
CR 12/2420 

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN 

MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. 

 

Verscherpt incassobeleid bij betalingsachterstanden. Kenbaarheid van beleid voor de leden. 

Maatregel van ‘drooglegging’ terecht toegepast. Delegatie bevoegdheden algemeen bestuur aan 

Commissie Lidmaatschapszaken. 

 

De Commissie Lidmaatschapszaken van  de NVM heeft een makelaarskantoor de zogeheten ‘droogleg-

ging’ opgelegd [Die maatregel houdt met name in dat kantoor geen uitwisselingsdata meer ontvangt en 

dat de objecten van Funda worden verwijderd; Red). Het makelaarskantoor stelt onder meer dat de 

Commissie Lidmaatschapszaken niet tot het nemen van genoemde maatregel bevoegd is. Zij stelt ver-

der dat de getroffen maatregel onevenredig zwaar is. Bovendien heeft het kantoor geen aanmaningen 

ontvangen. 

De Centrale Raad constateert dat reeds in 1984 door het toenmalige hoofdbestuur een algemene dele-

gatie in alle lidmaatschapsaangelegenheden is gegeven aan de toenmalige Landelijke Ball;otage 

Commissie, de voorganger van de Commissie Lidmaatschapszaken. Die delegatie is nog altijd van 

kracht. Het verscherpte incassobeleid waartoe door de ledenraad in 2010 is opgeroepen, is op duide-

lijke wijze aan de leden kenbaar gemaakt. Het makelaarskantoor heeft voldoende tijd gehad om met de 

NVM een regeling te treffen. Het heeft niet onderbouwd dat het in betalingsonmacht verkeerde. De 

droogleggingsmaatregel is terecht door de NVM genomen.  

 

 

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

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K MAKELAARDIJ B.V. , (hierna: K), 

gevestigd en kantoorhoudende te G, appellante, 

 

tegen 

 

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS 

O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM (hierna: de NVM), gevestigd en kantoorhoudende te 

Nieuwegein, verweerder, 

 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 De Voorzitter van de Centrale Raad van Toezicht heeft bij beslissing van 27 februari 2012 de 

behandeling van het door K ingestelde beroep tegen de beslissing van de NVM van 2 januari 

2012 aan de Centrale Raad van Toezicht overgedragen. 

 

1.2 Door de NVM zijn bij brieven van 27 en 28 maart 2012 alsmede bij brief van 10 april 2012 pro-

ducties in het geding gebracht. K heeft bij brief van 27 maart 2012 een productie in het geding 

gebracht. 
 

1.3 De Centrale Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de tussen partijen gewisselde stukken 
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en de beslissing van 27 februari 2012 van de Voorzitter van de Centrale Raad van Toezicht. 
 

1.4 Ter zitting van 19 april 2012 van de Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen: 

 

- namens K de heer K.K. en de heer E. K; 

- namens de NVM de heer C.M.J. Cramer bijgestaan door mr. G.F. Terhaar sive Droste. 

 

1.5 Partijen zijn door de Centrale Raad van Toezicht gehoord en hebben hun standpunten nader toe-

gelicht aan de hand van pleitnotities.  

 

 

2. Het geschil van partijen 

 

2.1 K en de NVM zijn tijdens de behandeling ter zitting van de Centrale Raad van Toezicht niet op-

gekomen tegen de door de Voorzitter in zijn beslissing opgenomen overwegingen met betrekking 

tot het geschil van partijen zodat ook de Centrale Raad van Toezicht daarvan uitgaat. 

 

 

3. Het beroep 

 

3.1 Onder handhaving van hetgeen K eerder heeft aangevoerd heeft zij, mede naar aanleiding van de 

door de NVM nog in het geding gebrachte producties, het navolgende aangevoerd. 

 

3.2 Door verschillende gedragingen van de NVM is de schijn gewekt dat K Makelaars & Taxateurs 

door de NVM niet werd beschouwd als lid van de vereniging. Tijdens in het voorjaar van 2012 

gevoerd telefonisch overleg met de secretaris van de Commissie Lidmaatschapsaken (hierna: CL) 

heeft deze echter inmiddels erkend dat door de NVM met betrekking tot de kwestie van de te-

naamstelling een fout is gemaakt. 
 

3.3 Artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement kent slechts aan het Algemeen Bestuur bevoegdhe-

den toe en opent niet de mogelijkheid tot delegatie daarvan. Als al van delegatie sprake zou kun-

nen zijn dan kan slechts aan de CL worden gedelegeerd en niet aan de voorzitter van de CL. 

