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200 BELANGENBEHARTIGING OPDRACHTGEVER 

 

Echtscheiding, perikelen bij. Onvoldoende overleg opdrachtgever. Ongepast optreden.  

 

Klager en zijn ex-partner zijn door de voorzieningenrechter veroordeeld om hun voormalige 

echtelijke woning via beklaagde te verkopen. In het vonnis werd tevens bepaald dat bij het 

vaststellen van de vraag- en verkoopprijs en het eventueel tussentijds aanpassen daarvan, 

partijen de aanwijzingen van beklaagde dienen te volgen. Beklaagde heeft aan klager een 

koopovereenkomst voor de woning voorgelegd die reeds door de koper alsmede door de 

voormalige partner van klager was ondertekend. Klager verwijt beklaagde dat hij hem door 

zijn handelwijze onder druk heeft gezet. Beklaagde zou aan eerdere aanwijzingen van klager 

geen gevolg hebben gegeven en zijn belangen onvoldoende hebben behartigd.   

De Raad overweegt dat beklaagde klager er niet expliciet op heeft gewezen dat zij op grond 

van het vonnis bevoegd was om de vraag- en verkoopprijs opnieuw vast te stellen. Evenmin is 

de Raad gebleken dat beklaagde heeft overwogen om met de ex-partner van beklaagde de 

situatie te bespreken die was ontstaan door de weigering van klager. Door desondanks de 

koopakte op te maken en met name die ter ondertekening aan de koper voor te leggen, heeft 

beklaagde niet de zorgvuldigheid aan de dag gelegd die van de makelaar mag worden 

verlangd. De klacht is dan ook gegrond.  

 
 

Raad van Toezicht Amsterdam van de NVM 
 

RvT 23/17 

De loop van de procedure 

De Raad heeft kennis genomen van de klacht d.d. 8 september 2017 van de heer V., 

wonende te M., hierna te noemen “klager”. De klacht is gericht tegen mevrouw A, 

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

makelaardij-onderneming [naam makelaarskantoor], lid van de Vereniging. 

 

Beklaagde heeft op de klacht gereageerd op 9 november 2017. Op 1 december 2017 heeft 

mevrouw mr K. te U. namens klager de Raad de repliek van klager doen toekomen, waarna 

beklaagde heeft gedupliceerd op 16 januari 2018. Hiermee was de schriftelijke procedure 

van de klacht gereed.  

 

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

Klager is in persoon verschenen, vergezeld door zijn gemachtigde. Beklaagde is eveneens 

in persoon verschenen, in gezelschap van haar kantoorgenoten mevrouw B en mevrouw C. 

 

DE FEITEN 

 



 

 

De Voorzieningenrechter heeft op 20 mei 2016 klager veroordeeld tot de gezamenlijke 

opdracht met zijn voormalige partner aan beklaagde tot verkoop van hun voormalige 

woning, hierna te noemen “de woning”. In het vonnis is tevens bepaald dat bij het 

vaststellen van de vraag- en verkoopprijs en het eventueel tussentijds aanpassen daarvan 

partijen de aanwijzingen van beklaagde dienen te volgen. In het vonnis wordt als vraagprijs 

het bedrag van € 795.000,= genoemd. 

 

De gezamenlijke opdracht aan beklaagde is op 24 mei 2016 verstrekt.  

 

Op 2 augustus 2017 heeft beklaagde per e-mail aan klager een koopovereenkomst voor de 

woning voorgelegd die reeds door de koper alsmede door de voormalige partner van klager 

was ondertekend. Hierin was als verkoopprijs het bedrag van € 770.000,= opgenomen. 

 

DE KLACHT 

 

De klacht van klager houdt in: 

 

Beklaagde heeft klager ten onrechte onder druk gezet door een koopovereenkomst op te 

stellen met een koper wiens bod door beklaagde niet was aanvaard.  

 

Op grond hiervan meent klager dat beklaagde tuchtrechtelijk klachtwaardig heeft 

gehandeld.  

 

HET VERWEER 

 

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

worden ingegaan.  

 

DE BEOORDELING 

 

Klager heeft als onderbouwing van zijn klacht naar voren gebracht dat de opdracht aan 

beklaagde een gezamenlijke was, te weten van zijn voormalige partner en klager. Juist in 

het geval van twee opdrachtgevers dient naar de mening van klager de makelaar extra zorg 

en nauwkeurigheid te betrachten. Indien en voor zover beklaagde van mening was niet 

langer in staat te zijn de belangen van beide opdrachtgevers te dienen, had beklaagde de 

opdracht dienen terug te geven, zo meent klager. Hierbij heeft hij gewezen op de 

bepalingen in de Consumentenvoorwaarden van de Vereniging, in het bijzonder artikel 11. 

Tegenwoordig komt de situatie van een gezamenlijke verkoopopdracht naar aanleiding van 

een echtscheiding zó regelmatig voor, zo heeft klager verder naar voren gebracht, dat de 

onderhavige opdracht voor beklaagde niet als uitzonderlijk heeft te gelden. Hoe dan ook 

had beklaagde zich ervan dienen te vergewissen dat beide opdrachtgevers akkoord waren 

met haar handelen en dat heeft zij nagelaten, zo meent klager. Eind juli 2017 hebben beide 

opdrachtgevers beklaagde laten weten de woning te willen afmelden op Funda om die na 



 

