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Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste woonoppervlakte. Communicatie. 

Ontvankelijkheid van de klacht. Verjaring. 

 

Klaagster heeft in 2011 een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Toen klaagster de 

woning in 2016 wilde verkopen, ontdekte ze dat de woning kleiner was dan door beklaagde ten 

tijde van de aankoop was aangegeven. Klaagster heeft beklaagde een brief gestuurd waarbij zij 

beklaagde met haar bevindingen heeft geconfronteerd. Zij heeft beklaagde daarbij verzocht haar 

brief door te sturen naar beklaagdes verzekeringsmaatschappij met het verzoek contact met 

klaagster op te nemen. Klaagster verwijt beklaagde dat zij een onjuiste woonoppervlakte heeft 

opgegeven en dat zij naar aanleiding van haar brief, niet persoonlijk contact met klaagster heeft 

gezocht maar heeft volstaan met het doorsturen van de brief naar haar verzekeringsmaatschappij. 

Volgens beklaagde is de klacht verjaard nu deze ruim 5 jaar na de aankoop is ingediend.  

De Raad stelt vast dat klaagster zich met haar brief binnen 5 jaar na aankoop tot beklaagde 

gericht heeft. Nu klaagster het verschil in woonoppervlakte pas in 2016 heeft bemerkt, heeft zij zich 

in ieder geval binnen redelijke termijn tot de Raad gewend. De klacht is dan ook niet verjaard en 

klaagster kan daarin worden ontvangen. De Raad concludeert dat de oppervlakte van de woning 

117,3 m2 bedraagt. De door beklaagde opgegeven oppervlakte was niet correct (125 m2). 

Beklaagde heeft op dit punt onjuiste en misleidende informatie verstrekt. Dat zij geen persoonlijk 

contact met klaagster heeft opgenomen valt haar onder de onderhavige omstandigheden niet te 

verwijten.   

  

 
Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
08/17         DE LOOP VAN DE PROCEDURE  

 
De Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
en Taxateurs in onroerende goederen NVM (hierna: de Vereniging), 
heeft kennis genomen van de klacht van mevrouw A. (hierna te 
noemen: klaagster), gericht tegen [Makelaarskantoor X] (hierna te 
noemen: beklaagde), lid van de Vereniging.  
   
De klacht is door klaagster ingediend bij e-mail van 31 maart 2017 
met bijlagen. Namens beklaagde is op de klacht gereageerd door mr. 
B., advocaat te A., bij brief van 9 mei 2017 met bijlagen. 
Klaagster heeft haar standpunt nader toegelicht bij e-mail van 23 
mei 2017, waarna namens beklaagde nog is gereageerd door mr. B. 
voornoemd bij brief van 12 juni 2017.  
 
Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. 
   



Ter zitting van de Raad, gehouden op 19 oktober 2017 is klaagster 
niet in persoon verschenen. Zij werd bij die gelegenheid 
vertegenwoordigd door mr. V. Namens beklaagde is verschenen de 
heer S., bijgestaan door mr. B. voornoemd. 
 
DE FEITEN   
 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is voor de 

Raad het navolgende komen vast te staan.  
 
- In september 2011 heeft klaagster de woning aan de [adres] 
gekocht voor een koopsom van  
€ 312.500,-- kosten koper. Beklaagde trad op als makelaar voor de 
verkoper. In de door beklaagde opgestelde verkoopbrochure alsmede 
op Funda stond als woonoppervlakte van de woning vermeld: 125 
m2. De woning maakt deel uit van een appartementencomplex. 
 
- In 2016 heeft klaagster, die voornemens was de woning te verkopen 
en daartoe een makelaar had ingeschakeld, van deze laatste 
vernomen dat de door haar gekochte woning slechts 114 m2 besloeg, 
hetgeen een verschil oplevert van 11m2 met het door beklaagde 
opgegeven aantal vierkante meters. 
 
- Klaagster heeft haar zojuist genoemde bevindingen bij brief van 11 
juli 2016 aan beklaagde laten weten. In die brief wees zij beklaagde 
er op dat deze destijds bij het bepalen van het woonoppervlak van de 
woning niet de voor leden van de Vereniging geldende meetinstructie 
had gevolgd. Klaagster achtte dit handelen van beklaagde 
onrechtmatig en zij stelde beklaagde aansprakelijk voor de door haar 
als gevolg van de onjuiste opgave van het aantal vierkante meters 
geleden schade. Klaagster verzocht beklaagde haar brief door te 
sturen aan beklaagdes verzekeringsmaatschappij met het verzoek 
contact met haar op te nemen. 
 
