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Belangenverstrengeling. Aankoop door medewerker van verkopend makelaar. 

Onvoldoende belangenbehartiging.  

 

De verkopers van een woning (klagers) verwijten hun makelaars (beklaagden) dat zij in strijd 

met de Erecode hebben gehandeld. De woning werd gekocht door een medewerker van de 

makelaars waardoor er sprake was van belangenverstrengeling. Beklaagden stellen echter in 

het belang van de verkopers en op juiste wijze te hebben gehandeld. 

De Raad overweegt dat uit de Erecode volgt dat (het kantoor van) beklaagden niet langer als 

verkopend makelaars konden blijven optreden vanaf het moment waarop de 

verkoopinspanningen waren gericht op het tot stand brengen van een koopovereenkomst met 

de betrokken medewerker. Hierdoor zijn zowel beklaagden als hun medewerker betrokken 

geraakt in een verstrengeling van belangen die had moeten worden voorkomen. Klagers 

hebben hun bezwaren tijdig aan beklaagden kenbaar gemaakt. Door evenwel hun 

bemiddeling voor klagers voort te zetten, hebben beklaagden tuchtrechtelijk laakbaar 

gehandeld.  
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De loop van de procedure 

De Raad heeft kennis genomen van de klacht d.d. 30 oktober 2017 van mevrouw A. en de 

heer  R., beiden wonende te A., hierna te noemen “klagers”. De klacht is ingediend tegen 

de heer X en de heer Y, hierna te noemen “beklaagden”, beiden makelaar tevens 

aangeslotene bij de Vereniging, en beiden werkzaam bij de makelaardij-onderneming Y te 

A., lid van de Vereniging. 

 

Op de klacht hebben beklaagden op 12 december 2017 geantwoord. Vervolgens hebben 

klagers op deze reactie gerepliceerd op 4 januari 2018, waarna beklaagden op 17 januari 

2018 hebben gedupliceerd. Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.  

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 20 februari 2018.  

Klagers zijn in persoon verschenen. Beklaagde Y is eveneens in persoon verschenen.  

 

DE FEITEN 



 

 

Klagers hebben op 20 oktober 2016 opdracht verleend tot verkoop van hun woning te A., 

hierna te noemen “de woning”, aan beklaagden. Hierbij is de vraagprijs bepaald op € 

679.000,=. 

 

Met betrekking tot de woning heeft een aantal bezichtigingen plaatsgevonden. Een 

gegadigde heeft na twee bezichtigingen een uiterst bod uitgebracht van € 605.000,=, welk 

bod door klagers niet is aanvaard.  

 

Op 30 maart 2017 heeft een medewerkster van beklaagden tezamen met haar partner een 

bod van € 610.000,= op de woning uitgebracht. Hierna zijn onderhandelingen gestart die 

op 5 april 2017 tot overeenstemming hebben geleid tegen een koopprijs van € 625.000,=.  

Op grond van deze koopovereenkomst hebben klagers de woning op 1 augustus 2017 

geleverd.  

 

DE KLACHT 

 

Beklaagden hebben in strijd gehandeld met de Erecode nu door de verkoop van de woning  

aan de medewerkster van beklaagden sprake is geweest van ongewenste 

belangenverstrengeling. 

 

 

BEKLAAGDE 

 

In de klacht zijn als beklaagde makelaar genoemd de makelaardij-onderneming Y en de 

makelaars tevens aangeslotenen Y en X. Op grond van het bepaalde van artikel 15 lid 4 

van het Reglement Tuchtrechtspraak wordt de klacht door de Raad beschouwd als zijnde 

gericht tegen genoemde makelaars-aangeslotenen in persoon.  

 

HET VERWEER 

 

Beklaagden hebben  verweer gevoerd. Bij de beoordeling van de klacht zal op het verweer 

worden ingegaan.  

 

DE BEOORDELING 

 

Het standpunt van klagers: 

 

Direct toen beklaagden lieten weten dat hun medewerkster geïnteresseerd was in de 

woning,  hebben klagers kenbaar gemaakt dat beklaagden er “tussenuit” moesten gaan 

opdat klagers rechtstreeks met die medewerkster zaken konden doen dan wel dat er 

namens klagers een derde makelaar aangesteld zou moeten worden. Immers, in de visie 

van klagers konden beklaagden niet (meer) objectief adviseren daar de koper een collega 



 

betrof. Het verzoek daartoe door klagers is door beklaagden nooit serieus genomen, zo 

hebben klagers aangevoerd. Klagers werden iedere keer ermee afgescheept dat beklaagden 

eenvoudigweg vertrouwd moesten worden. Klagers zijn in onderhandeling getreden met de 

medewerkster van beklaagden daar zij het huis graag wilden verkopen. Klagers hadden op 

dat moment beiden geen baan zodat uitstel geen optie was. Ook bij de mondelinge 

overeenstemming met de medewerkster hebben klagers laten weten dat de constructie hen 

niet beviel en dat zij er absoluut geen goed gevoel bij hadden. Het standpunt van klagers 

was duidelijk: we laten de verkoop doorgaan maar daarna maken wij de zaak aanhangig bij 

de NVM. Klagers kunnen moeilijk bewijzen dat zij met de onderhavige transactie 

financiële schade hebben geleden maar het is voor hen duidelijk dat beklaagden geen 

courtage zouden mogen berekenen. Beklaagden hebben naar de mening van klagers de 

grenzen van wat een makelaar mag doen onvoldoende bewaakt. 