 

een paar weken voor een hogere vraagprijs van € 815.000,= wederom aan te melden. Op 

dit verzoek is door beklaagde niet gereageerd. Naar aanleiding van het bericht van 

beklaagde inzake een nieuw bod van een eerdere gegadigde, heeft klager beklaagde 

herinnerd aan dat verzoek tot afmelding. Vervolgens ontving klager van beklaagde een 

reeds door zijn ex-partner én de koper ondertekende koopovereenkomst met het verzoek 

die akte eveneens te ondertekenen. Het komt erop neer, zo meent klager, dat beklaagde niet 

alleen geen gevolg heeft gegeven aan een tijdig verleende aanwijzing van zijn 

opdrachtgevers maar vervolgens ook op eigen houtje met de desbetreffende koper is gaan 

onderhandelen en vervolgens een koopakte heeft opgesteld alvorens hij beschikte over het 

akkoord van zijn beide opdrachtgevers. Hiermee heeft beklaagde de belangen en het 

vertrouwen van klager ernstig geschonden. Door deze handelwijze werd klager de kans 

ontnomen om met de koper verder te kunnen onderhandelen voor een hogere vraagprijs, zo 

meent klager.  

 

Beklaagde heeft als verweer naar voren gebracht dat in het vonnis is bepaald dat partijen 

bij het vaststellen van de vraag- en verkoopprijs en het eventueel tussentijds aanpassen 

daarvan de aanwijzingen van genoemde makelaar dienden te volgen. Op 22 mei 2017 was 

voor de woning reeds een mondelinge overeenkomst tot stand gekomen met € 765.000,= 

als koopsom. Hierin was als voorwaarde opgenomen dat de koper de fundering mocht 

keuren waarna de architect van de koper zich helaas niet positief over die fundering heeft 

uitgesproken waardoor die overeenkomst niet is doorgegaan. Het is juist dat klager heeft 

voorgesteld de vraagprijs naar € 815.000,= te verhogen maar dit is door beklaagde 

afgeraden omdat hiermee de woning op Funda in een hogere prijsklasse zou worden 

ingedeeld en daardoor minder aantrekkelijk zou worden. De eerdere koper bleef evenwel 

in de woning geïnteresseerd. Hiermee heeft beklaagde een mondelinge koopovereenkomst 

zonder ontbindende voorwaarden bewerkstelligd met een koopprijs van € 770.000,=. 

Beklaagde heeft haar beide opdrachtgevers geadviseerd hiermee akkoord te gaan. Hieraan 

heeft beklaagde ten grondslag gelegd dat de woning weliswaar nog regelmatig online werd 

bekeken, en dat er af en toe telefonisch navraag werd gedaan, maar dat concrete biedingen 

uitbleven. De ex-partner van klager heeft aan het advies van beklaagde gevolg gegeven, 

maar klager niet. Beklaagde heeft gemeend ook van het akkoord van klager te mogen 

uitgaan daar hij eerder met dezelfde koper en een lagere koopprijs was akkoord gegaan, 

onder voorwaarden die ongunstiger waren. Beklaagde is van mening tijdens het gehele 

verkoopproces naar beste vermogen te hebben gehandeld en dat voor klager en zijn ex-

partner een optimaal resultaat is bereikt. Om die reden kan niet worden gesteld dat 

beklaagde zich onvoldoende de belangen van klager zou hebben aangetrokken, zo heeft 

beklaagde haar verweer afgesloten. 

 

De Raad overweegt als volgt. 

 

De Raad is niet bevoegd te oordelen over de vraag in hoeverre beklaagde tekort is 

geschoten in de uitvoering van de Consumentenvoorwaarden 2015 van de Vereniging. Die 



 

 

bevoegdheid is voorbehouden aan de burgerlijke rechter dan wel de Geschillencommissie 

Makelaardij. 

 

Voor zover klager een beroep heeft gedaan op Regel 3 van de Erecode, waarin de makelaar 

wordt opgedragen slechts in het belang van één opdrachtgever op te treden in het geval het 

verlenen van de dienst in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, kan die 

Regel evenmin tot gegrondheid van de klacht leiden daar in het onderhavige geval immers 

sprake was van één gezamenlijke opdracht door klager en zijn ex-partner. 

 

In Regel 1 van de Erecode is onder meer ten aanzien van de handelwijze van makelaars 

opgenomen : 

 

“In hun communicatie waken zij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en 

rechten en over hun werkwijze, belangen en positie.” 

 

Tijdens de mondelinge behandeling is komen vast te staan dat voorafgaande aan de 

verzending van de e-mail van 2 augustus 2017 beklaagde telefonisch contact met klager 

heeft opgenomen met het advies akkoord te gaan met de door haar bewerkstelligde 

overeenkomst. In dit telefoongesprek heeft klager laten weten niet bereid te zijn hiermee 

akkoord te gaan.  

 

De Raad overweegt dat beklaagde klager niet expliciet heeft gewezen op haar bevoegdheid 

op grond van het vonnis om de vraag- en verkoopprijs opnieuw vast te stellen. Evenmin is 

de Raad gebleken dat beklaagde heeft overwogen met de ex-partner van beklaagde de 

ontstane situatie te bespreken die was ontstaan door de weigering van klager. Door 

desondanks de koopakte op te maken en met name die ter ondertekening aan de koper voor 

te leggen, heeft beklaagde niet de zorgvuldigheid aan de dag gelegd die van de makelaar 

mag worden verlangd.  

 

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.  



 

 

 

De Raad overweegt dat bij gegrondverklaring van een klacht in beginsel een maatregel op 

zijn plaats is. De Raad stelt vast dat beklaagde geen tuchtrechtelijk verleden heeft en legt 

beklaagde de maatregel op van waarschuwing. 

 

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 een deel van de op deze procedure gevallen kosten dient te voldoen. Dit 

betekent dat beklaagde aan de Vereniging dient te voldoen een bedrag van € 2.675,= en 

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

 

 

 


