
CR 10/2347 

 

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING 

VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 20 juli 2010. 

 

Eigen belang/handel door medewerker. Regel 6 Erecode. Belangenverstrengeling 

 

De behandelend medewerker van de makelaar heeft ten onrechte niet aan de opdrachtgever 

kenbaar gemaakt dat de koopster van de woning een secretaresse van het makelaarskantoor 

was. Bovendien had het makelaarskantoor niet voor opdrachtgever kunnen blijven optreden 

toen de kantoormedewerkster als gegadigde in beeld kwam. De secretaresse kocht aan en 

verkocht kort daarop met winst door. Ondanks een bepaling in de koopakte die op het tegen-

deel wijst, is niet komen vast te staan dat koopster kocht met het oogmerk van doorverkoop. 

De schijn is gewekt dat de makelaar en zijn medewerkers betrokken zijn geraakt bij de handel 

in onroerend goed en bij verstrengeling van belangen die hun onafhankelijkheid in gevaar 

brachten. 

Nu de makelaar destijds niet zelf op de hoogte was van wat voorviel, is de door de raad van 

toezicht opgelegde straf van beëindiging van de aansluiting als NVM-makelaar een te zware 

straf. Volgt schorsing voor 5 maanden.  

 

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

 

H.A.L.B. appellant/beklaagde, aangesloten NVM Makelaar,  

gevestigd en kantoorhoudende te G, 

 

tegen 

 

DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDE-

REN EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM, (hierna: de NVM) 

gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein, 

 

en 

 

De B, wonende te C,  

klagers 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Op 26 maart 2009 heeft de NVM bij de Raad van Toezicht ’s Gravenhage een klacht 

ingediend tegen de makelaar. Bij brief van 27 juni 2009 heeft De B. zich over de make-

laar beklaagd. De Raad van Toezicht ’s-Gravenhage heeft bij beslissing van 28 decem-

ber 2009, verzonden op 28 december 2009, op die klacht beslist. In deze beslissing is de 

tegen de makelaar ingediende klacht gegrond verklaard en is aan hem de straf opgelegd 

van beëindiging van de aansluiting als NVM Makelaar. Voorts is de makelaar veroor-

deeld om terzake van de kosten van de behandeling van de klacht  

€ 2348 vermeerderd met BTW te voldoen. De makelaar/appellant is bij brief van 10 fe-

bruari 2010 tijdig van deze beslissing in hoger beroep gekomen.  

1.2 In de brief van 8 maart 2010 heeft appellant de gronden aangevoerd waarop zijn hoger 

beroep is gebaseerd.  



 

1.3 De NVM heeft in haar brief van 23 maart 2010 verweer gevoerd in hoger beroep. 

  

1.4 De B. heeft in zijn verweerschrift van 24 maart 2010 verweer gevoerd in hoger beroep.  

 

1.5 De Centrale Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de in eerste instantie tussen 

partijen gewisselde stukken en de beslissing van de Raad van Toezicht.  

 

1.6 Ter zitting van 8 april 2010 van de Centrale Raad van Toezicht heeft een gevoegde be-

handeling plaatsgevonden met het door het kantoor van appellant ingestelde beroep te-

gen de beslissing tot schorsing van 25 januari 2010 van de NVM. Ter zitting zijn ver-

schenen: 

 De makelaar in persoon bijgestaan door mr. C.C.J. Hiebendaal en vergezeld van de 

heer R. van D., de heer K. W. en mevrouw U.E. S.; 

 namens de NVM de heer C.M.J. Cramer vergezeld van de heer J.F.B. van Hasselt; 

 Klager De B. in persoon vergezeld van de heer T.P. B. 

 

1.1 Partijen zijn door de Centrale Raad van Toezicht gehoord en hebben hun standpunten 

nader toegelicht. Door mr. Hiebendaal is nog een productie in het geding gebracht. De 

Centrale Raad van Toezicht heeft mevrouw U.E. S. als getuige 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, voorzover niet betwist, staat het navolgende 

vast.  

