
 

Mededelings- en onderzoeksplicht. Onvoldoende informatie over legalisatie dakterras.  

 

De koper van een appartement (klaagster) verwijt haar makelaar (beklaagde) dat hij haar 

onvoldoende heeft geïnformeerd over de kosten van legalisatie van het dakterras. Verder 

wordt beklaagde verweten dat hij de opdracht gaandeweg steeds nonchalanter heeft 

uitgevoerd.  

Naar het oordeel van de Raad is niet komen vast te staan dat beklaagde klaagster m.b.t. het 

dakterras onvoldoende heeft geïnformeerd. Nu ook overigens niet is komen vast te staan dat 

beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld heeft, wordt de klacht ongegrond verklaard.  

 
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. 24 mei 2017 van mevrouw  

S., wonende te A., hierna te noemen “klaagster”. De klacht is gericht tegen de heer X, 

hierna te noemen “beklaagde”, makelaar tevens aangeslotene bij de Vereniging, werkzaam 

bij de makelaardij-onderneming [makelaarskantoor X] te A., lid van de Vereniging. 

 

Op de klacht heeft beklaagde op 3 juli 2017 geantwoord. Hierop heeft klaagster op 20 juli 

2017 gerepliceerd waarna beklaagde op 15 augustus 2017 heeft gedupliceerd. Daarmee 

was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.  

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 1 november 2017. 

Klaagster is in persoon verschenen, vergezeld door mevrouw P. Beklaagde is eveneens in 

persoon verschenen, tezamen met zijn kantoorgenoot mevrouw Y. 

 

DE FEITEN 

 

Beklaagde heeft opgetreden als aankopend makelaar in opdracht van klaagster. In oktober 

2016 heeft klaagster tezamen met beklaagde het te koop aangeboden appartement 

bezichtigd aan de [adres], hierna: “het appartement”. In de brochure van de verkopend 

makelaar, eveneens lid van de Vereniging, staat over dit appartement onder meer 

geschreven :  

 

‘Bijzonder licht bovenhuis van ca. 84 m² in een fraai herenhuis aan de [straatnaam]. De 

woning heeft een riant dakterras van ca. 18 m², hoge plafonds en twee slaapkamers’.  

 

Tijdens de bezichtiging is door de verkopend makelaar mondeling meegedeeld dat het 

dakterras zonder omgevingsvergunning was aangelegd. Op 21 oktober 2016 heeft klaagster 

wilsovereenstemming met de verkoper bereikt waarbij zij het appartement heeft gekocht 

voor een koopprijs van € 540.000,=.  



 

 

Op 25 oktober 2016 is de koopakte bij de notaris ondertekend. Hierin is onder meer 

opgenomen:  

 

‘Artikel 18 verdere bijzondere bepalingen: 

6. ‘indien koper een omgevingsvergunning aanvraagt i.v.m. het reeds aangelegde 

dakterras, dan zal verkoper tegen die vergunning geen bezwaar maken.’ 

8. ‘verkoper verklaart dat uw kosten welke verband houden met het gebruik van het dak, 

als dakterras, voor rekening van de eigenaar van het verkochte komen. De overige kosten 

aan het dak zijn voor rekening van de Vereniging.’’ 

 

Op 26 oktober 2016 is een bouwkundige keuring van het appartement uitgevoerd. In het 

rapport van 27 oktober 2016 is onder meer opgenomen:  

 

‘Dakterras: 

- Dakluik werkend waargenomen (elektrisch).  

- Hekwerk van voldoende hoogte en sterkte.  

- Dakterras is niet illegaal. 

- Geadviseerd wordt om bij het aanvragen van bouwvergunningen voor dakterras 

tekeningen van naastgelegen buren te gebruiken (op te vragen bij Stadsdeel). 

- Indien er een wenteltrap naar dakterras aangebracht gaat worden moet er wel opgelet 

worden dat het gewicht van de trap opgevangen moet worden in de balklaag.’ 

 

Het appartement is op 2 januari 2017 geleverd aan klaagster. 

 

Het notariskantoor [naam notariskantoor] te A. heeft aan klaagster een offerte d.d. 9 mei 

2017 uitgebracht inzake de wijziging van de splitsingsakte van de Vereniging van 

Eigenaars waarvan het appartement onderdeel uitmaakt. Aangeboden wordt deze wijziging 

te verzorgen voor een bedrag van € 2.403,90, exclusief overige kosten zoals voor aflossing 

en doorhaling hypotheek en het opmaken van een onderhandse volmacht.  

