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Informatie aan niet-opdrachtgever. Oppervlakte woning. 

Klager heeft in 2006 een woning gekocht. Klager verwijt de makelaar van de verkoper dat 

hij in de verkoopbrochure heeft vermeld dat de woning een oppervlakte had van 35 m2. Uit 

documentatie van het Kadaster bleek later dat de oppervlakte slechts 30,4 m2 bedroeg. 

De Raad overweegt dat in 2006 nog werd gewerkt met verschillende maatvoeringen zoals 

bruto en netto woonoppervlak. Uitgaande van de thans geldende meetnorm NEN 2580 

bedraagt de oppervlakte van de woning 33,6 m2. De Raad acht dit laatste aantal vierkante 

meters bepalend. In aanmerking genomen dat in 2006 de NEN-normering nog niet gold 

voor leden van de Vereniging, is het verschil tussen het door beklaagde genoemde aantal 

vierkante meters en het aantal vierkante meters volgens de NEN 2580-normering niet van 

dien aard dat gezegd kan worden dat beklaagde misleidende informatie over de 

oppervlakte van de woning heeft verstrekt.  

 

 

10/12         DE LOOP VAN DE PROCEDURE  

 

De Raad van Toezicht van de Makelaarsvereniging Amsterdam, afdeling van 

de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en 

vastgoeddeskundigen N.V.M. (hierna: de Vereniging), heeft kennis genomen 

van de klacht van de heer F, (hierna te noemen: klager), gericht tegen [naam 

makelaarskantoor] (hierna te noemen: beklaagde),  lid van de Vereniging.  

   

De klacht is door klager ingediend bij de Vereniging bij brief van 26 maart 

2012 met bijlagen. Beklaagde heeft op de klacht gereageerd bij e-mail van 19 

april 2012 met bijlagen. 

Vervolgens heeft klager zijn standpunt nader toegelicht bij e-mail van 30 

april 2012, waarna beklaagde nog heeft gereageerd bij brief van 2 mei 2012 

met bijlagen. Tenslotte is op 12 juli 2012 door beklaagde nog een schriftelijk 

stuk ingediend, zijnde een NEN-meting, vervaardigd door Houseview.  

 

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. 

   

Ter zitting van de Raad, gehouden op 7 februari 2013, is klager in persoon 

verschenen, in gezelschap van mevrouw K., tolk. Namens beklaagde is 

verschenen de heer S., als makelaar verbonden aan het kantoor van 

beklaagde. 

 

DE FEITEN   

 

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is voor de Raad het 

navolgende komen vast te staan.  

 



-  In 2006 heeft klager het studio-appartement, gelegen aan [adres] te A. 

gekocht, dat namens de toenmalige eigenaar te koop werd aangeboden door 

beklaagde. De door klager betaalde koopprijs voor dit appartement bedroeg € 

112.000,--.  

 

-  In de door beklaagde opgestelde verkoopbrochure stond vermeld dat het 

appartement een oppervlakte van 35m2 heeft, dat het bouwjaar 1910 is en dat 

in 2003 hardhouten kozijnen met dubbel glas zijn geplaatst.  

 

-  Eind 2011/begin 2012 is klager begonnen met een renovatie van het 

appartement. In het kader daarvan verkreeg klager documentatie omtrent het 

door hem gekochte appartement, afkomstig uit het Kadaster. Volgens deze 

documentatie bedroeg het woonoppervlak van het appartement 30,4m2. 

-  Bij brief van 14 maart 2012 heeft klager beklaagde gewezen op het onjuiste 

door deze opgegeven aantal vierkante meters van het appartement. Hij 

verzocht beklaagde om opheldering over dit laatste. Verder stelde klager in 

die brief dat de destijds door hem betaalde koopprijs was gebaseerd op een 

woonoppervlak van 35m2, hetgeen neerkwam op € 3.200,-- per m2. Nu het 

woonoppervlak 4,5m2 minder bleek te zijn, aldus klager, had hij € 14.400,-- 

teveel voor het appartement betaald. Hij vroeg beklaagde of deze bereid was 

laatstgenoemd bedrag te compenseren. 

