaakt is de 
onderhandeling met klagers beëindigd, aldus beklaagde.  
Beklaagde wijst er voorts nog op dat een koopovereenkomst pas is 
gesloten nadat koper en verkoper hieronder hun handtekening 
hebben gezet. 
 



   
DE BEOORDELING 
 
Voor het antwoord op de vraag of beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar 
heeft gehandeld overweegt de Raad als volgt. 
 
De Raad is van oordeel dat het beklaagde gesierd had wanneer hij 
onmiddellijk na ontvangst van de bieding van de andere gegadigde  

– op maandag 28 november 2016 – hiervan mededeling had gedaan 
aan (de makelaar van) klagers. Beklaagde heeft klagers pas een dag 
nadien op de hoogte gesteld van deze nieuwe bieding. Dit handelen 
van beklaagde is echter niet klachtwaardig. 
 
Voor de Raad is niet duidelijk geworden of beklaagde openheid van 
zaken heeft gegeven over de hoogte van de nieuwe bieding. De 
lezingen van klagers en beklaagde daaromtrent lopen uiteen. Klagers 
stellen dat beklaagde tegenover hun makelaar heeft laten 
doorschemeren dat de bieding van de andere gegadigde rond de 
vraagprijs van de woning lag, terwijl beklaagde heeft gesteld dat hij 
geen antwoord heeft gegeven op de vraag van de makelaar van 
klagers of in die nieuwe bieding een ‘6’ voorkwam. Klagers hebben in 
ieder geval besloten geen nieuwe bieding te doen, omdat zij van 
mening waren dat beklaagde door zijn handelwijze trachtte de prijs 
van de woning op te drijven. 
 
Vast staat dat de koopovereenkomst tussen klagers en de 
opdrachtgever van beklaagde nog niet was getekend en dat deze 
overeenkomst derhalve nog niet tot stand was gekomen. Beklaagde 
was verplicht de hogere bieding van de andere gegadigde aan zijn 
opdrachtgever door te geven en klagers in de gelegenheid te stellen 
hun eerdere bieding te verhogen. Nu klagers dit laatste niet hebben 
gedaan stond het beklaagde vrij namens zijn opdrachtgever met de 
hogere bieder in zee te gaan. 
 
De Raad is van oordeel dat het beklaagde eveneens gesierd zou 
hebben wanneer hij na het afketsen van de verkoop van de woning 

aan de andere gegadigde (voor het eerder door deze geboden bedrag 
van € 619.000,--) aan klagers zou hebben gemeld dat die andere 
gegadigde uiteindelijk een bedrag van € 602.000,-- voor de woning 
heeft geboden. Klagers zouden dan alsnog in de gelegenheid zijn 
geweest hun eerdere bod tot iets boven dit bedrag te verhogen.  
De handelwijze van beklaagde op dit punt verdient dan ook niet de 
schoonheidsprijs, doch van klachtwaardig handelen kan niet worden 
gesproken. 
 
De klacht is dan ook ongegrond.         
 



Aldus gewezen door de Raad van Toezicht Amsterdam van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs  in onroerende 
goederen NVM, 
mr. J.P. van Harseler, G.W.J.M. van den Putten en mevrouw mr. 
J.M. Bakx-van den Anker,  
op 13 juni 2017. 

 
 

 
 
J.P. van Harseler, Voorzitter 

 
 
 

J.M. Bakx-van den Anker, secretaris 
 

 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement 
Tuchtrechtspraak N.V.M. kan de partij, die zich met deze beslissing 
niet kan verenigen binnen 8 weken na dagtekening van de brief 
waarbij hem / haar het afschrift van deze uitspraak is gezonden, in 
beroep komen bij de Centrale Raad van Toezicht, N.V.M. Bureau, 
Postbus 2222, 3430 DC Nieuwegein.  


