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Optie en bod. Belangenverstrengeling. Aankoop door medewerker van de makelaar. 
 
Klagers waren geïnteresseerd in een woning die beklaagde in verkoop had. Nadat met klagers 
mondeling overeenstemming was bereikt, meldde de medewerker van beklaagde dat hij de woning zelf 
had gekocht. Dit gebeurde op de avond voor de dag waarop klagers de koopovereenkomst zouden 
tekenen. Klagers verwijten beklaagde dat zij zijn misleid en zijn gebruikt om te bewerkstelligen dat de 
woning voor een gunstige prijs door beklaagdes medewerker zou kunnen worden verworven.   
De Raad verklaart de klacht gegrond. Door de medewerker is de schijn van belangenverstrengeling 
gewekt en ook beklaagde valt daarvan een verwijt te maken. Klagers hebben door de houding en het 
gedrag van de medewerker van beklaagde ten onrechte in de veronderstelling verkeerd dat zij te 
maken hadden met de belangenbehartiger van de verkoper i.p.v. met een concurrent gegadigde. 
Klagers zijn niet in de gelegenheid gesteld een uiterste bod uit te brengen. Beklaagde heeft niet alleen 
de belangen van klagers grovelijk veronachtzaamd; hij heeft ook de belangen van zijn opdrachtgever 
geschaad. Met de verkoper is immers evenmin de mogelijkheid besproken om klagers én de 
medewerker in de gelegenheid te stellen een uiterst bod uit te brengen. Het geheel aan gedragingen 
van zowel de medewerker van beklaagde als van beklaagde zelf was er kennelijk op gericht dat de 
medewerker van beklaagde en zijn echtgenote (ten koste van klagers) de eigendom van het pand 
zouden verwerven.   
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De loop van de procedure 
De Raad heeft kennis genomen van de klacht d.d. 22 juni 2017 van mevrouw  
A en de heer B, beiden wonende te B., hierna te noemen “klagers”. De klacht is ingediend 
tegen de heer X, hierna te noemen “beklaagde”, makelaar tevens aangeslotene bij de 
Vereniging, werkzaam bij de makelaardij-onderneming Pro Makelaars te A., lid van de 
Vereniging. 
 
Op de klacht heeft beklaagde op 24 juli 2017 geantwoord. Vervolgens hebben klagers  
op deze reactie gerepliceerd op 6 augustus 2017 waarna beklaagde op 21 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. 
Klagers zijn in persoon verschenen. Beklaagde is eveneens in persoon verschenen, 
vergezeld door zijn medewerker de heer Y.  
 
DE FEITEN 



 

 
Beklaagde heeft als verkopend makelaar de woonboerderij aan [adres], hierna te noemen 
“het pand” te koop aangeboden. Klagers, die niet werden bijgestaan door een makelaar, 
hebben het pand bezichtigd op 21 april 2017. Klagers zijn vervolgens met beklaagde, 
althans zijn medewerker de heer Y, hierna te noemen “de medewerker”, in onderhandeling 
getreden. Op 12 juni 2017 is overeenstemming bereikt over de koopprijs. De medewerker 
heeft met klagers de afspraak gemaakt om de koopovereenkomst te tekenen op 21 juni 
2017 bij de notaris te A. In de avond van 20 juni 2017 heeft de medewerker klagers gebeld 
en medegedeeld dat de afspraak bij de notaris de volgende dag geen doorgang zou vinden. 
Als reden hiervoor heeft de medewerker klagers meegedeeld dat hij zelf het pand had 
gekocht zodat klagers niet langer als koper werden aangemerkt.  
 
DE KLACHT 
 
Kort samengevat en voor zover van belang hebben klagers als klacht naar voren gebracht 
dat beklaagde niet heeft gehandeld zoals een goed makelaar betaamt; beklaagde  heeft 
klagers misleid en gebruikt om de vraagprijs die door beklaagde was vastgesteld naar 
beneden bij te stellen om het pand vervolgens zelf te kopen. 
 
HET VERWEER 
 
Beklaagde heeft verweer gevoerd. Bij de beoordeling van de klacht zal  op het verweer 
worden ingegaan.  
 