 

2.2 De B. was eigenaar van de woonhuizen gelegen aan de L-straat 16 en 18 in G.. In zijn 

opdracht bemiddelt de aan het kantoor van beklaagde verbonden medewerker W. in 

1997 bij de verkoop van het woonhuis aan de L-straat 18 aan een zekere F..  

 

2.3 In juni 2007 vraagt F. aan De B. of hij bereid is om het woonhuis aan de L-straat 16 te 

verkopen aan een zekere V. voor € 360.000,--. De B. verklaart zich daartoe bereid en 

verzoekt aan W. om een koopovereenkomst op te stellen tegen betaling van een ver-

goeding van € 2.500,--. Aan de door W. opgestelde koopovereenkomst wordt geen uit-

voering gegeven omdat V. een beroep doet op het door hem gemaakte financierings-

voorbehoud.  

 

2.4 Op 18 juni 2007 verkoopt De B. het woonhuis voor € 365.000,-- aan de aan het kantoor 

van beklaagde verbonden secretaresse mevrouw U.E. S.. In de door W. in opdracht van 

De B. geredigeerde koopakte is geen voorbehoud opgenomen met betrekking tot de fi-

nanciering van de koopsom. In artikel 26 is de navolgende bepaling opgenomen:  

 

“Verkoper is ermee bekend dat deze woning is gekocht door een belegger voor 

speculatieve doeleinden. Deze wordt in de gelegenheid gesteld -na onderteke-

ning van deze koopovereenkomst- de woning onder begeleiding van het kan-

toor van appellant nog een aantal keren te bezichtigen”. 

 

2.5 Op 25 juli 2007 verkoopt S. het woonhuis voor € 390.000,-- aan L. Vastgoed B.V. In de 

door W. in opdracht van S. geredigeerde koopovereenkomst is geen financieringsvoor-



behoud gemaakt en voorts is in artikel 26 van de koopovereenkomst een identieke bepa-

ling opgenomen als weergegeven onder 2.4.  

 

2.6 Op 12 september 2007 draagt De B. ten overstaan van notaris mr. D. in G de eigendom 

van het woonhuis aan S. over. Ten overstaan van dezelfde notaris draagt S. eveneens op 

12 september 2007 vervolgens de eigendom over aan L. Vastgoed B.V.  

 

 

3. De klacht 

 

3.1 De klacht, zoals deze door de Raad van Toezicht is samengevat, tegen welke samenvat-

ting geen bezwaar is gemaakt, houdt het navolgende in. 

 

3.2 De NVM verwijt de makelaar dat is gehandeld in strijd met de Erecode van de NVM 

omdat sprake is geweest van handel met betrekking tot het woonhuis gelegen aan de L-

straat 16 in G.  

 

3.3 De B. verwijt de makelaar dat ten aanzien van hem tuchtrechtelijk laakbaar is gehandeld 

doordat, zonder hem daarover te informeren, het woonhuis niet publiekelijk te koop is 

aangeboden maar is verkocht aan de aan het kantoor van beklaagde verbonden secreta-

resse S., die het vervolgens met een winst van € 25.000,-- heeft doorverkocht. 

 

 

4. Het hoger beroep 

 

4.1 Appellant heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende 

aangevoerd.  

 

4.2 De B. heeft erkend dat W. aan hem heeft voorgehouden dat het woonhuis vermoedelijk 

meer waard was dan € 360.000,-- en door W. ook is aangeboden om het woonhuis door 

middel van de Funda-site aan derden te koop aan te bieden. De B. heeft hiervoor niet 

gekozen op grond van zijn overweging dat hij het woonhuis al had verkocht en hij te-

vreden was met de overeengekomen koopsom. Ter zitting van de Raad van Toezicht 

heeft De B. verklaard dat hij aan W. een vergoeding van € 2.500,-- heeft voorgesteld 

voor het redigeren van de koopakte.  