- Beklaagde heeft geen contact met klaagster opgenomen. Zij heeft de 
zaak doorgezonden aan haar verzekeringsmaatschappij die de 

schadeclaim van klaagster heeft afgewezen. Klaagster is vervolgens 
een civiele procedure gestart tegen beklaagde.   
 
- Op verzoek van klaagster is op 5 september 2016 door 
[makelaarskantoor Y] te A. een meetrapport betreffende de 
gebruiksoppervlakte van de woning conform NEN2580 vervaardigd. 
[Makelaarskantoor Y] stelde de gebruiksoppervlakte wonen van 
klaagsters woning op 114m2. 
 
 
DE KLACHT 



 
De klacht van klaagster valt in twee onderdelen uiteen en houdt in – 
kort samengevat en voor zover van belang - dat beklaagde niet heeft 
gehandeld zoals een goed makelaar betaamt doordat zij: 
 
a. de woning in strijd met de voorschriften van de Vereniging niet 
volgens de meetinstructie van de Vereniging en ook niet volgens de 
NEN2580-norm heeft opgemeten, alsmede doordat zij in strijd met de 

werkelijkheid op Funda en in de verkoopbrochure heeft vermeld dat 
de woning 125m2 vloeroppervlak zou bevatten, terwijl de woning 
volgens de in september 2016 door [makelaarskantoor Y] 
vervaardigde meting conform de NEN2580-norm slechts 114m2 zou 
beslaan; 
 
b. geen contact met klaagster heeft opgenomen naar aanleiding van 
de brief van klaagster van 11 juli 2016. 
 
Klaagster voelt zich door de bovengenoemde handelwijze van 
beklaagde niet serieus genomen. Zij is van mening dat beklaagde de 
artikelen 1 en 8 van de Erecode heeft geschonden. 
 
 
 
HET VERWEER 
 
Beklaagde stelt zich op het standpunt dat de klacht van klaagster is 
verjaard, aangezien deze bij de Raad is ingediend ruim vijf jaren 
nadat de woning aan klaagster is geleverd en zij daarin naar volle 
tevredenheid heeft gewoond. 
 
Beklaagde wijst er voorts op dat de nieuwbouwbrochure van de door 
klaagster gekochte woning destijds vermeldde dat deze over een 
vloeroppervlak van 132m2 zou beschikken. Toen beklaagde de 
woning in verkoop kreeg heeft zij de woning zelf opgemeten aan de 
hand van de bouwtekening in de nieuwbouwbrochure. Daarbij is 
beklaagde uitgekomen op een woonoppervlak van 125m2, hetwelk 

door haar is opgenomen in de verkoopbrochure. De nieuwbouw-
tekeningen zijn ook als bijlage bij de verkoopbrochure aan klaagster 
verstrekt. Beklaagde is van mening dat de Meetinstructie van de 
Vereniging het gebruik van nieuwbouwtekeningen niet uitsluit. Nu 
beklaagde zelfstandig onderzoek heeft gedaan naar de oppervlakte 
van de woning en niet de in de oorspronkelijke nieuwbouwbrochure 
vermelde 132m2 heeft overgenomen, is zij van mening dat zij 
zorgvuldig heeft gehandeld. 
 
Beklaagde stelt zich voorts op het standpunt dat het door 
[makelaarskantoor Y] in diens rapport genoemde aantal vierkante 



meters woonoppervlak – 114 – niet als uitgangspunt kan gelden, 
aangezien dit rapport geen plattegrond bevat aan de hand waarvan 
het daarin opgenomen woonoppervlak kan worden gecontroleerd. 
 
Met betrekking tot het verwijt van klaagster dat beklaagde geen 
contact met haar opgenomen naar aanleiding van klaagsters brief 
van 11 juli 2016 stelt beklaagde dat hij juist op verzoek van 
klaagster de kwestie heeft doorgezonden aan zijn verzekerings-

maatschappij en dat die maatschappij hem niet toestaat zelf te 
reageren op schadeclaims.  
 
 
DE BEOORDELING 
 
Ontvankelijkheid van de klacht 
 
Allereerst merkt de Raad het volgende op.  
Klaagster heeft het appartement in september 2011 gekocht. Eerst in 
de vroege zomer van 2016 heeft klaagster, die toen voornemens was 
het appartement te verkopen en daartoe een makelaar had 
ingeschakeld, bemerkt dat het appartement een kleiner 
woonoppervlak had dan destijds door beklaagde in de verkoop-
brochure was vermeld. Klaagster heeft zich dienaangaande bij brief 
van 11 juli 2016 tot beklaagde gericht en derhalve binnen vijf jaren 
nadat zij het appartement had gekocht. Nu klaagster eerst in 2016 
het verschil in woonoppervlak heeft bemerkt, heeft klaagster zich in 
ieder geval binnen redelijke termijn met haar klacht tot de Raad 
gewend. De  klacht is derhalve niet verjaard en klaagster kan daarin 
worden ontvangen. 
 
