
Project in Turkije. Beweerdelijk sluiten van aanvullende overeenkomst buiten medewe-

ten van belanghebbende. Beweerdelijk verzwijgen van aandeelhouderschap van ontwik-

kelaar.  

 

Het kantoor van beklaagde krijgt van een onderneming naar Turks recht opdracht om te be-

middelen bij de verkoop van in Turkije te ontwikkelen appartementen. De schoonvader van de 

makelaar (klager) heeft belangstelling voor appartementen in Turkije en richt daartoe een 

onderneming naar Turks recht op. De makelaar wordt benoemd tot directeur daarvan. Deze 

laatste onderneming sluit met de ontwikkelaar een koop/-aannemingsovereenkomst voor de 

bouw van 50 appartementen en 25 penthouses. In die overeenkomst wordt onder meer be-

paald dat de ontwikkelaar op eerste verzoek van de kopende onderneming (waarvan klager 

eigenaar is en beklaagde directeur) mee zal werken aan het vestigen van een hypothecaire 

inschrijving. Omdat dit naar Turks recht niet mogelijk is op basis van de koop-

/aannemingsovereenkomst, wordt tussen partijen een aanvullende overeenkomst opgesteld. 

De stelling van klager dat hij hier niets van afwist wordt door diverse verklaringen weerspro-

ken.  

Enige tijd later besluit een onderneming die aandelen bezit in de ontwikkelaar om zijn aande-

len over te dragen aan de makelaar. De stelling van klager dat hij ook hiervan niet op de 

hoogte was, wordt door verschillende verklaringen en stukken weerlegd.  

 

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: 

 

H.G.M. G., (hierna: “Gr”), wonende te E,  appellant/klager, 

 

tegen 

 

P.G., (hierna: “G”), aangesloten NVM-makelaar, gevestigd en kantoorhoudende te W, appel-

lant/verweerder in hoger beroep. 

 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Bij brief van 4 september 2013 heeft Gr een klacht ingediend bij de afdeling Consumen-

tenvoorlichting van de NVM. Deze heeft de klacht doorgeleid naar de Raad van Toe-

zicht Haarlem. In de beslissing van 20 december 2013, verzonden op 23 december 

2013, is op die klacht beslist. In deze beslissing is Gr in een onderdeel van zijn klacht 

niet-ontvankelijk verklaard, is een klachtonderdeel ongegrond verklaard en zijn twee 

klachtonderdelen gegrond verklaard. Aan G is de straf opgelegd van voorwaardelijke 

schorsing voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. De Raad van 

Toezicht heeft voorts bepaald dat G met een bedrag van € 2.200,-- dient bij te dragen in 

de kosten van de behandeling van de klacht. Bij brief van 6 januari 2014, ontvangen op 

6 januari 2014, is Gr van deze beslissing in hoger beroep gekomen. Bij brief van 13 fe-

bruari 2014, ontvangen op 13 februari 2014, is G (en het kantoor waaraan hij is verbon-

den) van deze beslissing in hoger beroep gekomen. 

 

1.2 Gr heeft in zijn beroepschrift de gronden aangevoerd waarop zijn hoger beroep is geba-

seerd. 
 

1.3 G heeft in zijn beroepschrift de gronden aangevoerd waarop zijn hoger beroep is geba-
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seerd en tevens verweer gevoerd tegen het door Gr ingestelde hoger beroep. 

 

1.4 De Centrale Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de in eerste instantie tussen 

partijen gewisselde stukken en de beslissing van de Raad van Toezicht. 
 

1.5 De Centrale Raad van Toezicht heeft bepaald dat de behandeling ter zitting zal plaats-

vinden op 15 april 2014 om 11.45 uur. Bij brief van 14 april 2014 heeft de advocaat van 