Daarom ook moet worden voorbijgegaan aan de brief van 2 februari 2012 van de penningmeester 

van de NVM waarin is gesteld dat aan de voorzitter van de CL mondelinge instructies zijn gege-

ven met betrekking tot het te voeren debiteurenbeleid. Deze brief is slechts geschreven in een po-

ging het optreden van de CL en haar voorzitter te rechtvaardigen.  

 

3.4 In de door de NVM overgelegde en op elkaar afgestemde verklaringen van drie leden van de CL 

is niet meer vermeld dan dat het dossier van K meerdere malen in vergaderingen van de CL is 

besproken. Uit deze verklaringen blijkt niet dat de CL na beraadslaging tot een zorgvuldig en af-

gewogen oordeel is gekomen. Bij K is het beeld ontstaan dat door middel van deze achteraf op-

gestelde verklaringen wordt getracht de indruk op te roepen dat een serieuze gedachtewisseling 

over het dossier binnen de CL heeft plaatsgevonden. Slechts door middel van overlegging van de 

desbetreffende verslagen van deze vergaderingen kan worden getoetst of sprake is geweest van 

een zorgvuldige besluitvorming.  

 

3.5 De aan de maatregel van uitsluiting verbonden gevolgen zijn veel ingrijpender dan de NVM zich 
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heeft gerealiseerd, ondermeer omdat door middel van Funda voor derden kenbaar kan worden dat 

het desbetreffende lid niet meer kan deelnemen aan het uitwisselingssysteem. Indien het instellen 

van beroep tegen een beslissing tot uitsluiting niet zou leiden tot opschorting van de gevolgen 

daarvan, dan verliest deze beroepsmogelijkheid iedere betekenis omdat de in de praktijk kwalijke 

gevolgen van de maatregel niet meer zijn te herstellen, ook niet als het beroep gegrond wordt 

verklaard. 

 

3.6 De NVM heeft gehandeld in strijd met het op 12 februari 2010 op het NVM-portaal gepubliceer-

de beleid met betrekking tot de toepassing van de maatregel van uitsluiting ingeval van achter-

stand in de betalingen. K heeft geen aanmaning ontvangen gericht op de voldoening van de boete 

en K is evenmin in gebreke gebleven met de nakoming van een betalingsregeling. Omdat K niet 

in staat was om de boete en de proceskostenveroordeling te voldoen, werd zij genoodzaakt om 

een andere partij bereid te vinden daarvoor zorg te dragen. Binnen twee dagen is K daarin ge-

slaagd en op 5 januari 2011 is opdracht tot betaling gegeven. 
 

 

4. Het verweer 

 

4.1 Onder handhaving van hetgeen de NVM eerder heeft gesteld heeft zij, mede naar aanleiding van 

de door K nog in het geding gebrachte productie, het navolgende aangevoerd. 

 

4.2 Het met K gevoerde debat over de registratie van het lidmaatschap houdt geen verband met het 

verschil van inzicht over de beslissing tot oplegging van de boete. Met het doel om de ontstane 

impasse in het debat met K over de registratie met betrekking tot het lidmaatschap te doorbreken, 

heeft de NVM met ingang van april 2012 haar ledenadministratie aangepast overeenkomstig de 

daartoe door K geuite wens. 

 

4.3 In artikel 28 van het Reglement Lidmaatschap & Aansluiting (hierna: RLA) is een doorlopende 

delegatie van bevoegdheden in alle lidmaatschapsaangelegenheden door het Algemeen Bestuur 

aan de CL opgenomen. Dat het Algemeen Bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, 

volgt uit de brief van 23 juli 1984 aan de toenmalige Landelijke Ballotage Commissie. De tekst 

van deze brief doet niet meer geheel recht aan de huidige situatie, ondermeer omdat in 1984 nog 

geen sprake was van digitale uitwisseling. De in de brief opgenomen zinsnede dat de behandeling 

van aangelegenheden in beroep niet kon worden gedelegeerd had betrekking op een andersoortig 

beroep dan het beroep gericht tegen de maatregel van uitsluiting. De NVM wijst er op dat de 

Centrale Raad van Toezicht al gedurende lange tijd beroepen behandelt die zijn ingesteld tegen 

beslissingen van de CL.  
 

