
 

Collegialiteit. Samenwerking met niet-NVM-er. Toehoorder bij de behandeling. 

 

Een makelaar (klager, lid NVM) verwijt een collega (beklaagde, eveneens lid NVM) dat hij 

niet heeft gehandeld zoals een goed makelaar betaamt doordat hij structureel via Funda 

woningen te koop aanbiedt die feitelijk door een andere makelaar worden aangeboden die 

geen lid is van de Vereniging. Beklaagde is ter zitting verschenen met een medewerker van 

het hierboven genoemde andere makelaarskantoor. Klager heeft de Raad verzocht de 

behandeling buiten aanwezigheid van deze medewerker voort te zetten.  

De Raad kwalificeert de door beklaagde meegenomen persoon als toehoorder en wijst het 

verzoek van klager dienaangaande af. De Raad leidt uit art. 12 Reglement lidmaatschap & 

aansluiting af dat een lid van de Vereniging uitsluitend op incidentele basis mag 

samenwerken met een niet-lid terwijl bij een structurele samenwerking niet-leden geen 

voordeel mogen hebben van de diensten en know-how van de Vereniging. Verder geldt dat 

een opdrachtgever uitdrukkelijk de wens dient uit te spreken dat hij akkoord is met een 

gezamenlijke uitvoering en dat het lid er zeker van dient te zijn dat zijn mede-opdrachtnemer 

zich overeenkomstig de normen en waarden van de Vereniging gedraagt. In dit geval is van 

een incidentele samenwerking geen sprake. De Raad acht het reëel dat het niet-lid daardoor 

de voordelen geniet van diensten van de Vereniging. Voorts heeft de Raad in de betreffende 

akte van opdracht niet aanstonds de expliciete vermelding van de gezamenlijke uitvoering van 

die opdracht kunnen lezen. De Raad verklaart de klacht dan ook gegrond.  

  

 
 
 
Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs 
in onroerende goederen NVM 
 

 

De loop van de procedure 

De Raad heeft kennis genomen van de klacht d.d. 16 november 2016 van de heer A, 

makelaar tevens aangesloten bij de Vereniging, hierna te noemen “klager”. De klacht is 

gericht tegen de heer B, hierna te noemen “beklaagde”, makelaar tevens aangesloten bij de 

Vereniging, werkzaam bij de makelaardij-onderneming [makelaarskantoor X] te H., lid 

van de Vereniging.  

 

Op de klacht heeft beklaagde zijn verweer d.d. 23 februari 2017 per e-mail bij de Raad 

ingediend. Hierop heeft klager per e-mail een repliek d.d. 21 maart 2017 waarop beklaagde 

heeft gedupliceerd per e-mail van 23 maart 2017. 

 

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.  

 



 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 10 mei 2017. Klager is 

in persoon verschenen. Beklaagde is eveneens in persoon verschenen, evenals de heer C 

van [makelaarskantoor Y], gevestigd te Z.  

 

VERZOEK VOORTZETTING BEHANDELING ZONDER TOEHOORDER 

 

Ter zitting heeft klager de Raad verzocht de mondelinge behandeling voort te zetten buiten 

de aanwezigheid van de heer C. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Raad de 

behandeling geschorst. Na hervatting heeft de Raad partijen mondeling zijn beslissing op 

het verzoek medegedeeld. Aan die beslissing heeft de Raad de volgende overwegingen ten 

grondslag gelegd: 

 

Beklaagde is verschenen in bijzijn van de heer C van [makelaarskantoor Y]. Klager heeft 

zijn verzoek onderbouwd met het argument dat ter zitting van de Raad onderwerpen met 

betrekking tot leden van de Vereniging aan de orde komen en dat daarbij voor derden geen 

plaats is ingeruimd. De Raad verwerpt dat argument daar zittingen van de Raad in beginsel 

openbaar zijn en ook lidmaatschapszaken met de nodige transparantie plegen te worden 

behandeld. Verder overweegt de Raad dat de heer C niet is  aangemeld als getuige. Hij kan 

evenmin alsnog als getuige worden toegelaten, reeds omdat hij niet als getuige is 

aangemeld. De Raad kwalificeert de heer C derhalve als toehoorder. Overigens is de Raad 

bevoegd derden al dan niet tijdens de mondelinge behandeling vragen te stellen, zo sluit de 

Raad zijn overwegingen af. Het verzoek van klager is derhalve geweigerd. 