 

4.3 Tussen partijen staat niet ter discussie dat De B. en W., nadat de koper de koopovereen-

komst had ontbonden, vervolgens van gedachten hebben gewisseld over de verkoop van 

het woonhuis aan een al in dezelfde straat woonachtige koper voor  

€ 360.000,--. Weliswaar was De B. bereid om voor dat bedrag het woonhuis te verko-

pen maar voor hem was niet acceptabel dat opnieuw een financieringsvoorbehoud zou 

worden opgenomen in een koopakte. Ter zitting van de Raad van Toezicht heeft De B. 

erkend dat W. daarna aan hem heeft medegedeeld dat hij bekend was met de naam van 

een gegadigde die bereid zou zijn om een koopovereenkomst te sluiten op basis van een 

koopsom van € 365.000,-- zonder opname van een financieringsvoorbehoud in de 

koopovereenkomst. De B. heeft ingestemd met een dergelijke verkoop. Deze gang van 

zaken is bevestigd door notaris mr. D. in zijn brief van 20 juli 2009 aan appellant.  

 

4.4 W. heeft aan De B. meegedeeld dat de daarop door hem aangedragen gegadigde een aan 

het makelaarskantoor verbonden secretaresse was. Uit de brief van 28 juni 2009 van De 



B. aan de Raad van Toezicht volgt ook dat hij er op grond van de mededeling van W. 

mee bekend was dat het woonhuis meer waard was dan € 360.000,-- en met betrekking 

tot de waarde eerder moest worden gedacht aan een bedrag van circa € 400.000,--. 

Hoewel W. van mening is dat door hem geen bedrag is genoemd volgt hieruit dat door 

hem niet is gepoogd om te verzwijgen dat S. aan het makelaarskantoor is verbonden.  

 

4.5 Op advies van W. is artikel 26 in de koopovereenkomst opgenomen omdat De B. niet 

bereid was om een financieringsvoorbehoud te aanvaarden, terwijl bij S. op het moment 

van aankoop nog niet het inzicht bestond in de omvang van de kosten die zouden zijn 

verbonden aan de renovatie van het woonhuis. Door opname van deze bepaling werd de 

mogelijkheid geopend voor S. om het woonhuis zo nodig door te verkopen indien zou 

komen vast te staan dat zij de financiële middelen om het woonhuis te renoveren niet 

zou kunnen opbrengen. In haar verklaring van 23 september 2009 heeft S. dit bevestigd. 

Door opname van artikel 26 in de koopovereenkomst heeft bij W. het streven naar vol-

ledige transparantie voorgestaan. Het artikel is echter ten onrechte opgenomen nu dit de 

bepaling bevat dat door S. werd gekocht uit speculatieve overwegingen terwijl dat in 

werkelijkheid niet het geval was. 

 

4.6 De Raad van Toezicht is ten onrechte voorbij gegaan aan het, door S. ondersteunde, 

verweer van appellant dat geen sprake is geweest van handel in onroerend goed. S. 

heeft het woonhuis gekocht voor eigen bewoning maar heeft achteraf vastgesteld dat zij 

niet in staat was om de hoge, aan renovatie verbonden, kosten op te brengen. Zij werd 

daardoor genoodzaakt om het woonhuis te verkopen. S. heeft verklaard dat zij zich niet 

bezig houdt met de handel in onroerend goed en door haar het woonhuis dan ook niet 

was aangekocht met het oogmerk om dit met winst door te verkopen. De Raad van 

Toezicht heeft haar verklaring ten onrechte niet geloofwaardig geacht. 

 

4.7 Appellant erkent dat het op zijn weg had gelegen om de tussen W. en De B. gemaakte 

afspraken met betrekking tot de verkoop van het woonhuis schriftelijk te bevestigen. 

Hij erkent evenzeer dat in zijn nadeel werkt dat een dergelijke schriftelijke bevestiging 

achterwege is gebleven.  

 

4.8 Ten onrechte is de Raad van Toezicht uitgegaan van de kwade trouw aan de zijde van 

W. en S. en houdt hij appellant daarvoor tuchtrechtelijk verantwoordelijk. De aan hem 

opgelegde straf is disproportioneel. Anders dan de Raad van Toezicht heeft overwogen 

was appellant niet al veel eerder dan het door hem vermelde moment gelegen in de eer-

ste week van oktober 2007, op de hoogte van de koop en doorverkoop.   

