
 

Beweerdelijk onheus gedrag van makelaar. Weigering afgifte sleutels na beëindiging 

verkoopopdracht. Niet de-escalerend optreden makelaar.  

 

Klaagster en haar voormalige echtgenoot geven beklaagde opdracht tot verkoop van hun woning 

waarin klaagster nog verblijft. Als beklaagde telefonisch een afspraak wil maken voor een bezichtiging 

stemt klaagster daarmee niet in vanwege een op handen zijnde medische ingreep. Omdat dit 

telefoongesprek onbevredigend verloopt, stapt klaagster nog diezelfde dag naar het kantoor van 

beklaagde. Volgens haar ontstaat daar een handgemeen tussen makelaar en klaagster waarvan beide 

partijen een verschillende lezing geven. Gevolg is dat de makelaar de verkoopopdracht onmiddellijk 

teruggeeft en een factuur stuurt. Hij stelt afgifte van de sleutels van het huis afhankelijk van betaling 

van de factuur. Klaagster stuurt twee andere personen naar de makelaar om de sleutels terug te 

krijgen hetgeen de makelaar weigert. Tegen de wens van klaagster in overhandigt de makelaar de 

sleutels tenslotte aan de voormalige echtgenoot van klaagster.  

De Centrale Raad kan niet vaststellen wat er precies op het makelaarskantoor is voorgevallen. Wél 

stelt het college vast dat het optreden van de makelaar, zoals het niet afgeven van de sleutels, 

escalerend heeft gewerkt in het conflict en dat valt hem als professioneel makelaar te verwijten.  

 

 

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

 

 

N. E., aangesloten NVM-Makelaar, gevestigd en kantoorhoudende te L, appellant/beklaagde, 

 

 

tegen 

 

 

L. G. wonende te L, verweerster in hoger beroep/klaagster. 

 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Bij brief van 6 oktober 2013 heeft klaagster een klacht ingediend bij de afdeling 

Consumentenvoorlichting van de NVM. Deze heeft de klacht doorgeleid naar de Raad van 

Toezicht Amsterdam. In de beslissing van 10 maart 2014, verzonden op 12 maart 2014, is op die 

klacht beslist. In deze beslissing is de tegen appellant ingediende klacht gegrond verklaard en is 

aan hem een berisping opgelegd naast een boete van € 5.000,--. De Raad van Toezicht heeft 

voorts bepaald dat appellant met een bedrag van € 2.200,-- dient bij te dragen in de kosten van de 

behandeling van de klacht. Appellant is bij brief van 5 mei 2014, ontvangen op 6 mei 2014, tijdig 

van deze beslissing in hoger beroep gekomen. 

 

1.2 In zijn brief van 5 mei 2014 heeft appellant de gronden aangevoerd waarop zijn hoger beroep is 

gebaseerd. 
 

1.3 Klaagster heeft in haar brief van 12 juni 2014 verweer gevoerd in hoger beroep. 

 

1.4 De Centrale Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de in eerste instantie tussen partijen 
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gewisselde stukken en de beslissing van de Raad van Toezicht. 
 

1.5 Ter zitting van 8 september 2014 van de Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen: 

 

- appellant in persoon vergezeld van N. K en H. U; 

- klaagster in persoon vergezeld van R.P. B.. 

 

1.6 Partijen zijn door de Centrale Raad van Toezicht gehoord en hebben hun standpunten nader 

toegelicht. De Centrale Raad van Toezicht heeft N. K, H. U en R.P. B gehoord. Daarna zijn 

partijen door de Centrale Raad van Toezicht gehoord en zij hebben hun standpunten nader 

toegelicht. 

 

 

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 Medio 2013 geven klaagster en haar voormalige echtgenoot opdracht om te bemiddelen bij de 

verkoop van de voormalige echtelijke woning aan de R-straat 2 in L. Klaagster en haar zoon 

bewonen dit woonhuis. 
 

2.3 Op 4 oktober 2013 deelt appellant telefonisch aan klaagster mee dat een in mogelijke aankoop 

geïnteresseerde partij het woonhuis op 9 oktober 2013 wil bezichtigen. Klaagster stemt niet met 

deze bezichtiging in omdat zij op 15 oktober 2013 zal worden geopereerd en de daaraan 

voorafgaande periode, en ook op 9 oktober 2013, overleg moet voeren met haar medisch 

specialisten. 

 

2.4 Naar aanleiding van het onaangenaam verlopen telefoongesprek gaat klaagster nog op 4 oktober 

2013 naar het kantoor van appellant en vraagt aan hem tevergeefs om afgifte van de sleutels van 

haar woonhuis. Tussen appellant en klaagster ontstaat een handgemeen naar aanleiding waarvan 

beide partijen over en weer aangifte doen van mishandeling. Op 4 oktober 2013 bericht appellant 

per e-mail aan klaagster dat hij met onmiddellijke ingang de verkoopopdracht teruggeeft. 

 

2.5 Op verzoek van klaagster vraagt een zekere B op 7 oktober 2013 in gezelschap van zijn zoon op 

het kantoor van appellant om afgifte van de sleutels van het woonhuis. Appellant weigert de 

sleutels af te geven aan B, evenals aan een zekere S, die eveneens op verzoek van klaagster op 

het kantoor van appellant om afgifte van de sleutels verzoekt. 

