
CR 10/2285 

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING 

VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 13 juli 2010. 
 

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onderzoek naar splitsingsmogelijkheden. 

 

Verkopers deden onderzoek naar splitsingsmogelijkheden van een tweetal bij hen in eigendom 

zijnde panden. Die mogelijkheden bleken niet te bestaan waarna zij tot verkoop overgingen. 

De koper slaagde er kort na aankoop wel in om een splitsingsvergunning te verkrijgen en 

verkocht de ontstane appartementsrechten met winst door. Het verwijt dat de verkopers hun 

makelaar maken, nl. dat hij onvoldoende onderzoek naar de splitsingsmogelijkheden instelde, 

is niet terecht nu gebleken is dat na de verkoop zich een wijziging in de omstandigheden 

voordeed, waardoor de koper een beroep op de uitzonderingsbepaling van de Huisvestings-

wet kon doen. 

 

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

 

Appellanten/klagers wonende te G, te W en te A, 

 

tegen 

 

beklaagde, lid van de vereniging, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, 

beklaagde. 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Op 28 mei 2008 hebben appellanten bij de NVM een klacht ingediend tegen beklaagde. 

De NVM heeft de klacht doorgeleid aan de Raad van Toezicht Amsterdam. Deze heeft 

bij beslissing van 13 februari 2009, verzonden op 13 februari 2009, op die klacht beslist. 

In deze beslissing is de tegen beklaagde ingediende klacht ongegrond verklaard.  

Appellanten zijn bij de door de NVM op 6 april 2009 ontvangen brief tijdig van deze 

beslissing in hoger beroep gekomen.  

 

1.2 Appellanten hebben in hun beroepschrift van 7 juni 2009 de gronden aangevoerd 

waarop hun hoger beroep is gebaseerd. 

 

1.3 Beklaagde heeft in zijn brief van 10 juli 2009 verweer gevoerd in hoger beroep.  

 

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

partijen gewisselde stukken en de beslissing van de Raad. 

 

1.5 Ter zitting van 15 september 2009 van de Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen: 

 

- de appellanten A en S in persoon; 

- beklaagde in persoon vergezeld van zijn kantoorgenoot de heer L.M. V.. 

 

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

nader toegelicht. Op verzoek van de Centraal Raad van Toezicht hebben appellanten bij 

brieven van 25 januari en 3 februari 2010 enkele producties in het geding gebracht. Op 



de inhoud daarvan heeft beklaagde bij brief van 24 februari 2010 gereageerd en op zijn 

beurt eveneens enkele producties overgelegd. Appellanten hebben daarop gereageerd bij 

brief van 1 maart 2010 waarbij 2 producties waren gevoegd. De Centrale Raad van 

Toezicht heeft vervolgens in raadkamer beslist. 

 

 

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 Appellanten waren gezamenlijk eigenaar van het beleggingsobject dat is gelegen aan de 

P-straat 14A, 14B, 14C en 16 in A. Dit object bestaat uit twee voormalige herenhuizen 

waarin op de begane grond en op de eerste verdieping een bedrijfsruimte was gesitueerd 

en waarboven zich drie etagewoningen en een zolder bevonden. Nadat de huurster van 

de bedrijfsruimte de huurovereenkomst had beëindigd, is de bedrijfsruimte afgesplitst 

en verkocht. Appellanten waren na de afsplitsing nog gezamenlijk eigenaar van het 

appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de drie woningen 

gelegen op de tweede en derde verdieping met trappenhuis vanaf de beletage, plaatselijk 

bekend als P-straat 14A, 14B en 14C in A. 

 

2.3 In 2006 besluiten appellanten tot de renovatie van de drie woningen met het doel om 

deze, na toepassing van een kadastrale splitsing, afzonderlijk te verkopen. In verband 

met het streven naar splitsing schakelen appellanten op advies van de gemeente A het 

Adviesbureau Duyts Bouwconstructies B.V. in om een funderingsonderzoek uit te 

voeren. Na de uitvoering van dit onderzoek wordt de fundering van de code III 

voorzien. Appellanten concluderen op basis van de uitkomst van dit onderzoek dat 

splitsing van het appartementsrecht niet mogelijk zal zijn. 