Gr aan de secretaris van de Centrale Raad van Toezicht bericht dat Gr zijn klacht intrekt 

evenals het tegen de beslissing van de Raad van Toezicht ingestelde hoger beroep. On-

der verwijzing naar het door G ingestelde hoger beroep heeft de advocaat van Gr bericht 

dat Gr geen bezwaar heeft tegen de vernietiging van de beslissing van de Raad van Toe-

zicht. In zijn brief van 14 april 2014 aan de secretaris van de Centrale Raad van Toe-

zicht heeft de advocaat van G meegedeeld dat tussen Gr en G overeenstemming is be-

reikt en aan hen voor ogen staat dat, nu de klacht door Gr is ingetrokken evenals het 

door Gr ingestelde hoger beroep, de beslissing van de Raad van Toezicht wordt vernie-

tigd gegeven de daarin aan G opgelegde straf. Bij brief van 14 april 2014 heeft de secre-

taris van de Centrale Raad van Toezicht aan de advocaten van Gr en G bericht dat de 

Centrale Raad van Toezicht er naar aanleiding van voormelde brieven vanuit gaat dat 

partijen aan de Centrale Raad van Toezicht verzoeken om op basis van de gewisselde 

processtukken een beslissing te geven. In het tijdens het op 15 april 2014 gevoerde 

Raadkameroverleg heeft de Centrale Raad van Toezicht daartoe besloten. 

 

 

2. De feiten 

 

2.1 Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van 

de inhoud van de overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat het navolgende 

vast. 

 

2.2 Het kantoor van G krijgt in 2005 opdracht van DBC Insaat Emlak Turizm Ticaret 

Ltd./Sti (hierna: “DBC”) om te bemiddelen bij de verkoop van onroerend goed in Tur-

kije. G voert de opdracht uit. 
 

2.3 Gr heeft belangstelling voor de aankoop van appartementen in Turkije en zijn fiscaal 

adviseur M. A. geeft hem daarover op 11 september 2007 schriftelijk advies. Gr richt de 

vennootschap naar Turks recht D Turizm Emlak Ltd./Sti op (hierna: “D”). De dochter 

van Gr is op dat moment gehuwd met G. Gr benoemt G tot bestuurder van D. 

 

2.4 Op 8 november 2008 sluit D met DBC een koop-aannemingsovereenkomst met betrek-

king tot in Mahmutlar Alanya te bouwen 50 appartementen en 25 duplex penthouses. 

De koopsom beloopt € 5.000.000,--. Artikel 8 van de overeenkomst bepaalt dat D ver-

plicht is om binnen tien dagen na ondertekening € 1.500.000,-- over te boeken op de 

derdengeldrekening van G B.V. Dit artikel bepaalt voorts dat DBC op eerste verzoek 

van D zal meewerken aan de vestiging van een eerste hypothecaire inschrijving. 

 

2.5 In zijn e-mail van 5 juni 2009 vraagt de Nederlandse advocaat mr. A.R.M. van der 

Pluijm namens Gr advies aan een zekere Kutlan over de vestiging van het recht van hy-

potheek naar Turks recht. 

 

2.6 Op 26 oktober 2009 sluiten DBC en D een aanvullende overeenkomst waarin onder 
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meer is bepaald dat na de betaling van € 1.500.000,-- een recht van hypotheek zal wor-

den gevestigd met een looptijd van 30 jaar. G ondertekent namens D deze overeen-

komst.  
 

2.7 In zijn e-mail van 20 november 2009 bericht G aan Gr dat goedkeuring is verleend voor 

de inschrijving van een hypotheek en de desbetreffende akte is gepasseerd waarna op 26 

oktober 2009 de inschrijving in de kadastrale registers is gevolgd. 
 

2.8 Op 16 maart 2009 besluiten de aandeelhouders van de in W gevestigde vennootschap T 

L  - een zekere Go en P. G. Holding B.V. -   om 4.000 aandelen in het kapitaal van DBC 

te kopen. Op 4 september 2013 draagt T L B.V. al haar aandelen in DBC over aan haar 

mede-aandeelhoudster R.A. B. Onroerend Goed B.V. 

 

 

3. De klacht 

 

3.1 De klacht, zoals deze door de Raad van Toezicht is samengevat, tegen welke samenvat-

ting geen bezwaar is gemaakt, houdt het navolgende in. 

 

3.2 Op verzoek van G heeft Gr € 1.500.000,-- overgeboekt op de derdengeldrekening van G 

terwijl in Turkije nog geen grond was aangekocht. 
 

3.3 G heeft Gr ten onrechte in de waan gelaten dat hij als aankopend makelaar is opgetre-

den. 