 

-  Beklaagde heeft op de brief van klager gereageerd bij e-mail van 16 maart 

2012. In die e-mail heeft beklaagde uitgelegd dat er ten tijde van de aankoop 

van het appartement door klager binnen de makelaardij nog geen 

eenduidigheid bestond over de wijze van meten van het oppervlak van een 

woning en dat het opgeven van de maatvoering kon variëren van bruto 

vloeroppervlakte (BVO) tot gebruiksvloeroppervlakte (GBO). Verder liet 

beklaagde weten dat de Vereniging pas in 2010 van haar leden verlangde dat 

deze objecten te koop aanboden met een maatvoering gebaseerd op de 

NEN2580-normering. 

  

-  Klager heeft geen genoegen genomen met de door beklaagde gegeven 

uitleg en heeft vervolgens de onderstaande klacht ingediend. 

 

DE KLACHT 

 

De klacht van klager houdt in – kort samengevat en voor zover van belang - 

dat beklaagde niet heeft gehandeld zoals een goed makelaar betaamt doordat 

hij in het kader van de verkoop van het appartement misleidende informatie 

heeft verstrekt in de verkoopbrochure, inhoudende dat het appartement een 

oppervlakte van 35m2 zou hebben, terwijl dit in werkelijkheid volgens de 

van het Kadaster verkregen informatie slechts 30,4m2 was. 



Ter zitting heeft beklaagde zijn klacht nog aangevuld en gesteld dat ook de 

door beklaagde verstrekte informatie omtrent de isolatie van de woning, te 

weten de dubbele beglazing, niet juist was aangezien slechts de ramen van de 

woonkamer waren voorzien van dubbel glas, terwijl dit in de keuken niet het 

geval is. Tevens wees klager er op dat ook het bouwjaar van de woning 

onjuist in de brochure stond vermeld, namelijk 1910, terwijl het pand in 1888 

is gebouwd.  

 

HET VERWEER 
 

Beklaagde heeft gesteld dat hij niet opzettelijk onjuiste informatie heeft 

verstrekt aangaande de oppervlakte van het door klager gekochte 

appartement. Beklaagde wijst er wederom op dat vóór 2010 de NEN2580-

normering nog niet gold voor leden van de Vereniging en dat destijds 

woningen werden aangemeld op basis van uiteenlopende maatvoeringen. Te 

weten bruto vloeroppervlak, gebruiksvloeroppervlak of netto vloeroppervlak. 

Omdat de medewerker van beklaagde, die destijds het oppervlak van de aan 

klager verkochte woning heeft opgemeten niet meer bij beklaagde werkzaam 

is, moet beklaagde het antwoord op de vraag op welke maatvoering zijn 

medewerker de betreffende 35m2 heeft gebaseerd schuldig blijven. 

Beklaagde houdt het voor mogelijk dat de oppervlakte van het trappenhuis 

onderdeel uitmaakt van die 35m2. 

Verder wijst beklaagde er nog op dat in hetzelfde gebouw waarin ook de 

woning van klager is gelegen de laatste jaren nog enkele appartementen zijn 

verkocht.  

Vóór 2010 is een zogenaamde dubbele unit verkocht, die werd aangeboden 

met een oppervlakte van 70m2, terwijl in 2011 – toen het regime rond de 

NEN-normering reeds van kracht was – twee appartementen zijn aangemeld 

met een oppervlakte van 33m2. 

 

Beklaagde meent dat destijds de oppervlakte van het appartement voor klager 

wellicht niet zo belangrijk was en dat hij, indien dit wel het geval was 

geweest, de woning had kunnen nameten en eventueel van de koop af had 

kunnen zien. 

 

DE BEOORDELING 

 

Voor het antwoord op de vraag of beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft 

gehandeld overweegt de Raad als volgt. 