 

2.6 Op 8 oktober 2013 zendt appellant aan klaagster een courtagenota. 
 

2.7 Op 11 oktober 2013 overhandigt appellant de sleutels van het woonhuis aan de voormalige 

echtgenoot van klaagster. 

 

 

3. De klacht 

 

3.1 De klacht, zoals deze door de Raad van Toezicht is samengevat, tegen welke samenvatting geen 

bezwaar is gemaakt, houdt het navolgende in. 
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3.2 Appellant heeft niet gehandeld zoals een goed makelaar betaamt doordat hij: 

 

a. klaagster op 4 oktober 2013 onheus heeft bejegend, haar heeft beledigd en bedreigd en 

appellant klaagster (licht) heeft mishandeld. Na 4 oktober 2013 heeft appellant zich op 

negatieve wijze uitgelaten over klaagster tegenover vrienden van haar; 

 

b. appellant heeft geweigerd de sleutels van het woonhuis aan klaagster over te dragen nadat 

appellant zelf het initiatief had genomen om de verkoopopdracht terug te geven. 

 

 

4. Het hoger beroep 

 

4.1 Appellant heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende 

aangevoerd. 

 

4.2 De Raad van Toezicht heeft blijk gegeven van vooringenomenheid door niet de uitkomst van het 

strafrechtelijk onderzoek af te wachten alvorens de klachten te behandelen. Door de door 

klaagster voorgebrachte getuige B te horen en in de beslissing te verwijzen naar de met de Raad 

van Toezicht gevoerde correspondentie heeft de Raad van Toezicht zich in deze procedure niet 

objectief opgesteld.  

  

4.3 Klaagster heeft huisvredebreuk gepleegd door te weigeren het kantoor van appellant te verlaten. 

Zij heeft appellant mishandeld waarna op haar verzoek verschillende personen onder het uiten 

van dreigementen de afgifte van de sleutels hebben gevorderd. Appellant heeft dat aanvankelijk 

geweigerd en vervolgens daaraan na overleg met de NVM de voorwaarde verbonden dat zijn 

facturen werden betaald. Appellant was er niet mee bekend dat de voormalige echtgenoot van 

klaagster geen toegang meer had tot het woonhuis. Na de confrontatie op 4 oktober 2013 heeft 

klaagster meegedeeld dat de sleutels niet aan hem mochten worden overgedragen, maar appellant 

heeft daartoe niettemin besloten nadat de voormalige echtgenoot ter zake had bemiddeld. 

Appellant heeft zich niet op een beledigende wijze over klaagster uitgelaten en zijn optreden 

heeft niet tot escalatie geleid. 
 

4.4 Appellant biedt aan om zijn kantoormedewerkster N. K en de voormalige echtgenoot van 

klaagster als getuigen voor te brengen. 

 

 

5. Het verweer 

 

5.1 Klaagster heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende 

aangevoerd. 

 

5.2 Appellant heeft klaagster onheus bejegend, beledigd, bedreigd en mishandeld nadat zij aan 

appellant had meegedeeld dat een bezichtiging moest worden uitgesteld in verband met een met 

spoed uit te voeren medische ingreep. De Raad van Toezicht heeft terecht overwogen dat door 

toedoen van appellant het geschil is geëscaleerd en appellant Regel 8 van de Erecode heeft 

geschonden. 

 

5.3 Appellant was ermee bekend dat de voormalige echtgenoot van klaagster niet meer in het 



4 
 

 

woonhuis verbleef. Ook omdat klaagster nadat de verkoopopdracht was gegeven de sleutels van 

het woonhuis aan appellant had overgedragen, heeft hij onjuist gehandeld door de sleutels na de 

beëindiging van de opdracht niet aan klaagster te overhandigen dan wel aan de personen die 

daarom op verzoek van klaagster hadden verzocht. 

 

5.4 Appellant heeft ten onrechte zijn medewerking aan een regeling van het geschil afhankelijk 

gemaakt van de betaling van een financiële vergoeding door klaagster. Appellant is daarbij 

voorbijgegaan aan de met klaagster gemaakte afspraak die inhield dat hij alleen bij verkoop van 

het woonhuis aanspraak kon maken op courtage.  

 

 

6. Beoordeling van het geschil in hoger beroep 

 

6.1 Door het hoger beroep ligt de klacht in volle omvang ter beoordeling aan de Centrale Raad van 

Toezicht voor. De beide klachtonderdelen lenen zich voor een gezamenlijke behandeling 

aangezien daarin wordt geklaagd over de door appellant gevolgde handelwijze na 4 oktober 

2013. 

 

6.2 De klachtprocedure wordt onafhankelijk van een mogelijke strafrechtelijke procedure gevoerd. 

Niet kan worden geoordeeld dat de Raad van Toezicht blijk heeft gegeven van 

vooringenomenheid door de klachten te behandelen terwijl het strafrechtelijk onderzoek naar de 

gang van zaken op 4 oktober 2013 nog niet was afgerond. Uit de omstandigheid dat de door 

klaagster voorgebrachte getuige B is gehoord en de Raad van Toezicht heeft verwezen naar de 

met appellant gevoerde correspondentie kan niet worden afgeleid  dat de Raad van Toezicht zich 

niet op objectief zou hebben opgesteld.  
 