Voor het antwoord op de vraag of beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar 
heeft gehandeld overweegt de Raad als volgt. 
 
Klachtonderdeel a (niet volgen Meetinstructie) 
 
Voor leden van de Vereniging geldt dat zij bij de meting van de 

oppervlakte van een woning de branchebrede Meetinstructie, die 
gebaseerd is op de NEN 2580-norm, dienen te volgen.  
 
Beklaagde stelt dat zij de woning destijds conform de NEN2580-norm 
heeft gemeten. Voorts stelt zij dat zij met de huidige kennis van 
zaken thans uitkomt op een oppervlakte van 117,4 m2. Op een vraag 
van de Raad of beklaagde naar aanleiding van de onderhavige klacht 
een meting conform de Meetinstructie heeft laten verrichten, heeft 
beklaagde ontkennend geantwoord. Beklaagde betwist het door 
klaagster genoemde aantal vierkante meters van 114. Zij is van 



oordeel dat aan het rapport van [makelaarskantoor Y] geen waarde 
kan worden gehecht, aangezien dit rapport niet is onderbouwd. 
 
Ook de Raad gaat – om dezelfde reden - voorbij aan het rapport van 
[makelaarskantoor Y]. De Raad kan zich in zijn oordeel slechts 
baseren op de in deze klachtzaak overgelegde nieuwbouwtekeningen 
van de door klaagster gekochte woning. Op basis van deze 
tekeningen komt de Raad tot de conclusie dat de oppervlakte van de 

woning 117,3 m2 bedraagt hetgeen nagenoeg hetzelfde aantal 
vierkante meters beloopt als door beklaagde zelf ter zitting gesteld. 
 
Voor de Raad is daarmee komen vast te staan dat de door beklaagde 
op Funda en in de verkoopbrochure opgegeven oppervlakte van de 
woning – 125 m2 – niet correct is. Beklaagde heeft derhalve met 
betrekking tot de oppervlakte van de woning onjuiste en misleidende 
informatie aan klaagster verstrekt. Daarmee heeft beklaagde 
gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 1 van de Erecode van 
de Vereniging. 
 
Dit klachtonderdeel is gegrond. 
 
 
 
 
Klachtonderdeel b (niet voorkomen van escalatie) 
 
Klaagster heeft in haar aan beklaagde gerichte brief van 11 juli 2016 
verzocht die brief door de sturen naar beklaagdes verzekeringsmaat-
schappij met het verzoek contact met klaagster op te nemen. 
Beklaagde heeft zelf geen contact met klaagster opgenomen, omdat 
hem dit op grond van de voorwaarden van zijn verzekerings-
maatschappij niet was toegestaan. De Raad kan klaagster niet volgen 
in haar stelling dat – althans zo begrijpt de Raad dit – haar 
schadeclaim los gezien moet worden van het (naar het oordeel van 
klaagster tuchtrechtelijk verwijtbaar) handelen van beklaagde en dat 
beklaagde persoonlijk contact met haar had dienen op te nemen om 

te voorkomen dat hun verschil van mening zou escaleren. Nu 
klaagsters schadeclaim juist verband houdt met het door haar aan 
beklaagde verweten handelen, valt beklaagde niet te verwijten dat hij 
geen persoonlijk contact met klaagster heeft opgenomen.  
 
Dit klachtonderdeel is ongegrond.  
 
Ingevolge artikel 31 van het Reglement Tuchtrechtspraak N.V.M. kan 
de Raad een tuchtrechtelijke maatregel opleggen, indien de 
beklaagde 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. 
 
De Raad is van oordeel dat in dit geval een tuchtrechtelijke maatregel 
gepast is.  De Raad legt aan beklaagde dan ook een maatregel op in 
de vorm van een berisping. 
 

Tevens bepaalt de Raad dat beklaagde, met inachtneming van artikel 
32 van genoemd Reglement, binnen twee weken na het verstrijken 
van de beroepstermijn aan de Vereniging dient te voldoen een bedrag 
van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro), te 
vermeerderen met BTW, zijnde de kosten gevallen op deze procedure. 
 
Aldus gewezen door de Raad van Toezicht Amsterdam van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende 
goederen NVM, 
mr. J.P. van Harseler, T.A.W. Heijmeijer, G.W.J.M. van den Putten, 
mr. W. van Otterloo en mevrouw mr. J.M. Bakx-van den Anker,   
op 13 december 2017. 

 
 
   

 
J.P. van Harseler, Voorzitter 

 
 
 
 

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. 