 

Nu klager zich eerst ter zitting heeft beklaagd over onjuist door beklaagde 

verstrekte informatie omtrent de dubbele beglazing en het bouwjaar van het 

pand, heeft beklaagde op deze verwijten niet schriftelijk kunnen reageren. 

Deze verwijten aan het adres van beklaagde zullen door de Raad derhalve 



buiten beschouwing worden gelaten. De Raad zal zich in zijn oordeel 

beperken tot de oorspronkelijke, schriftelijk ingediende klacht van klager 

betreffende de oppervlakte van de woning. 

 

Vast staat dat in 2006, toen klager het appartement kocht, de thans voor de 

leden van de Vereniging geldende meetnorm volgens  

NEN 2580 nog niet van kracht was. In 2006 werd nog gewerkt met 

verschillende maatvoeringen, zoals bruto en netto woonoppervlak. 

In de door beklaagde opgestelde aanbieding staat vermeld: 

“woonoppervlakte: 35m2”. Er staat niet bij vermeld of het hier bruto of netto 

woonoppervlak betreft. In de koopovereenkomst opgesteld tussen klager en 

de verkoper van het appartement staat ook geen garantie opgenomen dat de 

oppervlakte van het gekochte 35m2 bedraagt. 

Volgens klager dient de door het Kadaster opgegeven maatvoering van 

30,4m2 te worden aangehouden. 

De Raad volgt klager niet in dit standpunt. Voor de Raad is op basis van de 

door klager overgelegde tekeningen, die hij heeft verkregen van het Kadaster, 

duidelijk geworden dat het Kadaster uitgaat van de woonoppervlakte 

gemeten binnen de muren van het appartement, en zonder de oppervlakte van 

het trappenhuis. Deze berekening levert dan een oppervlakte van 30,4 m2 op. 

 

Volgens het door beklaagde in de procedure overgelegde meetcertificaat van 

Houseview, opgesteld volgens de thans gelden NEN 2580-norm, bedraagt het 

gebruiksoppervlak van de door klager gekochte woning 33,6m2. Bij deze 

laatste meting wordt, evenals bij de meting door het Kadaster, geen rekening 

gehouden met de oppervlakte van het gemeenschappelijk trappenhuis, doch 

wordt het oppervlak van de woning gemeten inclusief de dikte van de muren. 

Het resultaat van die meting is dan de eerdergenoemde 33,6m2. Dit laatste 

aantal vierkante meters, gemeten volgens eerdergenoemde  NEN-normering, 

is voor de Raad bepalend. Het verschil tussen het in 2006 door beklaagde 

opgegeven aantal vierkante meters en het aantal vierkante meters volgens 

NEN 2580 is derhalve slechts 1,4m2. In aanmerking genomen dat in 2006 de 

NEN-normering nog niet gold voor de leden van de Vereniging, is het 

verschil in oppervlakte, zoals in 2006 door beklaagde in de verkoopbrochure 

vermeld, niet van dien aard dat kan worden gesproken van het verstrekken 

van misleidende informatie door beklaagde omtrent de oppervlakte van het 

door klager gekochte appartement.  

 

De klacht is dan ook ongegrond. 

 

Aldus gewezen door de Raad van Toezicht van de Makelaars-vereniging 

Amsterdam, afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in 

onroerende goederen en vastgoeddeskundigen N.V.M., 



mr. J.P. van Harseler, J.B. Boerman, ing. Mar. J. Heule, en mr. W, van 

Otterloo, in aanwezigheid van mevrouw mr. J.M. Bakx-van den Anker,   

op 7 februari 2013, ondertekend op 3 april 2013. 

 

mr. J.P. van Harseler, Voorzitter 

 

mr. J.M. Bakx-van den Anker, secretaris 

 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement Tuchtrechtspraak 

N.V.M. kan de partij, die zich met deze beslissing niet kan verenigen binnen 

8 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, N.V.M. Bureau, Postbus 2222, 3430 DC Nieuwegein. 