4.4 In artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement NVM is bepaald dat een betalingsregeling kan 

worden getroffen indien aan de penningmeester wordt aangetoond dat een lid een vordering niet, 

althans bezwaarlijk kan voldoen. Door op 3 januari 2012 een verzoek te doen tot het treffen van 

een betalingsregeling zonder daarbij aan te tonen dat zij niet in staat was om het aan de NVM 

verschuldigde bedrag te betalen, heeft K niet voldaan aan de in dit artikel opgenomen regel en 

bestond geen aanleiding om het verzoek ter beoordeling aan de penningmeester voor te leggen.  
 

4.5 In 2010 is door de Ledenraad een aanwijzing gegeven met betrekking tot het te voeren debiteu-

renbeleid. Op het NVM-portaal zijn mededelingen gepubliceerd over de uitvoering daarvan. De 

NVM heeft daarmee niet in strijd gehandeld. De penningmester van de NVM heeft op 23 juni 
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2010 namens het Algemeen Bestuur de voorzitter van de CL geïnstrueerd over het te voeren de-

biteurenbeleid. Overeenkomstig die instructie heeft de voorzitter van de CL op 2 januari 2012 

besloten dat de maatregel van uitsluiting wordt aangezegd. 

 

4.6 Op grond van de ervaring dat een kostbare en langdurige incassoprocedure in de praktijk veelal 

leidt tot een gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag, is te billijken dat de NVM kiest 

voor staking van de dienstverlening indien een betalingsachterstand is ontstaan. Dit geldt temeer 

indien sprake is van de verplichting tot betaling van een boete en een kostenveroordeling. De CL 

heeft in de maanden februari april, mei, november en december 2011 het dossier van K behan-

deld. Meerdere malen is in dat verband besproken dat de maatregel van uitsluiting zou moeten 

worden aangezegd indien K niet aan haar financiële verplichtingen zou voldoen. 

  

4.7 De stelling van K dat zij in redelijkheid niet in de gelegenheid is geweest om beroep in te stellen 

voordat de maatregel van uitsluiting was geëffectueerd is onjuist. Eerst nadat drie werkdagen wa-

ren verstreken, na kennisgeving van de desbetreffende beslissing, is daaraan uitvoering gegeven. 

K was derhalve in de gelegenheid om het verzoek te doen tot opschorting van de beslissing. In de 

brief van 2 januari 2012 is K gewezen op deze in artikel 25 lid 7 van het RLA opgenomen moge-

lijkheid. 

 

4.8 Derden die hebben meegedeeld dat zij een bepaald object willen volgen op de website Funda 

worden geïnformeerd over het feit dat het door hen gevolgde object van Funda is verwijderd. De 

reden die tot de verwijdering van het object heeft geleid is echter voor hen niet kenbaar. De 

NVM heeft weliswaar een meerderheidsbelang in de onderneming die verantwoordelijkheid is 

voor de website Funda, maar heeft geen invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. 
 

4.9 Het door K ingestelde beroep moet ongegrond worden verklaard met haar veroordeling in de 

kosten van de procedure. 

 

 

 

5. Beoordeling van het beroep 

 

5.1 In het kader van de behandeling van het beroep heeft K de wijze waarop haar kantoor is geregi-

streerd in de ledenadministratie van de NVM aan de orde gesteld. Aangezien ter zitting van de 

Centrale Raad van Toezicht is gebleken dat tussen K en de NVM daarover geen verschil van me-

ning meer bestaat, behoeft dit aspect geen verdere behandeling meer. Met betrekking tot de ove-

rige door K geformuleerde en door de Voorzitter van de Centrale Raad van Toezicht in zijn be-

slissing opgenomen bezwaren tegen de door de NVM gevolgde handelwijze overweegt de Cen-

trale Raad van Toezicht als volgt. 

 

5.2 Aan de Centrale Raad van Toezicht ligt in de eerste plaats ter beoordeling voor, de vraag of aan 

de CL de bevoegdheid toekomt om ten aanzien van K de maatregel van uitsluiting toe te passen. 

De Centrale Raad van Toezicht overweegt als volgt. 

 

5.3 In artikel 8 van de Statuten van de NVM is bepaald dat de vereniging een CL kent waarvan de 

leden worden benoemd en ontslagen door het Algemeen Bestuur. In dit artikel is voorts bepaald 

dat de CL de door het Algemeen Bestuur gegeven instructies in acht neemt. 
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5.4 In artikel 28 van het RLA is bepaald dat alle ingevolge dat reglement aan het Algemeen Bestuur 

toekomende bevoegdheden door het Algemeen Bestuur aan de CL kunnen worden gedelegeerd. 