 

4.9 Weliswaar is door de opname van artikel 26 in de koopovereenkomst de schijn gewekt 

dat S. heeft gehandeld, maar dat vindt mede zijn oorzaak in het feit dat hetgeen tussen 

W. en De B. is besproken niet schriftelijk is bevestigd. Daardoor is (het kantoor van) B. 

in een lastige positie gebracht. De gang van zaken rechtvaardigt echter niet de straf van 

beëindiging van de aansluiting als NVM Makelaar ondermeer omdat appellant niet zelf 

heeft gehandeld, hij met de transactie geen bemoeienis heeft gehad en hij daarvan ook 

niet op de hoogte was en voorts appellant nog niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld. 

Bij de bepaling van de stafmaat dient rekening gehouden te worden met het feit dat ap-

pellant met ingang van 28 december 2009 is geschorst en deze schorsing, naast financi-

ele offers, ook grote spanningen heeft veroorzaakt bij appellant, zijn gezin en zijn kan-

toor.  

 



 

5. Het verweer van de NVM in hoger beroep 

 

5.1 De NVM heeft, samengevat en zakelijk weergegeven, in hoger beroep het navolgende 

verweer gevoerd.  

 

5.2 Het staat vast dat W. aan De B. heeft meegedeeld dat het woonhuis meer waard was dan 

€ 360.000,-- en aan W. werd verzocht om dit te verkopen nadat een beroep op het finan-

cieringsvoorbehoud was gedaan door de eerste koper. W. heeft verzuimd om voor De B. 

de hoogst mogelijke opbrengst te realiseren. De gerealiseerde koopprijzen  met betrek-

king tot de in de periode 2003-2006 verkochte en in de nabijheid van het woonhuis ge-

legen andere woonhuizen, duiden erop dat het door S. betaald bedrag van € 365.000,-- 

belangrijk te laag is geweest. Het feit dat zij na enkele weken het woonhuis voor 

€ 390.000,-- heeft verkocht aan een handelaar levert daarvoor ook een aanwijzing op. 

 

5.3 W. heeft ten onrechte nagelaten om zijn opdracht terug te geven en De B. te adviseren 

om een andere makelaar te raadplegen, op het moment dat S. als gegadigde in beeld 

kwam. Op het moment van verkoop was De B. er niet van op de hoogte dat S. aan het 

kantoor van appellant is verbonden. Uit de brief van de notaris blijkt dat ook deze daar-

over niet was geïnformeerd. Hetgeen hij in bedoelde brief heeft vermeld over de inhoud 

van zijn telefonisch overleg met De B. is door de laatste weersproken in zijn ter zitting 

van de Raad van Toezicht overgelegde verklaring. Uit zijn brieven van 27 en 28 juni 

2009 volgt dat De B. eerst na de indiening van de klacht door de NVM werd geïnfor-

meerd over het feit dat S. aan het kantoor van appellant is verbonden. In zijn brief van 

28 juni 2009 stelt De B. ook dat hij zich misleid en bedrogen voelt. W. heeft bij De B. 

de indruk gewekt dat hij als zijn makelaar is opgetreden. Het heeft er echter alle schijn 

van dat W. zijn secretaresse in staat heeft gesteld om voor een laag bedrag het woonhuis 

te kopen en heeft nagelaten om het object aan te melden bij Funda.  

 

5.4 Niet geloofwaardig is de verklaring die appellant heeft gegeven voor de opname van 

artikel 26 in de koopovereenkomst. S. heeft in 2008 haar woonhuis in de P-laan 27 in G 

te koop aangeboden voor € 489.000,--. Hoewel de NVM niet bekend is met de daarop 

indertijd rustende hypothecaire verplichtingen, kan niet worden uitgesloten dat sprake is 

geweest van een overwaarde met behulp waarvan de door S. gestelde renovatiekosten 

gedekt zouden kunnen worden. Aan de stelling dat in artikel 26 de mogelijkheid van 

doorverkoop is opgenomen omdat niet kon worden uitgesloten dat S. mogelijk niet in 

staat zou zijn om een verbouwing te financieren, moet daarom voorbij worden gegaan.  