 

2.4 In het najaar van 2006 krijgt beklaagde opdracht van een zekere W. om ten behoeve van 

diens studerende zoon in A. een appartement te zoeken. De compagnon van beklaagde, 

de heer L.M. V., bezichtigt op 29 november 2006 de drie etagewoningen aan de P-straat 

14, nadat W. daarop is geattendeerd door de hem bekende appellant A.. De heer V. 

adviseert W. om niet tot aankoop te besluiten, ondermeer omdat sprake is van 

onverdeeld eigendom en de woningen niet behoren tot de zogenoemde vrije sector maar 

deel uitmaken van de woonvoorraad van de Dienst Wonen van de gemeente A. 

 

2.5 Appellanten voeren vervolgens overleg met de in A. gevestigde makelaar R. J. over de 

verstrekking van een opdracht tot bemiddeling bij verkoop. In zijn brief van 5 februari 

2007 aan appellant A., adviseert makelaar J. om het appartementsrecht in zijn geheel 

aan te bieden voor een vraagprijs van € 675.000,--. In zijn brief stelt J. dat een koper de 

mogelijkheid heeft om de woningen samen te voegen, of deze in het kader van een 

belegging te verhuren danwel te splitsen. Appellanten besluiten om aan J. geen opdracht 

te verstrekken. 

 

2.6 Appellanten geven vervolgens op 7 maart 2007 aan (het kantoor van) beklaagde 

opdracht om te bemiddelen bij verkoop. De vraagprijs wordt bepaald op € 695.000,--. 

V. wordt belast met de uitvoering van de opdracht. 

 



2.7 Een zekere K., eigenaar van de onderneming Buro A. B.V., benadert V. nadat hij door 

voornoemde makelaar J. is geïnformeerd over het voornemen tot verkoop van het 

appartementsrecht. K. had eerder al via J. aan appellanten kenbaar gemaakt dat hij 

mogelijk belangstelling had voor de aankoop van het appartementsrecht. 

 

2.8 K. brengt een openingsbod uit van € 650.000,--. Appellanten wijzen dit bod af, waarna 

op 11 april 2007 een koopovereenkomst met K. wordt gesloten op basis van een 

koopsom van € 675.000,--. Op 12 juli 2007 wordt het appartementsrecht in eigendom 

overgedragen. 

 

2.9 Naar appellanten later is gebleken heeft K. bij brief van 13 maart 2007 al een schets van 

de bestaande bouwkundige situatie met betrekking tot het beneden- en bovenhuis 

gelegen aan de P-straat 14A toegezonden aan het Stadsdeel Centrum afdeling 

Vergunningen. In de begeleidende brief stelt K. de vraag of het appartementsrecht 

verticaal zou kunnen worden gesplitst zonder dat daarvoor een vergunning is vereist. In 

zijn brief van 19 maart 2007 bericht de aan deze afdeling verbonden medewerker Ing. 

G.M. S. dat naar zijn oordeel voor het verticaal splitsen van het pand geen 

splitsingvergunning krachtens artikel 33 van de Huisvestingswet is vereist.  

 

2.10 Bij brief van 21 mei 2007 deelt de kandidaat-notaris mr. J.M.A. van R. aan voornoemde 

S. mee dat K. aan hem heeft verzocht om een ondersplitsing voor te bereiden en hij in 

het kader daarvan, verwijzende naar de eerder tussen K. en S. rechtstreeks gevoerde 

correspondentie, verzoekt om afgifte van de schriftelijke bevestiging dat geen 

publiekrechtelijke (onder)splitsingsvergunning is vereist.  

 

2.11 Bij brief van 30 mei 2007 bericht het Stadsdeel Centrum (Sector Bouwen en Wonen, 

Hoofdafdeling Vergunning en Handhaving) aan appellant H. dat een in de brief 

opgenomen besluit is genomen met betrekking tot de perceelsomschrijving en 

huisnummering van het pand P-straat 14A -14D in A.  