 

DE KLACHT 

 

Kort samengevat en voor zover van belang heeft klaagster als klacht naar voren gebracht 

dat beklaagde niet heeft gehandeld zoals een goed makelaar betaamt om de volgende 

redenen: 

 

1. Klaagster is door beklaagde onvoldoende geïnformeerd over de kosten van de 

legalisatie van het dakterras.  

2. De uitvoering van de aankoopopdracht door beklaagde werd gaandeweg steeds 

nonchalanter. 

 

HET VERWEER 



 

 

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

worden ingegaan.  

 

 

 

 

DE BEOORDELING 

 

Het standpunt van klaagster 

Klaagster heeft aangevoerd dat zij beklaagde in de arm heeft genomen om op professionele 

wijze te worden behoed voor verrassingen bij de aankoop van een woning. Beklaagde was 

op de hoogte van het feit dat klaagster een drukke en verantwoordelijke baan heeft en over 

zeer weinig tijd beschikt om allerlei zaken uit te zoeken. Beklaagde wist dat klaagster een 

zuivere en juiste voorspiegeling van zaken verwachtte zodat zij snel zou kunnen handelen, 

en waarvoor beklaagde goed betaald zou worden. Beklaagde had klaagster moeten wijzen 

op de juiste en volledige kosten voor de legalisatie van het dakterras van het appartement, 

en dat is niet gebeurd. Beklaagde heeft in dat verband klaagster een bedrag van € 1.000,= à 

€ 1.200,= genoemd, en dat is onjuist gebleken. Immers, uit de offerte van de notaris blijkt 

dat reeds de wijziging van de splitsingsakte in ieder geval een bedrag van € 2.403,90 gaat 

kosten. Daar komen nog eens de kosten van de aanvraag omgevingsvergunning bij, en de 

kosten van de architect. Klaagster verwacht dat de legalisatie in totaal minimaal € 6.000,= 

gaat kosten. Klaagster heeft een hoog bedrag aan courtage betaald en is van mening dat een 

dergelijk hoog bedrag aan onverwachte kosten onaanvaardbaar is.  

 

Ook bij de uitvoering van de opdracht als aankopend makelaar heeft beklaagde steken 

laten vallen, zo meent klaagster. Klaagster begon na verloop van tijd irritatie bij beklaagde 

te bespeuren. Klaagster heeft weliswaar ongeveer twintig woningen tezamen met 

beklaagde bezichtigd, maar er was niet een maximum aantal bezichtigingen afgesproken. 

Ook werd beklaagde boos toen de zoon van klaagster liet weten het appartement “niets” te 

vinden. Klaagster kreeg het gevoel dat zij min of meer werd gedwongen het appartement te 

kopen. Eigenlijk was de vraagprijs boven het bij beklaagde bekende budget van klaagster. 

Daar komt nog bij dat de uiteindelijke koopprijs door toedoen van klaagster tot stand is 

gekomen. Als het aan beklaagde had gelegen, zo meent klaagster, dan had zij een 

aanzienlijk hoger bedrag moeten betalen, te weten € 561.000,=. 

 

Het standpunt van beklaagde 

Beklaagde heeft als verweer naar voren gebracht dat geen sprake kan zijn van onverwachte 

schade na levering van het appartement. Nadat de opdracht tot dienstverlening was 

ondertekend, is beklaagde samen met klaagster gedurende twee dagdelen A. gaan 

verkennen op de fiets. Klaagster woonde namelijk in [plaatsnaam] en op die manier kon zij 

beter bepalen op welke wijken zij zich wilde richten voor de aankoop van een woning. 

Vervolgens zijn er gedurende een klein halfjaar ongeveer dertig appartementen bezichtigd 



 

waarvan op een aantal een bieding is uitgebracht. Op het moment dat het onderhavige 

appartement in beeld kwam, had klaagster een goed beeld van wat er te koop was in de 

stad, zo meent beklaagde. In de verkoopbrochure stond dat het appartement van een 

dakterras was voorzien; in de brochure stond niet dat voor het dakterras geen 

omgevingsvergunning was verleend. Dat is eerst bekend gemaakt tijdens de bezichtiging. 

Na de bezichtiging heeft beklaagde onderzoek gedaan en vastgesteld dat evenmin in de 

splitsingsakte van de Vereniging van Eigenaars het dakterras als onderdeel van het 

appartement stond vermeld. De verkopend makelaar wist te vertellen dat de buren op hun 

aanvraag omgevingsvergunning voor een dakterras een positief besluit hadden ontvangen. 