 

5.5 In haar verklaring van 21 september 2009 heeft S. gesteld dat een aan het kantoor van 

appellant verbonden makelaar met betrekking tot de doorverkoop van het woonhuis een 

koopsom van € 390.000,-- heeft genoemd. Gegeven ook het feit dat het woonhuis door 

een handelaar is gekocht en handelaren over het algemeen niet de hoogste prijs betalen, 

kan ervan uit worden gegaan dat door aan De B. te adviseren om het woonhuis voor 

€ 365.000,-- te verkopen, W. deze niet goed heeft geadviseerd. Mogelijk heeft De B. op 

14 augustus 2007 aan de notaris meegedeeld dat hij tevreden was met de opbrengst van 

€ 365.000,--, maar op dat moment was hij er nog niet mee bekend dat S. met de door-

verkoop daarvan winst zou kunnen maken.  

 

5.6 Terecht worden in geval van handel door tuchtcolleges zware straffen opgelegd. Er is 

geen sprake van de door appellant vermelde strafverminderende omstandigheden. Het 



feit dat niet de makelaar zelf maar een personeelslid in strijd met de regelgeving heeft 

gehandeld, levert geen strafverminderende omstandigheid op en dat geldt ook voor de 

overige door appellant aangevoerde omstandigheden. Hij is tuchtrechtelijk verantwoor-

delijk voor al hetgeen voorvalt op zijn kantoor, ongeacht het feit of hij daarvan op de 

hoogte was of niet. Niet onbegrijpelijk is dat de Raad van Toezicht, gegeven de relatie 

tussen S. en de compagnon Van D. van appellant, ongeloofwaardig heeft geacht dat ap-

pellant niet eerder op de hoogte was van de koop en doorverkoop dan door hem is ge-

steld.  

 

 

6. Het verweer van De B in hoger beroep 

 

6.1 De B. heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgend ver-

weer gevoerd. 

 

6.2 De B. handhaaft hetgeen door hem in eerste instantie is aangevoerd. De Raad van Toe-

zicht heeft de feiten juist in zijn beslissing opgenomen. De B. betwist hetgeen appellant 

in afwijking daarvan heeft gesteld. De veronderstelling dat De B. zich de feiten niet 

meer goed zou herinneren is bepaald onjuist.  

 

6.3 Onjuist is de stelling van appellant dat zijn compagnon Van D. niet was betrokken bij de 

aankoop en doorverkoop van het woonhuis. Dit blijkt uit zijn brief van 13 juni 2007 

waarbij hij aan De B. verzoekt om de door de koper al ondertekende koopakte te parafe-

ren, te ondertekenen en vervolgens te retourneren.  

 

 

7. Beoordeling van het geschil in hoger beroep 

 

7.1 Artikel 92 van de statuten die op 15 januari 2010 zijn gepasseerd door notaris mr. 

Flokstra en nadien in werking zijn getreden, bepaalt dat onder meer zaken met betrek-

king tot het tuchtrecht die aanhangig zijn op de dag vóór het in werking treden van de 

gewijzigde statuten, worden afgehandeld overeenkomstig de op dat moment geldende 

regels en procedures door de toen daartoe bevoegde instanties. Aangezien de klachten 

tegen B. zijn ingediend op 26 maart 2009 en 27 juni 2009 is de vóór 15 januari 2010 

geldende regelgeving van de NVM van toepassing. 

 

7.2 In Regel 1 van de Erecode is onder meer bepaald dat het NVM-lid in zijn communicatie 

waakt tegen onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over zijn werk-

wijze, belangen en positie. In de toelichting op deze regel is vermeld dat onder de ver-

plichting tot voorkoming van een onjuiste beeldvorming ook de verplichting valt om 

een eventueel “eigen belang” tijdig duidelijk te maken.  