Daaraan is toegevoegd dat hetzelfde geldt voor alle overige bevoegdheden van het Algemeen Be-

stuur in lidmaatschapsaangelegenheden en aansluitingsaangelegenheden, waaronder begrepen het 

optreden namens het Algemeen Bestuur in opzeggings- en schorsingsprocedures. 

 

5.5 Blijkens de brief van 23 juli 1984 heeft het Hoofdbestuur destijds aan de toenmalige Landelijke 

Ballotage Commissie meegedeeld dat is besloten tot algehele delegatie van zijn bevoegdheden in 

lidmaatschapsaangelegenheden, met uitsluiting van een tweetal in de brief opgenomen uitzonde-

ringen. De NVM heeft onbetwist gesteld dat de Landelijke Ballotage Commissie in 1998 is op-

gegaan in de CL. De stelling van de NVM dat sprake is van een in tijd niet begrensde en derhalve 

voortdurende delegatie van bevoegdheden in lidmaatschapsaangelegenheden door het Algemeen 

Bestuur aan de CL is door K niet voldoende onderbouwd bestreden, zodat de Centrale Raad van 

Toezicht aan dat verweer voorbij zal gaan. 
 

5.6 Op grond van het voorgaande overweegt de Centrale Raad van Toezicht dat sprake is van een op 

de regelgeving van de NVM gebaseerde delegatie van bevoegdheden in lidmaatschapsaangele-

genheden door het Algemeen Bestuur aan de CL. Voorts volgt uit artikel 8 van de Statuten dat de 

CL gehouden is om de door het Algemeen Bestuur gegeven instructies op te volgen. 

 

5.7 Het tussen partijen gerezen geschil heeft betrekking op de wijze van voldoening door K aan haar 

financiële verplichtingen tegenover de NVM. Naar aanleiding van een in 2009 hoog opgelopen 

debiteurensaldo, dat ondermeer was opgebouwd uit contributies, entreegelden, maandfacturen, 

maar ook boetes, heeft de Ledenraad aan het Algemeen Bestuur opdracht gegeven om het debi-

teurenbeleid aan te scherpen en betalingstermijnen strikt te handhaven. Overeenkomstig deze op-

dracht van de Ledenraad heeft het Algemeen Bestuur het debiteurenbeleid aangepast en in een op  

het NVM-portaal in november 2010 gepubliceerde notitie het te voeren beleid en een toelichting 

daarop aan de leden van de vereniging kenbaar gemaakt. In deze notitie is ondermeer vermeld dat 

een betalingstermijn van veertien dagen wordt gehanteerd, ingeval van overschrijding daarvan 

met één dag een aanmaning wordt verzonden en dat sneller dan voorheen de maatregel van uit-

sluiting zal worden toegepast. 
 

5.8 In een op 12 februari 2010 gepubliceerde notitie is vermeld dat de maatregel van uitsluiting zal 

worden genomen indien facturen na diverse aanmaningen niet worden betaald en betalingsrege-

lingen niet worden nagekomen, evenals in de gevallen waarin betalingsregelingen wel worden 

nagekomen maar nieuwe facturen niet binnen veertien dagen worden voldaan. Uitdrukkelijk is in 

deze notitie ook vermeld dat vanaf 1 januari 2010 betalingsachterstanden worden beschouwd als 

een dringende reden in de zin van artikel 25 lid 4 RLA en de maatregel van uitsluiting direct zal 

worden toegepast. 

 

5.9 In zijn beslissing van 14 november 2011 heeft de Centrale Raad van Toezicht beslist dat de NVM 

in redelijkheid heeft kunnen beslissen tot het opleggen van een boete van € 3.000,--. De Centrale 

Raad van Toezicht heeft voorts bepaald dat K binnen zes weken na het wijzen van de beslissing 

ter zake van de kosten van de behandeling van het beroep een bijdrage van € 2.131,-- moest vol-

doen aan de NVM. De termijn waarbinnen deze kosten op basis van de beslissing moesten wor-

den betaald is op 26 december 2011 verstreken. Op 9 december 2011 is aan K een factuur gezon-

den met betrekking tot de verschuldigde boete en de kosten. Op de factuur was vermeld dat de 

vervaltermijn daarvan 23 december 2011 was. Uit het voorgaande volgt dat K in ieder geval na 
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26 december 2011 het factuurbedrag was verschuldigd. Aan K is bij aangetekende brief van 2 ja-

nuari 2012 bericht dat de maatregel van uitsluiting zou worden toegepast als het verschuldigde 

bedrag niet vóór 6 januari 2012 was betaald. K heeft bij brief van 3 januari 2012 meegedeeld 

daartoe niet in staat te zijn en daarin vermeld: “Wellicht is alternatief een betalingsregeling. Wij 

vernemen graag van u.” 