Hierop heeft beklaagde aan klaagster laten weten dat dit als een positieve indicatie kon 

worden opgevat voor het alsnog verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het  

dakterras. Daarbij is tegelijkertijd door beklaagde naar voren gebracht dat hiervoor geen 

garantie kon worden afgegeven nu de gemeente hierover het laatste woord heeft. 

Beklaagde heeft met de bouwkundige afgesproken dat zijn rapport gereed moest zijn 

binnen de bedenktijd van klaagster in het kader van de koopovereenkomst zodat zij zo 

nodig tijdig de koopovereenkomst kon ontbinden. Expliciet is in de koopovereenkomst 

opgenomen dat het dakterras zonder omgevingsvergunning is aangelegd maar 

tegelijkertijd, om maximale zekerheid aan klaagster te geven, dat de verkoper tegen een 

verleende omgevingsvergunning geen bezwaar zou maken. Dit was voor klaagster 

belangrijk nu de verkoper van het appartement eigenaar en bewoner bleef binnen de 

Vereniging van Eigenaars zodat ook de noodzakelijke aanpassing van de splitsingakte niet 

op problemen zou hoeven te stuiten. Het verkrijgen van een omgevingsvergunning en de 

aanpassing van de splitsingsakte zijn aldus uitvoerig met klaagster zijn besproken. 

Beklaagde betreurt dat klaagster niet tevreden is over de dienstverlening.  

 

Beklaagde heeft alles in het werk gesteld om een bouwkundig goed appartement tegen een 

marktconforme waarde aan te kopen en meent daarin ook te zijn geslaagd. Klaagster heeft 

geen schade. Beklaagde bestrijdt dat zich gedurende de uitvoering van de opdracht aan zijn 

kant irritatie heeft opgebouwd. Het is juist dat  wellicht fel is gereageerd richting de zoon 

van klaagster toen die zijn mening kenbaar maakte over het appartement, maar dat had als 

achtergrond dat die mening onjuist was. Vanzelfsprekend heeft klaagster in vrijheid het 

appartement gekocht. Gelet op de uitgebreide voororiëntatie was  het appartement juist 

zeer geschikt voor haar. 

  

De overwegingen van de Raad 

 

De Raad ziet aanleidingen over beide klachtonderdelen gezamenlijk te oordelen.  

 

De Raad stelt vast dat weliswaar in de verkoopbrochure van het appartement niet stond 

vermeld dat voor het dakterras geen omgevingsvergunning was verleend maar dat de 

verkopend  makelaar klaagster en beklaagde daarvan tijdens de bezichtiging op de hoogte 

heeft gesteld.   

 



 

De Raad stelt vervolgens vast dat expliciet in de koopovereenkomst bijzondere bepalingen 

zijn opgenomen over de gang van zaken nadat door klaagster een aanvraag 

omgevingsvergunning ter legalisering van het dakterras zou worden ingediend,  alsmede 

over de verdeling van de kosten binnen de Vereniging van Eigenaars in verband met het 

gebruik van het dak als dakterras. Hieruit concludeert de Raad dat zowel de noodzaak en 

de gevolgen van de indiening door klaagster van een dergelijke aanvraag aan de orde zijn 

gekomen, naast de gevolgen daarvan binnen de Vereniging van Eigenaars. Met betrekking 

tot de vraag van klaagster over de kosten van de bouwaanvraag heeft de Raad niet kunnen 

vaststellen dat het antwoord hierop door beklaagde tevens was gericht op de wijziging van 

de splitsingsakte. Bovendien heeft de Raad niet vast kunnen stellen wat door partijen 

precies is gevraagd en gezegd. Hierdoor  kan de Raad niet vaststellen of beklaagde 

klachtwaardig heeft gehandeld . 

 

Wat betreft de wijze van begeleiding door beklaagde van klaagster op haar zoektocht naar 

een woning in het kader van de verkoopopdracht aan beklaagde, verschillen partijen van 

mening over wat er is gebeurd en wat er is gezegd. Ook wat dit onderdeel van de klacht 

betreft, kan de Raad niet de klachtwaardigheid vaststellen van enig handelen of nalaten van 

beklaagde.  

 

De klacht is derhalve ongegrond. 

 

DE BESLISSING VAN DE RAAD 

 

De Raad verklaart de klacht van klaagster inhoudende dat beklaagde zich niet als goed 

makelaar heeft gedragen in al haar onderdelen ongegrond. 

 

Aldus gewezen door de Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM,  Mr W. Aardenburg, G.W.J.M. 

van den Putten en Mr. R. Vos, op 1 november 2017,  

 

Mr W. Aardenburg, 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. 

 