 

7.3 In Regel 6 van de Erecode is de navolgende bepaling opgenomen: 

 

“Een NVM-lid heeft geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij 

dit dient tot huisvesting of belegging voor hemzelf of zijn onderneming. Hij 

handelt dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthoudt zich van 

risicodragende projectontwikkeling. Hij voorkomt betrokken te raken in een 

verstrengeling van belangen die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan bren-

gen”.  



 

In de toelichting op Regel 6 is onder meer vermeld dat het NVM-lid niet objectief kan 

adviseren als sprake is van eigen belang van de makelaar of zijn medewerker. Blijkens 

de toelichting kan hij in dat geval niet als makelaar optreden en moet hij zijn belang 

kenbaar maken zodat er geen misverstand mogelijk is. Daaraan is toegevoegd dat het 

NVM-lid de taak heeft om achteraf aan te tonen dat de vereiste duidelijkheid is gege-

ven.  

 

7.4 Regel 10 van de Erecode verplicht het NVM-lid ervoor zorg te dragen dat diegenen die 

aan zijn onderneming zijn verbonden zich gedragen overeenkomstig de regels van de 

NVM.  

 

7.5 Uit deze regelgeving en bijbehorende toelichting volgt allereerst dat, nu (het kantoor 

van) appellant een verkoopopdracht had aanvaard van De B., aan hem kenbaar had 

moeten worden gemaakt dat de aan het makelaarskantoor van appellant verbonden me-

dewerkster S. de door W. bedoelde gegadigde was die bereid zou zijn om een koop-

overeenkomst te sluiten op basis van een koopsom van € 365.000,-- zonder opname van 

een financieringsvoorbehoud. De stelling van appellant dat W. daarover De B. had geïn-

formeerd is door De B. betwist. Het had op de weg van W. gelegen, gegeven dit ook in 

de ogen van W. en appellant bestaande belang van De B. daarbij, om deze mededeling 

ter vermijding van misverstand, onzekerheid of geschil schriftelijk aan De B. te bevesti-

gen. Het feit dat dit is nagelaten komt voor risico van appellant.  

 

7.6 Uit Regel 6 van de Erecode volgt dat (het kantoor van) appellant niet langer als verko-

pend makelaar voor De B. kon blijven optreden vanaf het moment waarop de verkoop-

inspanningen waren gericht op het streven naar het tot stand brengen van een koopover-

eenkomst met S.. Medewerker W. is aldus betrokken geraakt in een verstrengeling van 

belangen die hij had moeten voorkomen en daartoe bestond ook de gelegenheid. Door 

onder de geschetste omstandigheden te blijven bemiddelen heeft W. tuchtrechtelijk zeer 

laakbaar gehandeld en appellant is daarvoor tuchtrechtelijk aansprakelijk. Aan het ver-

weer van appellant - dat door De Boer gemotiveerd is betwist en waarvoor in het dossier 

ook geen steun is te vinden -  inhoudende dat De B. over de positie van S. zou zijn geïn-

formeerd en hij voorts bekend zou zijn geweest met het feit dat de waarde van het 

woonhuis door W. op een hoger bedrag werd geschat dan het door S. geboden bedrag 

van € 365.000,--, dient voorbij gegaan te worden.  

 

7.7 S. heeft zowel schriftelijk als mondeling tegenover de Centrale Raad van Toezicht ver-

klaard - samengevat - dat zij het oogmerk had om het woonhuis te kopen met het doel 

om dit te gaan bewonen en bij haar niet de bedoeling heeft voorgestaan om het woon-

huis na korte tijd (met winst) door te verkopen. Zij heeft aangevoerd dat zij daartoe 

evenwel werd gedwongen als gevolg van voor haar niet oplosbare financiële problemen.  