 

3.4 Gr heeft aan G geen toestemming verleend om de aanvullende overeenkomst van 26 

oktober 2009 tussen DBC en D te sluiten. 

 

3.5 G heeft zijn persoonlijke belang bij het sluiten van de transacties verborgen gehouden 

door niet mee te delen dat hij aandeelhouder was van DBC.  

 

 

4. Het hoger beroep van Gr 

 

4.1 Gr heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende aange-

voerd. 

 

4.2 De aan G opgelegde straf is te laag. Passend is een onvoorwaardelijke schorsing voor de 

duur van 12 maanden met openbaarmaking van de beslissing op de voet van artikel 57 

lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak van de NVM.  

 

4.3 G heeft het vertrouwen dat het publiek in de NVM-makelaars moet kunnen hebben door 

zijn handelwijze ernstig geschonden. Hij heeft gedurende een periode van vier jaar ver-

huld dat hij aandeelhouder was van DBC. Hij heeft voorts zonder daarvoor de goedkeu-

ring te vragen, meegewerkt aan het sluiten van de aanvullende overeenkomst van 26 ok-

tober 2009. Daardoor heeft hij in het nadeel van D een voor DBC gunstig financieel re-

sultaat bereikt. G heeft zich aldus schuldig gemaakt aan malafide gedrag en slechts zijn 

eigen zakelijke belangen gediend. 

 

4.4 Ten onrechte heeft de Raad van Toezicht geoordeeld dat bij het bepalen van de straf-
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maat moet worden meegewogen dat G indertijd gehuwd was met de dochter van Gr. G 

is in 2008 gescheiden maar de voormalige echtelieden hebben hun samenleving met hun 

twee kinderen voortgezet als waren zij gehuwd. 

 

 

5. Het hoger beroep van G 

 

5.1 G heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende aange-

voerd. 

 

5.2 In zijn hoedanigheid van directeur van D heeft G meegewerkt aan de totstandkoming 

van de aanvullende overeenkomst van 26 oktober 2009. In artikel 8 van de op 8 novem-

ber 2008 gesloten koop-aannemingsovereenkomst was in het belang van D bepaald dat 

DBC op eerste verzoek van D zou meewerken aan het vestigen van een eerste hypothe-

caire inschrijving. Omdat het Turkse kadaster niet bereid was om op basis van de tekst 

van dat artikel het recht van hypotheek in te schrijven, heeft G de aanvullende overeen-

komst opgesteld en op basis van voorschriften van het kadaster daarin een looptijd en 

een opzeggingsgrond opgenomen. Door het recht van eerste hypotheek te vestigen werd 

het belang van D gediend. Het handelen van G als bestuurder van D valt overigens niet 

onder het bereik van het tuchtrecht. 

 

5.3 Gr was er van op de hoogte dat door middel van de aanvullende overeenkomst het recht 

van hypotheek werd gevestigd. Op 20 november 2009 zijn de desbetreffende stukken 

voorzien van een toelichting aan Gr verzonden en op 21 november 2009 per telefax 

nogmaals, dit keer ook aan de boekhouder van Gr. In november 2009 heeft G de origi-

nele documenten persoonlijk overgedragen. De Raad van Toezicht heeft in zijn beslis-

sing onder 5.3 overwogen dat uit de brief van 4 september 2013 van Gr blijkt dat deze 

in 2009 op de hoogte was van het vestigen van de hypotheek. Gr heeft tegen deze over-

weging in hoger beroep geen grief geformuleerd. In de in hoger beroep door G overge-

legde verklaring van 10 februari 2014 verklaart R.A. B. dat Gr door zijn eigen advocaat 

is geadviseerd met betrekking tot de vestiging van een hypotheekrecht. B voegt in zijn 

verklaring daaraan toe dat Gr ermee bekend was dat op basis van de tekst van de koop-

aannemingsovereenkomst geen hypotheekrecht kon worden gevestigd en daarom de 

aanvullende overeenkomst is opgesteld. 
 

