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DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN 
ONROERENDE GOEDEREN N.V.M. 
____________________________________________________________ 
 
Belangenbehartiging opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. 

 

Klager verwijt zijn makelaar dat deze zijn onderzoeksverplichting niet is nagekomen. De 

makelaar bood het pand van klager aan als te splitsen in twee appartementen waarin 

gewoond kon worden terwijl het bestemmingsplan in het pand slechts één huishouden 

toestond.  

De makelaar heeft een woon/werk appartement op de begane grond aangeboden terwijl niet 

is vastgesteld dat dat appartement als woning verkocht mocht worden. Van een NVM-

makelaar moet verwacht worden dat hij pas een opdracht tot bemiddeling bij verkoop 

aanvaardt als duidelijk is wat te koop kan worden aangeboden. Hij dient niet mee te werken 

aan de verkoop wanneer er reden is om aan te nemen dat de bewoning van het betreffende 

appartement niet in overeenstemming is met de bestemming. 
 
 
 
De Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: 
 
C, te M, Spanje, 
klager, 
 
tegen 
 
J, lid van de vereniging, kantoorhoudende bij makelaarskantoor [naam] te R, 
beklaagde, hierna te noemen “de makelaar”. 
 
 
1. Verloop van de procedure  
 
1.1. Bij brieven van 4 oktober en 27 november 2011, met bijlagen, aan de NVM heeft klager 

een klacht ingediend tegen makelaarskantoor [naam]. De heer J is NVM-lid. 
 Op 23 februari 2012 heeft de makelaar zijn verweerschrift, vergezeld van acht bijlagen, 

ingediend. 
 Per fax van 20 maart 2012 heeft klager op het verweerschrift gereageerd.  
 Op 12 april 2012 heeft de makelaar het e-mailbericht van 11 april 2012 van klager met 

vier bijlagen aan de Raad doorgestuurd. Per e-mail van 17 april 2012 aan de Raad heeft 
klager zijn mening gegeven over de relevantie van de bijlagen bij zijn e-mail van 11 
april 2012 aan de makelaar. 

 
1.2. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 17 april 2012 zijn de makelaar en 

diens medewerkster mevrouw W in persoon gehoord. 



 
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. Op 30 augustus 2011 heeft klager aan de makelaar een opdracht gegeven tot 

dienstverlening bij verkoop van het appartement op de begane grond aan de V. te G. 
Het betrof een verkoop bij inschrijving. De daaraan verbonden werkzaamheden 
werden omschreven in de brief d.d. 6 juni 2011 van de makelaar aan klager.  

 
2.3. De uiterste inschrijfdatum bij notaris M, zoals die onder meer blijkt uit advertenties in 

“[naam regionale krant]” was 10 oktober 2011. De collectieve bezichtigingen werden 
bepaald op 22 september 2011 van 17.00 tot 19.00 uur en op 30 september 2011 van 
15.00 tot 17.00 uur. Daarnaast individuele bezichtigingen op afspraak. De regionale 
weekkrant “[naam regionale krant]” werd op donderdag 22 september 2011 in de 
middag bezorgd. Op 13 september 2011 is het pand aangemeld bij Funda en 
bovendien uitgebreid met alle foto’s op de website van de makelaar geplaatst. Op 
verzoek van klager is door de makelaar nog een tweede advertentie geplaatst in 
“[naam regionale krant]”. Na de eerste week van september heeft er steeds een 
aanbieding voor het raam van het pand aan de V. gehangen met teksten en 
plattegronden en vanaf 21 september 2011 een speciaal gedrukte poster. 

2.4. Op de dag van de mondelinge behandeling door de Raad was het pand, ondanks 
verlaging van de vraagprijs van € 195.000,-- naar  
€ 145.000,--, nog niet verkocht.  

 
3. De klacht 
 
3.1. De klacht, zoals geformuleerd  in de brief d.d. 4 oktober 2011 van klager aan de NVM, 

hield in dat de regionale krant met de aankondiging van de eerste collectieve 
bezichtiging op donderdag 22 september 2011 tussen 17.00 en 19.00 uur, pas 
diezelfde middag in de regio werd bezorgd. Het verzoek van klager om een nieuwe 
advertentie te plaatsen is door de makelaar afgewezen. Pas op 21 september 2011 
heeft de makelaar een raambord geplaatst, dus daags voor de eerste mogelijkheid van 
collectieve bezichtiging. Verder heeft de makelaar het verzoek van klager afgewezen 
om op zijn kosten een nieuwe advertentie te plaatsen en een nieuw collectief 
bezichtigingsmoment te verzorgen.  

 
3.2. In zijn brief van 20 maart 2012 aan de Raad beklaagt klager zich er voorts over dat de 

makelaar niet gehandeld heeft conform diens onderzoekverplichting. In januari 2012 
zou namelijk zijn gebleken dat het bestemmingsplan slechts één huishouden in het 
pand aan de V. te G zou toestaan, zodat opsplitsing in twee appartementsrechten niet 
mogelijk zou zijn. 