6.3 In deze procedure kan de gang van zaken met betrekking tot het handgemeen tussen partijen op 4 

oktober 2013 niet worden vastgesteld. Wel staat vast dat appellant na dit handgemeen de 

opdracht om te bemiddelen bij verkoop zonder overleg met zijn opdrachtgevers met 

onmiddellijke ingang heeft beëindigd. 

 

6.4 Nadat appellant op 4 oktober 2013 zijn opdracht had teruggeven, heeft hij op 8 oktober 2013 aan 

klaagster een factuur gezonden en heeft hij aanspraak gemaakt op betaling van een courtage van 

€ 8.149,35. Appellant heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat voor hem geen 

verplichting tot afgifte van de sleutels bestond zolang deze factuur niet was betaald. Hij heeft 

zich beroepen op een telefonisch aan hem door een medewerker van de juridische dienst van de 

NVM gegeven advies. Klaagster heeft in haar verweerschrift in hoger beroep aangevoerd dat 

desgevraagd aan haar van de zijde van de NVM is meegedeeld dat een makelaar op eerste 

verzoek daartoe, gehouden is om de sleutels terug te geven. Daargelaten de vraag of appellant 

onder de geschetste omstandigheden aanspraak kon maken op betaling van courtage geldt dat de 

handelwijze van appellant, in verbinding met de weigering om de sleutels af te geven, een 

escalerende invloed op het tussen partijen gerezen geschil heeft gehad en appellant had dat als 

professionele dienstverlener behoren te vermijden.  

 

6.5 Appellant heeft in zijn beroepschrift gesteld dat klaagster na het handgemeen op 4 oktober 2013 

aan hem heeft meegedeeld dat zij bezwaar had tegen een mogelijke overdracht van de sleutels 

van het woonhuis aan haar voormalige echtgenoot. Uit de door klaagster in het geding gebrachte 

getuigenverklaringen van B en S volgt dat klaagster per e-mail aan appellant heeft verzocht om 

de sleutels aan één van hen over te dragen en dat zij onafhankelijk van elkaar op het kantoor van 



5 
 

 

appellant om afgifte daarvan hebben verzocht. Appellant heeft dat geweigerd en ook de 

tussenkomst van de politie heeft niet geleid tot de onverwijlde afgifte van de sleutels aan 

klaagster. Hoewel appellant ervan op de hoogte was dat klaagster bezwaar had gemaakt tegen de 

afgifte van de sleutels aan haar voormalige echtgenoot, heeft hij er niettemin voor gekozen om de 

sleutels aan deze over te dragen. Door onder de geschetste omstandigheden en tegen de 

uitdrukkelijke wil van klaagster deze sleutels aan haar voormalige echtgenoot ter hand te stellen, 

heeft appellant zich tegenover klaagster niet gedragen zoals van een professioneel handelend 

makelaar mag worden verwacht. 

 

6.6 De slotsom is dat appellant door te handelen als weergegeven onder 6.4 en 6.6 Regel 8 van de 

Erecode heeft geschonden en de klacht is in zoverre gegrond. De Centrale Raad van Toezicht 

acht na te melden straf juist. De Centrale Raad van Toezicht ziet voorts aanleiding om appellant 

te belasten met de kosten die zijn verbonden aan de behandeling van de klacht in twee instanties. 

 

6.7 Het door klaagster betaalde klachtgeld dient te worden gerestitueerd. 

 

6.8 Gelet op de inhoud van de Statuten en het Reglement Tuchtrechtspraak NVM komt de Centrale 

Raad van Toezicht tot de volgende uitspraak. 

 

 

7. Beslissing in hoger beroep 

 

7.1 Vernietigt de beslissing van 10 maart 2014 van de Raad van Toezicht Amsterdam. 

 

en opnieuw beslissend: 

 

7.2 Verklaart de onder 3.2 sub a en b geformuleerde klachten als weergegeven onder 6.4 en 6.6 

gegrond. 

 

7.3 Legt aan appellant de straf van berisping op. 

 

7.4 Bepaalt dat appellant ter zake van de kosten van de behandeling van de klacht in beide instanties 

een bijdrage van  € 5.187,-- exclusief eventueel verschuldigde BTW zal voldoen en bepaalt dat 

dit bedrag binnen zes weken na ondertekening van deze uitspraak aan de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM gevestigd te Nieuwegein zal worden voldaan. 

 

7.5 Verstaat dat het door klaagster betaalde klachtgeld zal worden gerestitueerd. 

 

 

 

Aldus gewezen te Amersfoort door mr. K.E. Mollema, voorzitter, mr. P. van der Kolk-Nunes, F.J. van 

der Sluijs, W. van Haselen, leden en mr. J.A. van den Berg, lid/secretaris en ondertekend op 13                

oktober 2014. 

 

 

          
 