5.4 Op het moment van het sluiten van de koop-aannemingsovereenkomst op 8 november 

2008 was G geen aandeelhouder van DBC. In maart 2009 heeft G aandelen verworven 

in het kader van het stellen van zekerheid voor de terugbetaling van een vordering van 

G op een aandeelhouder van DBC. Uit de in hoger beroep door G overgelegde verkla-

ring van 12 februari 2014 van de dochter J.Th.G.M. Gr van Gr en ook uit de voormelde 

verklaring van B volgt dat Gr ermee bekend was dat de desbetreffende aandelen als on-

derpand zouden gaan dienen voor een vordering van G op een aandeelhouder van DBC. 

 

 

6. Het verweer van G tegen het hoger beroep van Gr 

 

6.1 G heeft, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende verweer gevoerd. 

 

6.2 G is opgetreden als verkopend makelaar van DBC en dat was voor Gr duidelijk. Ook de 

Raad van Toezicht is daarvan uitgegaan en tegen dat oordeel is Gr niet opgekomen. Na-
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dat de koop-aannemingsovereenkomst was gesloten is een einde gekomen aan de 

dienstverlening van G. Vanaf dat moment heeft hij uitsluitend nog gehandeld in zijn 

hoedanigheid van directeur van D. De door hem als directeur van die onderneming ge-

volgde handelwijze kan niet alleen in deze procedure niet worden getoetst, maar is voor 

Gr ook geen grond geweest om G als bestuurder van D te ontslaan. 

 

6.3 G betwist dat hij gedurende enkele jaren zou hebben verhuld dat hij mede aandeelhou-

der is geweest van DBC. Gr heeft deze stelling op geen enkele wijze onderbouwd. Uit 

de verklaringen van zijn dochter en R.A. B. volgt dat Gr volledig op de hoogte is ge-

weest van deze positie van G.  
 

6.4 G betwist het standpunt van Gr dat de transactie met DBC voor D financieel nadelig en 

voor DBC zeer winstgevend zou zijn geweest. De door Gr tegen lage koopsommen ge-

kochte appartementen worden inmiddels voor veel hogere prijzen verkocht. Gr heeft 

ook deze stelling niet onderbouwd. Door het sluiten van de aanvullende overeenkomst 

zijn de belangen van D niet geschaad en is DBC niet bevoordeeld. 

 

6.5 Geen grond bestaat voor de door Gr bepleite straf en de openbaarmaking daarvan. De 

klachten zijn ongegrond en de beslissing van de Raad van Toezicht moet worden ver-

nietigd. 

 

 

7. Het verweer van Gr tegen het hoger beroep van G 

 

7.1 Gr heeft geen verweer gevoerd tegen het door G ingestelde hoger beroep. 

 

  

8. Beoordeling van het geschil in hoger beroep 

 

8.1 Blijkens de brief van 4 september 2013 heeft Gr verzocht om te onderzoeken of het ma-

kelaarskantoor K & G Makelaars en/of P. G. in strijd hebben gehandeld met de Erecode 

van de NVM. De in deze brief opgenomen verwijten spitsen zich toe op de door G ge-

volgde handelwijze. De Raad van Toezicht heeft in zijn beslissing aan G de straf van 

voorwaardelijke schorsing van drie maanden met een proeftijd van twee jaar opgelegd 

en hem belast met de aan de behandeling van de klacht verbonden kosten. 

  

8.2 De Raad van Toezicht heeft blijkens de vermelding van de partijen in zijn beslissing 

echter het makelaarskantoor als de beklaagde partij opgenomen. In artikel 15 lid 4 van 

het Reglement Tuchtrechtspraak NVM is bepaald dat, indien de klacht niet vermeldt te-

gen welk lid of NVM-Makelaar de klacht is gericht, de Raad van Toezicht kan bepalen 

wie hij als beklaagde beschouwt. De Raad van Toezicht heeft, gegeven de formulering 

van de klacht in zijn beslissing en gegeven het dictum daarvan, kennelijk G als beklaag-

de beschouwd. Nu sprake is van een kennelijk abusievelijke vermelding van het make-

laarskantoor als beklaagde partij in de beslissing en voorts door partijen ook in hoger 

beroep slechts aandacht is besteed aan de handelwijze van G, beschouwt de Centrale 

Raad van Toezicht in hoger beroep G als de beklaagde partij. G is ook, evenals het ma-

kelaarskantoor, in hoger beroep gekomen.  

