
CR 11/2369 

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN 

MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. 

 

Risicodragende projectontwikkeling via echtgenote 

 

De makelaar heeft laten gebeuren dat zijn echtgenote, samen met de echtgenote van zijn baas (even-

eens NVM-makelaar, een vennootschap oprichtte die aan risicodragende projectontwikkeling deed. 

Die vennootschap werd op het privé adres van beklaagde gehuisvest  

Dat beklaagde dezelfde straf kreeg als zijn baas, hetgeen in de ogen van beklaagde niet terecht is, is 

niet relevant aangezien slechts het handelen of nalaten van appellant en voorts alle omstandigheden 

van het geval maatgevend zijn.  

 

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

 

J.G. VAN B, aangesloten NVM-makelaar, gevestigd en kantoorhoudende te S, 

appellant/beklaagde, 

 

tegen 

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS 

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

Nieuwegein, 

klaagster. 

 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Bij brief van 25 maart 2010 heeft de NVM bij de Raad van Toezicht Groningen een klacht inge-

diend tegen appellant. De Raad van Toezicht heeft bij beslissing van 7 mei 2010, verzonden op 3 

augustus 2010, op die klacht beslist. In deze beslissing is aan appellant de straf opgelegd van een 

boete van € 15.000. Daarbij heeft de Raad van Toezicht bepaald dat een bedrag van € 5.000 van 

deze boete voorwaardelijk is, in die zin dat appellant dit bedrag niet behoeft te voldoen indien hij 

niet binnen een termijn van twee jaar nadat de beslissing onaantastbaar zal zijn geworden, zich 

opnieuw heeft schuldig gemaakt aan enig handelen of nalaten in strijd met de statuten 

en/reglementen van de NVM. De Raad van Toezicht heeft voorts bepaald dat appellant met een 

bedrag van € 2.350 dient bij te dragen in de kosten van de behandeling van de klacht. Appellant 

is bij brief van 27 september 2010 die was gericht aan de Raad van Toezicht Groningen maar 

door de secretaris daarvan is doorgeleid aan de secretaris van de Centrale Raad van Toezicht, tij-

dig van deze beslissing in hoger beroep gekomen.  

 

1.2 In zijn brief van 3 november 2010 heeft appellant de gronden aangevoerd waarop zijn hoger be-

roep is gebaseerd. 

 

1.3 De NVM heeft in haar brief van 29 november 2010 verweer gevoerd in hoger beroep. 

 

1.4 De Centrale Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de in eerste instantie tussen partijen 
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gewisselde stukken en de beslissing van de Raad van Toezicht. 
 

1.5 Ter zitting van 12 april 2011 van de Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen: 

 

- appellant in persoon; 

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

  

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

gelicht. Beide partijen hebben zich daarbij bediend van een pleitnotitie. 

 

 

2. De feiten 

 

2.1 Aangezien appellant geen grieven heeft gericht tegen de door de Raad van Toezicht Groningen in 

zijn beslissing onder 1.1 – 1.8 weergegeven feiten, zal ook de Centrale Raad van Toezicht daar-

van uitgaan. 

 

 

3. De klacht 

 

3.1 De klacht, zoals deze door de Raad van Toezicht is samengevat, tegen welke samenvatting geen 

bezwaar is gemaakt, houdt het navolgende in. 

 

3.2 De NVM verwijt appellant dat hij niet heeft gehandeld zoals een behoorlijk makelaar betaamt 

doordat hij zich (indirect) heeft ingelaten met risicodragende projectontwikkeling en aldus heeft 

gehandeld in strijd met Regel 6 van de Erecode. 

 

 

4. Het hoger beroep 

 

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

voerd. 

 

4.2 Appellant was als makelaar in dienst van het makelaarskantoor D Makelaardij. De direc-

teur/eigenaar en tevens aangesloten NVM-makelaar D (hierna: D), was mede-eigenaar en mede-

bestuurder van Y Investments B.V. Appellant heeft nooit de bedoeling gehad om betrokken te 

raken bij de bedrijfsactiviteiten van deze onderneming. Hij heeft echter geen weerstand kunnen 

bieden aan de door zijn werkgever met betrekking daartoe geformuleerde wensen.  

 

4.3 Het hoger beroep richt zich uitsluitend tegen de aan appellant opgelegde sanctie aangezien on-

juist is dat aan hem dezelfde sanctie is opgelegd als aan D. Ten aanzien van D geldt niet alleen 

dat hij onder meer op grond van zijn langjarige praktijkervaring als makelaar een grotere verant-

woordelijk draagt voor de bekritiseerde handelwijze, maar de sanctie op hem ook een aanzienlijk 

minder groot effect heeft, omdat hij over beduidend meer vermogen kan beschikken dan appel-

lant. 

 

4.4 Bij de bepaling van de op te leggen sanctie dient voorts in aanmerking genomen te worden dat 

door het conflict over de bedrijfsactiviteiten van Y Investments B.V. de arbeidsverhouding met D 
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verstoord is geraakt, waarna een einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst met appellant. 