DE BEOORDELING 
 
Klagers hebben ter onderbouwing van hun klacht naar voren gebracht dat zij, nadat er 
overeenstemming was bereikt over de koopprijs, alles in werking hebben gezet om ervoor 
te zorgen dat de koopovereenkomst kon worden ondertekend. Zo is er ook na de 
wilsovereenstemming over de koopprijs veelvuldig overleg met de medewerker geweest 
over de datum van oplevering, de op te nemen ouderdomsclausule, de over te nemen 
roerende zaken en andere onderwerpen. Daarnaast is er door de medewerker op 18 juni 
2017 een afspraak gemaakt met een bouwkundig adviseur om het bouwkundig onderzoek 
te laten verrichten. Dat zou plaatsvinden op 26 juni 2017, derhalve binnen de wettelijke 
bedenktijd van drie dagen na de geplande datum van 21 juni 2017 om bij de notaris de 
koopovereenkomst te tekenen. Op de middag van 20 juni 2017 hebben klagers nog overleg 
gevoerd met de medewerker over onderdelen van de koopakte waarbij die te kennen gaf 
dat ten tijde van de ondertekening er nog gelegenheid was één en ander te bespreken. Het 
is volgens klagers niet aanvaardbaar om in de avond van diezelfde 20 juni 2017 te laten 
weten dat je als verkopend makelaar het pand zelf koopt en daarbij klagers aan de kant 
schuift. Nog diezelfde avond hebben klagers een e-mail gestuurd aan beklaagde en te 
kennen gegeven de handelwijze kwalijk te vinden en een makelaar onwaardig. Uiteindelijk 
werd van beklaagde als antwoord verkregen dat er geen reden was om maatregelen te 



 

nemen. Bovendien bracht beklaagde naar voren dat contact was opgenomen met de 
juridische afdeling van de Vereniging met de vraag of de gang van zaken tuchtrechtelijk 
verwijtbaar zou zijn. Dit bleek niet het geval, zo liet beklaagde weten, omdat nog geen 
schriftelijke koopovereenkomst tot stand was gekomen. Klagers konden evenwel met dat 
antwoord geen genoegen nemen en hebben daarom hun klacht ingediend. 
 
Beklaagde heeft de feitelijke gang van zaken als door klagers naar voren gebracht 
grotendeels beaamd. Ten aanvulling hierop heeft beklaagde naar voren gebracht dat nadat 
er mondelinge overeenstemming was bereikt met klagers zijn medewerker de verkoper een 
voorstel heeft gedaan om het pand te kopen waarmee de verkoper heeft ingestemd. 
Vervolgens heeft de medewerker de verkoopopdracht teruggegeven aan de verkoper 
waarna beklaagde in persoon de verkoop namens de verkoper - met de medewerker - 
verder heeft begeleid en afgerond. Hoewel beklaagde zich kan voorstellen dat de gang van 
zaken door klagers als teleurstellend is ervaren, heeft beklaagde geen verwijtbaar handelen 
kunnen constateren. Dit is bevestigd door de juridische dienst van de Vereniging. 
Overigens werden klagers vertegenwoordigd door een makelaar, zo heeft beklaagde zijn 
verweer afgesloten.   
 
De Raad overweegt als volgt. 
 
In Regel 1 van de Erecode wordt met betrekking tot makelaars onder meer het volgende 
bepaald:  
 
“In hun communicatie waken zij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en 
rechten en over hun werkwijze, belangen en positie.” 
 
In Regel 6 van de Erecode is onder meer bepaald:  
 
“Zij voorkomen betrokken te raken in een verstrengeling van belangen.” 
 
In Regel 10 van de Erecode is bepaald:  
 
“Het NVM-lid zorgt ervoor dat de aan hen verbonden personen zich gedragen 
overeenkomstig de regels van de NVM.”  
 
Op de vraag ter zitting van de Raad aan de medewerker op welk moment hij zich bewust 
was van zijn wens om zélf het pand te kopen, is als antwoord verstrekt dat dat niet eerder 
dan op de avond van 20 juni 2016 was. Hierop is vervolgens, zo is verder naar voren 
gebracht, de opdracht door de medewerker  “teruggegeven” aan de verkoper in die zin dat 
die niet meer werd bijgestaan door de medewerker maar door beklaagde in persoon. 
Beklaagde heeft voor zijn werkzaamheden voor de verkoper geen courtage in rekening 
gebracht, zo heeft beklaagde ter zitting laten weten. 
 



 

De Raad overweegt dat de medewerker van beklaagde in een zeer laat stadium  kenbaar 
heeft gemaakt dat hij zelf tot aankoop van het pand wilde  overgaan. Dit is gebeurd op de 
avond voor de dag van ondertekening van de koopovereenkomst. Op dat moment bestond 
reeds meer dan een week overeenstemming over de koopprijs met klagers. Aan klagers is 
niet meegedeeld dat de medewerker van beklaagde niet langer de makelaar van de 
verkoper was. Evenmin heeft de medewerker klagers meegedeeld dat hij de 
belangenbehartiging aan beklaagde in persoon had overgedragen. Hierdoor heeft de 
medewerker de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Ook beklaagde in persoon valt 
daarvan een verwijt te maken gelet op de hierboven geciteerde Regel 10.  
 