 

 

 

DE FEITEN 

 

Beklaagde heeft een collegiale samenwerking met [makelaarskantoor Y] te Z. Deze 

makelaardij is geen lid van de Vereniging. In het kader van die samenwerking zijn via en 

door beklaagde meerdere onroerende zaak gelegen in Z. op Funda te koop aangeboden. In 

ieder geval betreft dit de woningen aan de [adres 1], [adres 2], [adres 3], [adres 4] en [adres 

5]. In één of meerdere gevallen werd op Funda eveneens vermeld: 

 

“Voor informatie en bezichtigingen belt u met [makelaarskantoor Y] in Z. ([makelaar C])”  

 

DE KLACHT 

 

Kort samengevat en voor zover van belang heeft klager naar voren gebracht dat beklaagde 

niet heeft gehandeld zoals een goed makelaar betaamt doordat beklaagde structureel via 

Funda woningen te koop aanbiedt die feitelijk door een makelaar worden aangeboden die 

geen lid is van de Vereniging.   

 

HET VERWEER 



 

 

Beklaagde heeft verweer gevoerd. Bij de beoordeling van de klacht zal ook op het verweer 

worden ingegaan.  

 

DE BEOORDELING 

 

Klager heeft zijn klacht onderbouwd door te wijzen op de woningen die door beklaagde op 

Funda te koop worden aangeboden terwijl die woningen feitelijk door [makelaarskantoor 

Y] te koop worden aangeboden. In het geval consumenten een afspraak willen maken om 

de betreffende woning te bezichtigen via beklaagde, wordt die bezichtiging in 

werkelijkheid verzorgd door een medewerker van [makelaarskantoor Y], en niet van 

beklaagde. Deze medewerkers voldoen niet aan de eisen van de Vereniging om een 

bezichtiging te verzorgen. Dit alles druist in tegen het belang van transparantie voor de 

consument. De consument verwacht dat de bezichtiging door een lid van de Vereniging 

wordt uitgevoerd waardoor bepaalde kwaliteitseisen zijn gegarandeerd. Deze stelselmatige 

gang van zaken is eveneens in strijd  met de specifieke regelgeving van de Vereniging. 

Overigens vreest klager dat de samenwerking verder gaat dan de aanmelding van 

woningen. Naar klager vreest, wordt door [makelaarskantoor Y] ook inzicht verleend in 

informatie van de Vereniging zoals daar zijn marktrapportages en andere gegevens die 

door de Vereniging worden verzameld. 

 

Beklaagde heeft als verweer naar voren gebracht dat de collegiale samenwerking met 

[makelaarskantoor Y] conform de regelgeving van de Vereniging plaatsvindt. Hierbij wijst 

beklaagde op het Reglement lidmaatschap & aansluiting. De belangrijkste voorwaarden 

voor een samenwerking als de onderhavige zijn dat van een normale beroepsuitoefening 

sprake moet zijn en dat de samenwerking op incidentele basis geschiedt. Ook aan de 

verdere voorwaarden van het Reglement wordt voldaan, zo meent beklaagde. Een andere 

voorwaarde die wordt gesteld, zo heeft beklaagde naar voren gebracht, is dat het lid zich 

ervan vergewist dat het niet-lid zich gedraagt als ware het een lid. In het geval van 

[makelaarskantoor Y] kan daar zeker van worden gesproken, zo meent beklaagde. Verder 

heeft beklaagde naar voren gebracht nimmer door de Commissie Lidmaatschapszaken van 

de Vereniging op deze samenwerking te zijn aangesproken. Wel heeft de desbetreffende 

medewerker laten weten dat de vermelding van de gegevens van [makelaarskantoor Y] op 

Funda als “storend” werd ervaren, maar dat maakt die vermelding niet onreglementair, zo 

meent beklaagde. Op grond hiervan meent beklaagde dat de klacht ongegrond moet 

worden verklaard.  

 

De Raad overweegt als volgt: 

 

Artikel 12 van het Reglement lidmaatschap & aansluiting luidt als volgt: 

 

‘1. Het is een NVM-lid niet toegestaan anders dan op uit een normale beroepsuitoefening 

voortvloeiende incidentele basis samen te werken, in welke vorm dan ook, met een 



 

onderneming die werkzaamheden verricht zoals vermeld in artikel 1 onder e van dit 

reglement zonder dat deze lid is van de vereniging. Deze bepaling lijdt uitzondering indien 

aannemelijk wordt gemaakt dat binnen de desbetreffende samenwerkingsvorm niet-leden 

op geen enkele wijze voordeel hebben van diensten en know-how die door de vereniging 

aan de NVM-leden worden verstrekt.  

