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Afmelding bij Funda na verkoop. Verwijderen verkoopinformatie. Hoofdscherm en 

achterscherm van Funda.  

 

Klaagster heeft in 2016 voor een opdrachtgever een pand gekocht. Beklaagde was daarbij de 

verkopend makelaar. De opdrachtgever van klaagster heeft het pand opgeknapt waarna het pand 

in 2017 voor een hogere prijs opnieuw te koop is gezet. Doordat het pand op Funda nog steeds 

onder de naam van beklaagde als “verkocht” stond vermeld met daarbij de toenmalige, lagere 

vraagprijs, hebben potentiële gegadigden vragen gesteld over de hoogte van de nieuwe vraagprijs. 

Klaagster verwijt beklaagde dat hij heeft geweigerd om te voldoen aan haar verzoek om de 

verkoopinformatie van Funda te verwijderen.  

De Raad is gebleken dat beklaagde de woning al in september 2016 heeft afgemeld uit het 

“hoofdscherm” van Funda. Daarmee heeft beklaagde aan de richtlijnen van de Vereniging 

voldaan. Dat het pand nog vermeld stond op het zogenaamde “achterscherm” waarbij de 

vraagprijs was doorgehaald, wordt niet tuchtrechtelijk laakbaar geacht. De Raad ziet niet in op 

welke wijze de opdrachtgever van klaagster hiervan schade of problemen zou kunnen ondervinden 

bij de wederverkoop van het pand. De wijze waarop beklaagde met klaagster gecommuniceerd 

heeft verdient geen schoonheidsprijs maar van tuchtrechtelijk laakbaar handelen was geen sprake.  

 
Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
9/17           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 K. (hierna te 
noemen: klaagster), gericht tegen de heer D., (hierna: beklaagde), 
aangeslotene bij de Vereniging.  
   
De klacht is door klaagster ingediend bij e-mail van 7 april 2017 met 
bijlagen, gericht aan de Vereniging. Klaagster heeft haar klacht 
nader toegelicht bij e-mail van 19 april 2017. Beklaagde heeft op de 
klacht gereageerd bij e-mail van 9 mei 2017. 
Vervolgens heeft klaagster haar standpunt nader toegelicht bij 
ongedateerde brief/e-mail met bijlagen, waarna door beklaagde nog 
is gereageerd bij e-mail van 10 mei 2017. 
 
Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. 
   
Ter zitting van de Raad, gehouden op 19 oktober 2017 is klaagster 
niet verschenen. Beklaagde is in persoon verschenen.  
   
 



DE FEITEN   
 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is voor de 
Raad het navolgende komen vast te staan. 
 
- Klaagster beheert voor  een opdrachtgever de koop- en 
verkoopportefeuille betreffende het vastgoed van deze opdrachtgever. 
In juli 2016 geeft klaagster ten behoeve van haar opdrachtgever het 

pand aan de [adres] gekocht. Beklaagde trad daarbij op als 
makelaar-verkoper.    
 
- Na aankoop van het pand heeft de opdrachtgever van klaagster het 
pand opgeknapt. Het pand is vervolgens in april 2017 weer op Funda 
te koop gezet voor een hogere prijs dan de opdrachtgever van 
klaagster daarvoor in 2016 had betaald. Klaagster is vervolgens 
gebleken dat het pand nog steeds onder de naam van beklaagde op 
Funda stond vermeld als ‘verkocht’ met daarbij de toenmalige vraag- 
prijs. Een en ander heeft geleid tot vragen van potentiële kopers van 
het pand waarom dit thans zoveel duurder is dan in 2016.  
 
- Begin april 2017 heeft tussen klaagster en beklaagde e-mail-
correspondentie plaatsgevonden. Klaagster verzocht beklaagde de 
verkoopinformatie betreffende het pand die naar beklaagde verwees 
van Funda te verwijderen. Beklaagde heeft aan dit verzoek van 
klaagster geen gevolg gegeven.  
 
  
DE KLACHT 
 
De klacht van klaagster houdt in – kort samengevat en voor zover 
van belang -  dat beklaagde niet heeft gehandeld zoals een goed 
makelaar betaamt, doordat hij  heeft geweigerd de informatie op 
Funda omtrent de door hem begeleide verkoop van het pand aan de 
opdrachtgever van klaagster en de daarbij vermelde toenmalige 
vraagprijs, te verwijderen. De opdrachtgever van klaagster, die in 
2017 het pand na renovatie daarvan voor een hogere prijs te koop 

aanbood, heeft als gevolg van de handelwijze van beklaagde 
problemen ondervonden met de wederverkoop van het pand, omdat 
bij potentiële gegadigden voor dat pand vragen zijn ontstaan over de 
prijs waarvoor de opdrachtgever van klaagster het pand op Funda te 
koop aanbood. 
 
 
HET VERWEER 
 
Beklaagde heeft zijn weigering om de vermelding van Funda te 
verwijderen toegelicht met de stelling dat hij als kantoor een stukje 



positieve naamsbekendheid hoopt te bereiken doordat bezoekers van 
Funda kunnen zien dat zijn kantoor betrokken is geweest bij de 
verkoop van het litigieuze pand.  Beklaagde laat weten dat de 
vraagprijs waarvoor hij het pand destijds te koop aanbood niet 
zichtbaar is op Funda, aangezien deze is doorgehaald. 
   
 
DE BEOORDELING 

 
Voor het antwoord op de vraag of beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar 
heeft gehandeld overweegt de Raad als volgt. 
 
De Raad is gebleken dat beklaagde de woning op 14 september 2016 
heeft afgemeld uit het ‘hoofdscherm’ van Funda. Daarmee heeft 
beklaagde aan de binnen de Vereniging geldende richtlijnen voldaan. 
Funda beschikt echter over een zogenaamd ‘achterscherm’ waarin 
staat vermeld dat (het kantoor van) beklaagde bij de verkoop van het 
pand betrokken is geweest. De vraagprijs is daarbij doorgehaald. 
Voor de Raad valt op grond hiervan niet in te zien op welke wijze de 
opdrachtgever van klaagster schade of problemen zou kunnen 
ondervinden bij de wederverkoop van het pand. 
Wel merkt de Raad op dat de wijze van communiceren van beklaagde 
met klaagster niet de schoonheidsprijs verdient. Het had op de weg 
van beklaagde gelegen om klaagster in correctere bewoordingen de 
reden voor zijn weigering duidelijk te maken. De Raad keurt de wijze 
van communiceren door beklaagde dan ook af, doch dit levert geen 
tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door beklaagde op.  
 
De klacht is ongegrond.   
 
Aldus gewezen door de Raad van Toezicht Amsterdam van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs  in onroerende 
goederen NVM, 
mevrouw 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. 