Beklaagde heeft niet alleen gehandeld in strijd met Regel 6 maar ook met Regel 1. De 
Raad vindt de stelling van de medewerker dat hij eerst op de avond voorafgaand aan de 
dag dat de koopovereenkomst getekend zou worden samen met zijn echtgenote het besluit 
had genomen het pand zelf te kopen ongeloofwaardig. Het kan haast niet anders zijn dan 
dat de medewerker van beklaagde (en zijn echtgenote) het pand al veel langer in het vizier  
hebben gehad. In dat opzicht hebben klagers door de houding en het gedrag van de 
medewerker van beklaagde ten onrechte in de veronderstelling verkeerd dat zij te maken 
hadden met de belangenbehartiger van de verkoper in plaats van met een concurrent 
gegadigde.    
 
Ter zitting is beklaagde en zijn medewerker gevraagd welk biedsysteem gold voor het 
pand.. Hierop heeft de Raad geen duidelijk antwoord verkregen. Mede in verband hiermee 
overweegt de Raad verder als volgt. 
 
In zijn uitspraak van 26 februari 2015 met nummer CR 14/2543 heeft de Centrale Raad 
van Toezicht de algemene positie van de NVM-makelaar in het onderhandelingsproces 
beschreven. Hierin heeft de Centrale Raad tevens overwegingen gewijd aan de te 
prefereren handelwijze van de makelaar in het geval mondeling overeenstemming over de 
verkoop van een woonhuis wordt bereikt en ná die mondelinge koopovereenkomst maar 
vóór de schriftelijke koopovereenkomst een nieuwe gegadigde een bod doet. De Centrale 
Raad heeft geoordeeld dat, in het geval de opdrachtgever ervoor kiest op het bod van de 
nieuwe gegadigde te reageren, het de voorkeur verdient de verkoper te adviseren om de 
eerste koper te informeren over de nieuwe gegadigde die een bod heeft uitgebracht – 
overigens zonder de eerste koper over de hoogte van het bod en de voorwaarden waaronder 
dat is gedaan te informeren - en vervolgens zowel de eerste koper als de nieuwe gegadigde 
in de gelegenheid te stellen binnen een termijn een (uiterste) bod uit te brengen. 
 
In het onderhavige geval heeft beklaagde zich de belangen van klagers in het geheel niet 
aangetrokken. De medewerker van beklaagde – en dus niet beklaagde in persoon - heeft 
klagers enkel meegedeeld dat het ondertekenen van de koopovereenkomst de volgende dag 
niet door zou gaan omdat het pand aan een ander –te weten aan hem zelf- was verkocht. 
Klagers zijn niet in de gelegenheid gesteld een uiterste bod uit te brengen. Beklaagde heeft 
niet alleen de belangen van klagers grovelijk veronachtzaamd; hij heeft ook de belangen 



 

van zijn opdrachtgever geschaad. Met de verkoper is immers evenmin de mogelijkheid 
besproken om klagers én de medewerker in de gelegenheid te stellen een uiterst bod uit te 
brengen. Het geheel aan gedragingen van zowel de medewerker van beklaagde als van 
beklaagde zelf was er kennelijk op gericht dat de medewerker van beklaagde en zijn 
echtgenote (ten koste van klagers) de eigendom van het pand zouden verwerven. Daarbij 
heeft beklaagde zich verder nog beroepen op het advies dat hij van de NVM zou hebben 
verkregen. Dat kan beklaagde evenwel niet baten, nu de Raad de klacht zelfstandig dient te 
beoordelen.  
 
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 klagers 
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.  
 
De Raad overweegt dat bij gegrondverklaring van een klacht in beginsel een maatregel op 
zijn plaats is. Het lijdt voor de Raad geen twijfel dat beklaagde met zijn handelwijze het 
vertrouwen in de beroepsgroep van de makelaardij ernstig heeft ondermijnd. Gelet hierop 
kan niet met een enkele maatregel worden volstaan. Een en ander klemt temeer daar ter 
zitting beklaagde en zijn medewerker niet ervan blijk hebben gegeven deze ernst te 
onderkennen.  
 
Op grond hiervan legt de Raad als maatregel op een boete van € 5.000,= (zegge: 
vijfduizend euro) op beklaagde als te voldoen aan de Vereniging binnen twee weken na het 
verstrijken van de beroepstermijn. De Raad heeft een hogere boete overwogen maar ziet 
daarvan af gelet op het feit dat beklaagde geen tuchtrechtelijk verleden heeft. Tevens legt 
de Raad als maatregel op de voorwaardelijke schorsing van drie maanden van 
beklaagde, alsmede de maatregel tot openbaarmaking van de gehele inhoud van de 
uitspraak van de Raad, vanwege en voor rekening van de Vereniging, met vermelding 
van de makelaardij-onderneming van beklaagde.  
 
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. 
 
 

 