 

7.8 Gegeven de daarvoor door S. gegeven verklaring gevoegd bij de door appellant gegeven 

toelichting, is de Centrale Raad van Toezicht van oordeel dat uit het feit dat in de koop-

overeenkomst het artikel 26 is opgenomen waarin is bepaald dat de woning is gekocht 

door een belegger voor speculatieve doeleinden, niet kan worden afgeleid dat bij S. het 

oogmerk heeft bestaan om het woonhuis te kopen met het doel om dit door te verkopen 

in plaats van het te gaan bewonen. Door echter het op 18 juni 2007 gekochte woonhuis 

op 25 juni 2007 door te verkopen, is door S. wel de schijn gewekt dat zij zich heeft 

schuldig gemaakt aan handel. Een dergelijke handelwijze van een medewerkster van 



een makelaarskantoor is tuchtrechtelijk laakbaar.  

 

7.9 Appellant heeft gesteld dat hij in de eerste week van oktober 2007 op de hoogte is ge-

komen van het feit dat in juni en juli 2007 het woonhuis door S. van De B. is gekocht en 

doorverkocht. In deze procedure is niet komen vast te staan dat appellant daarover eer-

der is geïnformeerd.  

 

7.10 De Centrale Raad van Toezicht is van oordeel dat door toedoen van de aan het kantoor 

van appellant verbonden medewerkers de schijn is gewekt dat zij betrokken zijn geraakt 

bij de handel in onroerend goed en door hen ook de schijn is gewekt dat zij betrokken 

zijn geraakt bij een verstrengeling van belangen die hun onafhankelijkheid in gevaar 

kon brengen.  

 

7.11 Daardoor is het vertrouwen in de stand der makelaars ernstig ondermijnd en voorts ge-

handeld in strijd met de eer van die stand. Aangezien appellant tuchtrechtelijk aanspra-

kelijk is voor het handelen en nalaten van zijn medewerkers maar niet is vastgesteld dat 

hij daarvan destijds op de hoogte is geweest is de Centrale Raad van Toezicht van oor-

deel dat, de door de Raad van Toezicht opgelegde straf van beëindiging van de aanslui-

ting van NVM Makelaar in dit geval een te zware straf is. De Centrale Raad van Toe-

zicht acht, gegeven de ernst van het tuchtrechtelijk laakbaar handelen, de na te melden 

straf juist. De beslissing van de Raad van Toezicht kan niet in stand blijven. De Centrale 

Raad van Toezicht acht termen aanwezig om appellant te belasten met de kosten die zijn 

verbonden aan de behandeling van de klacht in beide instanties.  

 

7.12 Gelet op de statuten en het Reglement Tuchtrechtspraak NVM komt de Centrale Raad 

van Toezicht tot de volgende uitspraak.  

 

 

8.     Beslissing in hoger beroep.  

 

8.1. Vernietigt de beslissing van 28 december 2009 van de Raad van Toezicht ’s-

Gravenhage. 

 

8.2. Verklaart de klacht als weergegeven onder 7.10. gegrond.  

 

8.3. Legt aan appellant de straf op van schorsing als NVM Makelaar voor de duur van vijf 

maanden, ingaande op 1 augustus 2010 en derhalve eindigende op 1 januari 2011. 

 

8.4. Legt aan appellant op de straf van een boete van € 15.000,-- en bepaalt dat dit bedrag 

binnen 6 weken na ondertekening van deze uitspraak aan de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM gevestigd te Nieuwegein zal worden 

voldaan. 

 

8.5. Bepaalt dat appellant ter zake van de kosten van de behandeling van de klacht in beide 

instanties een bijdrage van € 5.101,-- zal voldoen en bepaalt dat dit bedrag binnen 6 

weken na ondertekening van deze uitspraak aan de Nederlandse Vereniging van Make-

laars o.g. en Vastgoeddeskundigen gevestigd te Nieuwegein zal worden voldaan. 

 

 

Aldus uitgesproken te Amersfoort door mr. K.E. Mollema, voorzitter, mr. J.T. Anema, drs. 



A.P.Z. van der Houwen, R. Wijmenga en F.J. van der Sluis, in aanwezigheid van en gehoord 

het advies van mr. J.A. van den Berg, secretaris en verzonden op 20 juli  2010. 

 
 