Weliswaar is appellant erin geslaagd om opnieuw als makelaar in loondienst werkzaam te zijn, 

maar hij geniet een aanzienlijk lager loon dan voorheen. Voorts is nog van belang dat appellant 

alle medewerking heeft verleend aan het door de NVM ingestelde onderzoek naar de bedrijfsac-

tiviteiten van Y Investments en hij volledige openheid van zaken heeft gegeven. Tot slot geldt dat 

appellant financieel niet goed in staat is om de boetes te betalen.  

 

 

5. Het verweer 

 

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

voerd. 

 

5.2 Appellant heeft zich niet gerealiseerd dat hij heeft gehandeld in strijd met Regel 6 van de Ereco-

de. Zijn standpunt dat de aan hem opgelegde sanctie niet in verhouding staat tot de aan D opge-

legde sanctie, is onjuist. Anders dan appellant daartoe heeft aangevoerd, kan bij de bepaling van 

de op te leggen sanctie geen betekenis worden gehecht aan de omstandigheid dat D, anders dan 

appellant, kan bogen op een langjarige ervaring als makelaar. Van iedere aangesloten makelaar 

wordt immers verwacht dat de Erecode wordt nageleefd. Daargelaten het feit dat de tuchtrechter 

geen inzicht zal hebben in de inkomens- en vermogenspositie van beklaagde partijen, geldt dat 

bij het bepalen van de op te leggen sanctie aan dat aspect geen betekenis kan toekomen. 

 

6. Beoordeling van het geschil in hoger beroep 

 
6.1 Door het hoger beroep ligt de klacht in volle omvang ter beoordeling aan de Centrale Raad van 

Toezicht voor. 

 

6.2 In Regel 6 van de Erecode is ondermeer bepaald dat een lid van de NVM geen direct of indirect 

belang bij onroerend goed heeft, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging voor hemzelf of zijn 

onderneming. Regel 6 verbiedt daarnaast de handel, direct of indirect, in onroerend goed en 

draagt het NVM-lid op om zich te onthouden van risicodragende projectontwikkeling. Daaraan is 

toegevoegd dat het NVM-lid ook dient te voorkomen dat hij betrokken raakt in een verstrenge-

ling van belangen die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen. 
 

6.3 Het staat vast dat appellant heeft gehandeld in strijd met Regel 6 van de Erecode doordat hij be-

trokken is geweest bij de verkoop van de door de onderneming Y Investments B.V. ontwikkelde 

43 appartementsrechten, terwijl zijn echtgenote mede bestuurder was van deze onderneming die 

feitelijk op het woonadres van appellant was gevestigd.  

 

6.4 Evenals de Raad van Toezicht is de Centrale Raad van Toezicht van oordeel dat appellant tucht-

rechtelijk laakbaar heeft gehandeld en een ernstige misslag heeft gemaakt. Bij de bepaling van de 

op te leggen sanctie neemt de Centrale Raad van Toezicht mede in aanmerking het feit dat appel-

lant door zijn (indirecte) betrokkenheid bij de desbetreffende risicodragende projectontwikkeling, 

een financieel voordeel heeft behaald zoals door appellant ter zitting van de Centrale Raad van 

Toezicht is toegelicht. Gegeven de aard van het tuchtrechtelijk laakbaar handelen en mede in 

aanmerking genomen de ernst daarvan, is de Centrale Raad van Toezicht van oordeel dat de door 

de Raad van Toezicht opgelegde sanctie passend en geboden is. Ten overvloede overweegt de 

Centrale Raad van Toezicht dat bij de bepaling van de op te leggen sanctie de aan D opgelegde 
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sanctie naar aanleiding van diens betrokkenheid bij de desbetreffende risicodragende projectont-

wikkeling niet relevant is, aangezien slechts het handelen of nalaten van appellant en voorts alle 

omstandigheden van het geval daarvoor maatgevend zijn.  

 

6.5 De beslissing van de Raad van Toezicht van 7 mei 2010 dient dan ook te worden bekrachtigd. Nu 

in hoger beroep slechts de bepaling van de op te leggen sanctie aan de orde is gesteld, acht de 

Centrale Raad van Toezicht termen aanwezig om appellant te belasten met na te melden kosten 

van de behandeling van de klacht in hoger beroep. 

 

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

Raad van Toezicht tot de volgende uitspraak. 

 

 

7. Beslissing in hoger beroep 

 

7.1 Bekrachtigt de beslissing van 7 mei 2010 van de Raad van Toezicht Groningen. 

 

7.2 Bepaalt dat appellant terzake van de kosten van de behandeling van de klacht in hoger beroep een 

bijdrage van  € 1.000,-- zal voldoen en bepaalt dat dit bedrag binnen zes weken na ondertekening 

van deze uitspraak aan de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen 

NVM gevestigd te Nieuwegein zal worden voldaan. 

 

 

Aldus gewezen te Amersfoort door mr. K.E. Mollema, voorzitter, mr. J.T. Anema, drs. A.P.Z. van der 

Houwen, R. Wijmenga en W. van Haselen, in aanwezigheid van en gehoord het advies van mr. J.A. 

van den Berg, secretaris en ondertekend op 19 mei 2011. 

 

 

          