2. Bij het aanvaarden van een opdracht samen met een niet-NVM-lid behoort het NVM-lid 

ervan te vergewissen dat zijn mede-opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de opdracht 

gedraagt als ware hij NVM-lid. Blijkt later van een ander gedrag, dan zal het NVM-lid 

zich op de situatie moeten beraden. 

3. In geval een NVM-lid gezamenlijk met een niet-NVM-lid een opdracht tot 

dienstverlening met betrekking tot bestaande bouw of verhuur aanvaardt, dient het NVM-

lid ervoor te zorgen dat hij beschikt over een van de opdrachtgever afkomstig bewijs dat 

het diens wens is dat de opdracht gezamenlijk wordt uitgevoerd.’  

 

De Raad leidt hieruit onder meer af dat een lid van de Vereniging uitsluitend op incidentele 

basis mag samenwerken met een niet-lid terwijl bij een structurele samenwerking niet-

leden geen voordeel mogen hebben van de diensten en know-how van de Vereniging. 

Verder geldt dat een opdrachtgever uitdrukkelijk de wens dient uit te spreken dat hij 

akkoord is met een gezamenlijke uitvoering en dat het lid er zeker van dient te zijn dat zijn 

mede-opdrachtnemer zich overeenkomstig de normen en waarden van de Vereniging 

gedraagt.  

 

In het onderhavige geval is geen sprake van een incidentele samenwerking tussen 

[makelaarskantoor Y] en beklaagde. Het is reëel, zo meent de Raad, dat het niet-lid 

daardoor de voordelen geniet van diensten van de Vereniging. 

 

Verder heeft beklaagde ter zitting, op het verzoek daartoe van de Raad, de akte getoond 

van een gezamenlijk uitgevoerde opdracht. Hierin heeft de Raad niet aanstonds de 

expliciete vermelding van de gezamenlijk uitvoering van die opdracht kunnen lezen. Op 

grond hiervan heeft beklaagde in ieder geval in strijd gehandeld met artikel 12 lid 3 van het 

Reglement.  

 

De klacht is derhalve gegrond.  

 

DE BESLISSING VAN DE RAAD 

 

Nu de Raad hierboven bij de beoordeling van de klacht tot het oordeel is gekomen dat 

beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld, verklaart de Raad de klacht van klager 

gegrond. 

 

Ingevolge artikel 31 van het Reglement Tuchtrechtspraak N.V.M. kan de Raad een  

tuchtrechtelijke maatregel opleggen, indien een lid zich schuldig heeft gemaakt aan 

handelingen of nalatigheden in strijd met de Statuten van de Vereniging en haar Erecode 



 

en/of handelingen of nalatigheden die het vertrouwen in de stand der makelaars 

ondermijnen en/of in strijd zijn met de eer en de stand van de makelaars. Gelet op de 

gegrondheid van de klacht is in beginsel een maatregel geboden.  

 

Naar de mening van de Raad beantwoordt een maatregel van berisping aan de ernst van de 

klacht. Hierbij betrekt de Raad dat beklaagde niet over een tuchtrechtelijk relevant 

verleden beschikt. Op grond hiervan legt de Raad de maatregel op van berisping van 

beklaagde. 

 

Tevens bepaalt de Raad dat beklaagde, met inachtneming van artikel 32 van het Reglement 

Tuchtrechtspraak, binnen twee weken na het verstrijken van de beroepstermijn aan de 

Vereniging dient te voldoen een bedrag van € 2.650,= (zegge: vijfentwintighonderd euro), 

zijnde de kosten gevallen op deze procedure. 

 

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 Mr. R. Vos, op  juli 2017,  

 

 

 

Mr J.P. van Harseler, Voorzitter 

 

 

 

 

Mr R. Vos, Secretaris 

 
Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM. kan de 

partij, die zich met deze beslissing niet kan verenigen, binnen acht 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, NVM-Bureau, Postbus 2222, 3430 DC 

Nieuwegein. 

 

 