 

5.10 De Centrale Raad dient te beoordelen of de CL in redelijkheid heeft kunnen besluiten om ten 

aanzien van K de maatregel van uitsluiting toe te passen en met deze geen betaling in termijnen 

overeen te komen. Daartoe dient het navolgende.  

 

5.11 Artikel 11 van het Huishoudelijk reglement NVM bepaalt – zakelijk weergegeven – dat het Al-

gemeen Bestuur ondermeer betaling in termijnen kan toestaan indien een lid aantoont dat het ver-

schuldigde bedrag bezwaarlijk in één keer kan worden voldaan. Het treffen van een betalingsre-

geling betreft een lidmaatschapsaangelegenheid waartoe de CL (gedelegeerde) bevoegdheid 

heeft, bij de uitoefening waarvan zij is gebonden aan de instructies van het Algemeen Bestuur. 

Het Algemeen Bestuur heeft in het kader van het sinds 2010 gevoerde strikte debiteurenbeleid 

besloten om geen betalingsregelingen te treffen ten aanzien van de door de tuchtrechter opgeleg-

de boetes en uitgesproken kostenveroordelingen. Mede ook in aanmerking genomen het feit dat, 

zoals artikel 11 van voormeld reglement voorschrijft, dat K niet heeft aangetoond of ook maar 

enigszins heeft onderbouwd dat zij niet voor betaling van het volledige bedrag ineens kon zorg-

dragen, acht de Centrale Raad van Toezicht niet onbegrijpelijk of onjuist dat aan K niet is toege-

staan om in termijnen te betalen. 

 

5.12 In artikel 25 lid 1 van het RLA is bepaald – samengevat – dat ten aanzien van een NVM-lid dat 

naar het oordeel van het Algemeen Bestuur de regels van de vereniging niet in acht neemt of een 

uit dit reglement voortvloeiende voor alle NVM-leden geldende verplichting of verbintenis niet 

nakomt, de maatregel van uitsluiting kan worden toegepast. In lid 4 van dit artikel is bepaald dat 

van de bevoegdheid tot uitsluiting niet eerder gebruik wordt gemaakt dan veertien dagen nadat 

aan het NVM-lid het voornemen tot uitsluiting en de aanleiding daartoe bij aangetekende brief is 

meegedeeld. Deze termijn is niet van toepassing als sprake is van een dringend geval. K heeft het 

standpunt ingenomen dat geen sprake is geweest van een dringend geval als bedoeld in artikel 25 

lid 4 van het RLA.  
 

5.13 De Centrale Raad van Toezicht stelt voorop dat de NVM onbetwist heeft gesteld dat de Leden-

raad in december 2009 aan het Algemeen Bestuur de opdracht heeft gegeven om een verscherpt 

incassobeleid te voeren en de binnen de NVM geldende betalingstermijn van veertien dagen 

(streng) te handhaven. Het Algemeen Bestuur streeft er naar om aan deze opdracht uitvoering te 

geven en heeft aan de leden kenbaar gemaakt dat met ingang van 1 januari 2010 een betalings-

achterstand wordt beschouwd als een dringend geval als bedoeld in artikel 25 lid 4 van het RLA. 
 