 

8.3 Gr en G zijn in hoger beroep niet opgekomen tegen de beslissingen die door de Raad 

van Toezicht zijn genomen met betrekking tot de onder 3.2 (niet-ontvankelijk) en 3.3 
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(ongegrond) opgenomen klachtonderdelen. De Centrale Raad van Toezicht ziet geen 

aanleiding om met betrekking daartoe anders te oordelen dan de Raad van Toezicht. 

 

8.4 In hoger beroep heeft G een verklaring overgelegd waarin R.A. B. verklaart dat Gr er-

mee bekend was dat met het oog op het vestigen van het hypotheekrecht het sluiten van 

een aanvullende overeenkomst noodzakelijk was en Gr zich daarover ook door zijn ad-

vocaat had laten informeren. In het dossier bevindt zich voorts de e-mail van 5 juni 

2009 van deze advocaat waarin door hem vragen zijn gesteld over het recht van hypo-

theek naar Turks recht. Uit het dossier blijkt ook dat G op 29 november 2009 aan Gr de 

stukken met betrekking tot de dan inmiddels gepasseerde en ingeschreven hypotheekak-

te heeft toegezonden en dat ook per telefax op die datum heeft gedaan. G heeft aldus 

gemotiveerd betwist dat Gr niet zou hebben ingestemd met het sluiten van deze over-

eenkomst. Gr heeft in hoger beroep de inhoud van deze verklaring niet bestreden. De 

Centrale Raad van Toezicht is van oordeel dat bij deze stand van zaken, hoewel dat op 

zijn weg lag, door Gr niet aannemelijk is gemaakt dat de overeenkomst is gesloten zon-

der zijn toestemming. Dit klachtonderdeel mist daarom feitelijke grondslag en is onge-

grond. 

  

8.5 Met betrekking tot de aandelen van DBC heeft R.A. B. verklaart  - samengevat -  dat hij 

aan Gr meerdere malen had voorgehouden dat deze door een overleden aandeelhouder 

aan G verpande aandelen aan deze in eigendom zouden worden overgedragen indien Gr 

geen belangstelling zou hebben voor de verwerving daarvan. Blijkens deze verklaring 

zijn de aandelen in maart 2009 aan G geleverd en was Gr daarmee bekend. De dochter 

van Gr heeft in haar verklaring eveneens vermeld dat haar vader er van op de hoogte 

was dat de aandelen in DBC aan G waren overgedragen. Daaraan heeft zij toegevoegd 

dat ook de boekhouder en de belastingadviseur van twee ondernemingen van Gr hier-

mee bekend waren. Ook deze verklaring is door Gr in hoger beroep niet bestreden. Het 

verwijt dat G tegenover Gr zou hebben verzwegen dat hij gedurende enige tijd de posi-

tie van aandeelhouder van DBC heeft gehad is naar het oordeel van de Centrale Raad 

van Toezicht niet komen vast te staan en ook het onder 3.5 opgenomen klachtonderdeel 

is ongegrond.   

 

8.6 De beslissing van de Raad van Toezicht kan niet op alle onderdelen in stand blijven. Op 

proces-economische gronden zal de gehele beslissing worden vernietigd en zal opnieuw 

recht worden gedaan. Gelet op de inhoud van de Statuten en het Reglement Tuchtrecht-

spraak NVM komt de Centrale Raad van Toezicht tot de volgende uitspraak. 

 

 

9. Beslissing in hoger beroep 

 

9.1 Vernietigt de beslissing van 20 december 2013 van de Raad van Toezicht Haarlem. 

 

9.2 Verstaat dat de door Gr ingediende klacht is gericht tegen G. 
 

9.3 Verklaart Gr niet-ontvankelijk in zijn onder 3.2 opgenomen klacht tegen G. 

 

9.4 Verklaart de onder 3.3 – 3.5 klachtonderdelen ongegrond. 
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Aldus gewezen te Amersfoort door mr. K.E. Mollema, voorzitter, mr. J.T. Anema, F.J. van 

der Sluijs, mr. J.C. Borgdorff, leden en mr. J.A. van den Berg, lid/secretaris en ondertekend 

op  28 mei 2014. 

 