 
4. Het verweer 

 



4.1. De makelaar heeft toegelicht dat het vanwege de in overleg met klager gekozen 
inschrijvingsdatum op korte termijn, 8 oktober 2011, ook gewenst was om de 
advertentie zo snel mogelijk te plaatsen in weekkrant “[naam regionale krant]”, ook al 
zou die pas op 22 september 2011 bezorgd worden. Volgens de makelaar was dat niet 
zo erg, omdat eventuele belangstellenden ook via een raambiljet, de website van de 
makelaar en op Funda geïnformeerd werden over de verkoop bij inschrijving, terwijl er 
een tweede kijkdag was op 30 september 2011 en daarnaast individuele bezichtiging 
mogelijk was. Voor een extra bezichtigingsronde tijdens de open huizen route van 1 
oktober 2011 had de makelaar niemand beschikbaar. Naast de overeengekomen 
advertentie is er toch nog een tweede advertentie geplaatst in “[naam regionale 
krant]”.  

 
4.2. Voor het raam van het betreffende pand heeft vanaf het begin steeds een aanbieding 

met teksten en plattegronden gehangen en vanaf 21 september 2011 een speciaal 
gedrukte poster op een V-bord. Op elke aanbieding (internet, advertentie, bord) heeft 
steeds gestaan dat bezichtigingen op aanvraag op afspraak altijd mogelijk waren. 

 
4.3. De makelaar is van mening correct volgens de gemaakte afspraken gehandeld te 

hebben en alles te hebben gedaan om de woning tijdens de inschrijvingsprocedure te 
verkopen. 

 
4.4. Wat de hem door klager verweten tekortkoming in zijn onderzoekverplichting betreft 

wijst de makelaar op de e-mailberichten van 8 en 14 september van de notaris met wie 
in de inschrijvingsprocedure werd samen gewerkt. De notaris wijst erop dat het pand 
aan de V. te G. nog gesplitst dient te worden in appartementsrechten. Klager liet 
echter weten in zijn e-mailbericht van 20 september 2011 aan de notaris-klerk pas tot 
het maken van kosten daarvan te willen overgaan zodra dat noodzakelijk was.  

 
5. De beoordeling 
 
5.1. De Raad overweegt dat de makelaar bij het aannemen van de opdracht een aantal 

zaken niet duidelijk met klager besproken heeft. Zo was het voor klager niet duidelijk 
dat het regionale weekblad waarin onder meer de eerste collectieve bezichtiging op 22 
september 2011 werd aangekondigd, pas op diezelfde dag bezorgd zou worden. 
Evenmin was het voor klager duidelijk dat het raambord pas op 21 september 2011 
geplaatst zou worden. Verder werd in de advertentie een woon-/werkappartement op 
de begane grond aangeboden, terwijl de verdieping daarboven al 25 jaar als woning 
werd verhuurd. De Raad heeft vastgesteld dat niet is komen vast te staan dat het 
appartement op de begane grond als woning verkocht kon worden.  

 
5.2. Van een NVM-makelaar moet verwacht worden dat hij pas een opdracht tot 

bemiddeling bij verkoop aanvaardt als duidelijk is wat te koop kan worden 
aangeboden. Hij dient niet mee te werken aan de verkoop wanneer er reden is om aan 
te nemen dat de bewoning van het betreffende appartement niet in overeenstemming 
is met de bestemming gelet op het feit dat de bovenwoning al bewoond was. Dit heeft 
ook te gelden wanneer, zoals in dit geval, klager als opdrachtgever van de makelaar uit 
kostenoverwegingen nog geen splitsingsakte voor twee appartementsrechten wil laten 



maken. Niet is komen vast te staan dat de makelaar klager duidelijk en voldoende 
hierop gewezen heeft.  

 
5.3. De Raad ziet in een en ander aanleiding aan de makelaar de straf van berisping op te 

leggen en overeenkomstig artikel 32 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM zal de 
Raad de kosten van de klachtprocedure ten laste van de makelaar doen toekomen. 

 
6. Beslissing 
 
6.1. De Raad van Toezicht Breda: 
 
 Verklaart de klacht tegen de makelaar gegrond; 
 
 Legt de makelaar de straf op van berisping; 
 
 Bepaalt dat de makelaar de ter zake van de op de behandeling van de zaak vallende 

kosten ad. € 2.948,25 zal voldoen aan de NVM te Nieuwegein binnen zes weken na 
deze uitspraak. 

 
 
 
Aldus gewezen te Hilvarenbeek door mr. Th.A.J. Verster, voorzitter, de heer W.R. Schulting, 
makelaarslid, en mr. J.J.J.M. Leemans, secretaris, en ondertekend op: 
 
 
 
 
     mei 2012                        Th.A.J. Verster                                                                                                                                   

voorzitter 
 
 
 

    mei 2012                                 J.J.J.M. Leemans 
                  secretaris 

 