5.14 In het onderhavige geval was het door K verschuldigde bedrag van € 5.131,-- ter zake van een 

opgelegde boete en een proceskostenveroordeling opeisbaar vanaf 26 december 2010. K had aan 

de NVM meegedeeld dat zij niet tot betaling daarvan in staat was maar dat standpunt op geen en-

kele wijze onderbouwd of aannemelijk gemaakt en geen concreet voorstel gedaan voor het tref-

fen van een afbetalingsregeling. De Centrale Raad van Toezicht is van oordeel dat de CL dan ook 

in redelijkheid heeft kunnen besluiten dat sprake was van een dringend geval als bedoeld in arti-

kel 25 lid 4 RLA. Dit geldt temeer nu aan K op de voorgeschreven wijze en met in achtneming 

van een termijn van drie dagen, een termijn waarvan de inachtname in dit artikel niet is voorge-
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schreven, de maatregel van uitsluiting is aangezegd en daarbij uitdrukkelijk is gewezen op de 

mogelijkheid om aan de Voorzitter van de Centrale Raad van Toezicht om opschorting van de 

maatregel te verzoeken. Van invloed op voormeld oordeel van de Centrale Raad van Toezicht is, 

dat deze ermee bekend is dat staande praktijk is dat de CL veelal besluit de aangezegde maatregel 

van uitsluiting nog niet uit te voeren indien tegen de beslissing tot oplegging van deze maatregel 

per omgaande beroep wordt ingesteld en om opschorting van de maatregel wordt verzocht en de 

behandeling van het beroep binnen korte tijd zijn beslag krijgt. Bij een dergelijke gang van zaken 

waarin een (eerste) toetsing plaatsvindt van een besluit tot oplegging van de maatregel van uit-

sluiting voorafgaande aan de uitvoering daarvan, is sprake van voldoende rechtsbescherming te-

gen besluiten van de CL om leden met onmiddellijke ingang uit te sluiten van de levering van al-

le of bepaalde goederen en diensten door de vereniging en de daaraan gelieerde instellingen. 

 

5.15 Het feit dat K niet nog eens schriftelijk is gewaarschuwd voor het feit dat de maatregel van uit-

sluiting zou worden toegepast doet daaraan niet af, nu in de voor de leden van de NVM kenbare 

informatie duidelijk is vermeld dat vanaf 1 januari 2010 overschrijding van een betalingstermijn 

een dringend geval als bedoeld in artikel 25 lid 4 van het RLA oplevert. Aan K is niettemin nog 

een laatste (korte) termijn gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen. 

 

5.16 Toepassing van de maatregel van uitsluiting ten aanzien van leden van de NVM die niet tijdig 

aan hun financiële verplichtingen voldoen, leidt er volgens de door de NVM gegeven toelichting 

veelal toe dat alsnog aan deze verplichtingen wordt voldaan en met het oog daarop wordt dit 

middel ook ingezet. Nu in artikel 25 van het RLA de mogelijkheid daartoe wordt geboden is uit-

gangspunt dat de NVM daarvoor kan kiezen in plaats van of naast het voeren van een incasso-

procedure, zeker nu door de in de praktijk gegroeide wijze ten aanzien van de toepassing van ar-

tikel 25 van het RLA, in feite is voorzien in een toetsing van (het voornemen tot) toepassing van 

de maatregel van uitsluiting. De aan toepassing van deze maatregel voor het desbetreffende 

NVM-lid mogelijk verbonden schadelijke gevolgen tegenover consumenten maken dit niet an-

ders. 

 

5.17 Naar aanleiding van het standpunt van K dat niet de CL maar in feite haar voorzitter ten aanzien 

van K de beslissingen zou hebben genomen, overweegt de Centrale Raad van Toezicht dat uit de 

door de NVM in het geding gebrachte verklaringen van drie leden van de CL aannemelijk wordt 

dat de leden van de CL verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming. 
 

5.18 De slotsom is dat de Centrale Raad van Toezicht van oordeel is dat de CL in redelijkheid heeft 

kunnen besluiten tot toepassing van de maatregel van uitsluiting met ingang van 6 januari 2012. 

De Centrale Raad van Toezicht acht termen aanwezig om in dit geval K niet te belasten met de 

behandeling van de kosten van het beroep. 

 

5.19 Gelet op de inhoud van de statuten en het Reglement Tuchtrechtspraak NVM komt de Centrale 

Raad van Toezicht tot de volgende uitspraak. 

 

 

6. Beslissing in beroep 

 

6.1 Verstaat dat de NVM in redelijkheid heeft kunnen beslissen tot het opleggen van de maatregel 

van uitsluiting met ingang van 6 januari 2012. 
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Aldus gewezen te Amersfoort door mr. K.E. Mollema, voorzitter, drs. A.P.Z. van der Houwen, F.J. van 

der Sluijs, mr. J.C. Borgdorff en mr. J.A. van den Berg, lid/secretaris en ondertekend op 27 februari 

juni 2012. 

 

 

          

 