 

Het standpunt van beklaagden: 

 

Beklaagden hebben naar voren gebracht in A. over een groot aandeel van de 

makelaarsmarkt te beschikken en derhalve een naam hoog hebben te houden. Daarbij 

speelt integriteit een grote rol en beklaagden zijn zich daar zeer van bewust. De 

onderhavige woning was weliswaar een aantal keren bezichtigd maar de enige serieuze 

gegadigde heeft niet hoger dan € 605.000,= willen bieden. Naar de mening van beklaagden 

lag dit bod ver onder de marktwaarde, hetgeen door klagers geheel werd onderschreven. 

Hierop heeft één van de medewerkers van beklaagden laten weten belangstelling voor de 

woning te hebben. Beklaagden hebben klagers direct van die interesse op de hoogte gesteld 

én laten weten dat het hier een bijzondere situatie betrof. Op de vraag van klagers of hun 

belangen door beklaagden nog juist konden worden behartigd, konden beklaagden een 

bevestigend antwoord geven daar zij tegelijkertijd uitleg gaven over de manier waarop hun 

kantoor hiermee om zou gaan. Er is op geen enkele manier informatie bij de medewerkster 

terecht gekomen, noch heeft zij anderszins voordeel genoten door het feit dat zij op het 

kantoor van beklaagden werkzaam is. Wat betreft de eventuele optie om een andere 

makelaar ten behoeve van klagers in te schakelen, zijn beklaagden van mening dat dit 

slechts tot schijnzekerheid had geleid. De juistheid van de handelwijze van beklaagden 

blijkt uit het taxatierapport dat in opdracht van klagers is opgesteld. Immers, daarin werd 

de woning gewaardeerd op het bedrag waartegen klagers de woning aan de medewerkster 

hebben verkocht. Naar de mening van beklaagden hebben klagers er bewust voor gekozen 

de onderhandelingen met de medewerkster via beklaagden te laten verlopen en vervolgens 

af te ronden. Immers, klagers hebben nimmer hun verkoopopdracht ingetrokken. Het 

verzoek van klagers om korting op de courtage te verlenen is geweigerd daar beklaagden 

uitsluitend de belangen van klagers behartigden, en niet van de medewerkster. Beklaagden 

hebben het als een verrassing ervaren dat klagers na het ondertekenen van de 

koopovereenkomst hun bezwaren alsnog naar voren brachten, alsmede dat zij na het 

notarieel transport de courtagenota slechts gedeeltelijk hebben willen betalen in verband 

met hun bezwaren. Achteraf gezien had de communicatie tussen beklaagden en klagers 

wellicht beter gekund maar hoe dan ook hebben beklaagden de verkoop met de beste 



 

intenties begeleid. Per slot van rekening hebben beklaagden voor klagers de juiste koper 

voor de op dat moment maximaal haalbare koopsom gevonden.  

 

De overwegingen van de Raad: 

 

In de eerste plaats overweegt de Raad dat in Regel 6 van de Erecode onder meer is bepaald 

dat de makelaar dient te voorkomen betrokken te raken in een verstrengeling van belangen. 

Verder is in Regel 10 de makelaar verplicht ervoor te zorgen dat diegenen die aan zijn 

onderneming zijn verbonden, zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.   

  

Het kantoor van beklaagden had van klagers een verkoopopdracht aanvaard. De Raad 

meent dat beklaagden overeenkomstig evengenoemde regels tijdig aan klagers hebben 

kenbaar gemaakt dat de aan hun kantoor verbonden medewerkster in beginsel bereid was 

om een koopovereenkomst te sluiten voor de woning. Uit diezelfde regels volgt ook dat 

(het kantoor van) beklaagden niet langer als verkopend makelaar kon blijven optreden 

vanaf het moment waarop de verkoopinspanningen waren gericht op het tot stand brengen 

van een koopovereenkomst met de betrokken medewerker. Hierdoor zijn zowel 

beklaagden als hun medewerker betrokken geraakt in een verstrengeling van belangen die 

had moeten worden voorkomen en waartoe, zo meent de Raad, ook de gelegenheid 

bestond.  

 

Het verweer van beklaagden dat klagers niet of niet in voldoende mate hun bezwaren 

hebben kenbaar gemaakt, dan wel hebben nagelaten hun opdracht hebben ingetrokken, kan 

reeds niet slagen nu naar de Raad meent uit de stukken en het verhandelde ter zitting zeer 

duidelijk volgt dat klagers hun bezwaren tijdig aan beklaagden hebben kenbaar gemaakt. 

Door evenwel hun bemiddeling voor klagers voort te zetten, hebben beklaagden 

tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld.  

  

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 

beklaagden tuchtrechtelijk laakbaar hebben gehandeld, verklaart de Raad de klacht van 

klagers tegen beklaagden 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. De Raad stelt vast dat beklaagden geen tuchtrechtelijk relevant verleden 

hebben, om welke redenen de Raad beklaagden de maatregel beperkt tot waarschuwing. 

 

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

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

aan de Vereniging een deel van de op deze procedure gevallen kosten dienen te voldoen. 

Dit betekent dat beklaagden (gezamenlijk) aan de Vereniging een bedrag van € 2.675,= 

en het bedrag aan BTW van 21% hierover derhalve € 561,75, in totaal € 3.236,75 

dienen te voldoen (zegge: drieduizendtweehonderdzesendertig euro en vijfenzeventig 

cent). 

 

Aldus gewezen door de Raad van Toezicht Amsterdam van de NVM,  Mr J.P. van 

Harseler, T. Heijmeijer en Mr R. Vos, op 20 februari 2018,  

 

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. 

 

 

 