 

2.12 In zijn brief van 13 juni 2007 aan mr. J.M.A. van R. verwijst Ing. S. naar voormelde 

brief van 30 mei 2007. Hij deelt in zijn brief ondermeer het navolgende mee: 

 

“Overwegende dat bij besluit van 30 mei 2007, onder no. BWT 18-07-0059 het 

gebouw Pieter Pauwstraat 14A-C/16 is hernummerd naar P-straat 14A-D/16, 

waarbij de bergruimte op de derde verdieping is gewijzigd naar woning, geef ik u 

te kennen dat voor het verticaal splitsen van het gebouw P-straat 14A-D/16, 

waarbij de gebouwgedeelten P-straat 14B/14C en 14A/14D ieder één 

appartementsrecht omvatten, geen splitsingsvergunning krachtens artikel 33 van 

de Huisvestingswet is vereist”. 

 

Ing. S. wijst er wel op dat een erfdienstbaarheid zal moeten worden gevestigd omdat de 

toegang van het appartementsrecht P-straat 14B/14C gaat via het appartementsrecht P- 

straat 14A/14D.  

 

2.13 Op 30 oktober 2007 wordt het appartementsrecht ondergesplitst in twee 

appartementsrechten die ieder recht geven op het uitsluitend gebruik van twee woningen 

gelegen op de tweede en derde verdieping van het gebouw plaatselijk bekend als P-

straat 14A en 14C en het gebouw dat plaatselijk bekend staat als P-straat 14A en 14D. 

In de akte van ondersplitsing is vermeld dat blijkens een opgave van de gemeente die 



aan de akte zal worden gehecht, een vergunning als bedoeld in artikel 33 van de 

Huisvestingswet niet is vereist. 

 

2.14 Op 30 oktober 2007 zijn de appartementsrechten verkocht voor een koopsom van  

€ 885.000,--. In het voorjaar van 2008 worden de appartementen te koop aangeboden 

voor € 745.000,-- en € 595.000,--.  

 

 

 

3. De klacht 

 

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

bezwaar is gemaakt, houdt het navolgende in. 

 

3.2 Appellanten verwijten beklaagde dat hij zich jegens hen niet als goed makelaar heeft 

gedragen door hen onjuist te informeren over de mogelijkheden tot splitsing van het 

appartementsrecht.  

 

 

4. Het hoger beroep 

 

4.1 Appellanten hebben in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het 

navolgende aangevoerd. 

 

4.2 Op 26 juni 2008 heeft appellant A. overleg gevoerd met twee ambtenaren van de 

gemeente A. namelijk het Hoofd Vergunning Bouw en de Inspecteur Vergunningen. 

Blijkens het door de notuliste van de gemeente A opgestelde verslag van dit overleg is 

aan appellant A. meegedeeld dat voorwaarde voor de afgifte van een 

splitsingsvergunning is, dat sprake is van een goede fundering. Blijkens de mededeling 

van deze ambtenaren wordt op deze regel echter een uitzondering gemaakt indien 

sprake is van een appartementsrecht dat betrekking heeft op meerdere woningen die zijn 

verdeeld over meerdere gebouwen. Daaraan hebben zij toegevoegd dat de koper van het 

appartementsrecht destijds advies heeft gevraagd aan het stadsdeel en aan hem in dat 

verband is meegedeeld dat er in dit geval sprake was van de desbetreffende 

uitzonderingssituatie. Daarom was het volgens deze ambtenaren mogelijk om het 

appartementsrecht te splitsen zonder dat sprake was van funderingsherstel of 

splitsingsvergunning. Ten onrechte heeft de Raad dan ook overwogen dat, gelet op het 

beleid van de gemeente A, beklaagde met juistheid aan appellanten heeft voorgehouden 

dat geen vergunning zou worden verleend voor de splitsing van het appartementsrecht. 

 

4.3 De in de P-straat 14 en 16 gelegen twee aparte herenhuizen hebben een verschillende 

kadastrale aanduiding. Eén van de panden bestond uit een bedrijfsruimte waarboven een 

woning en een bergzolder waren gelegen. Het andere pand bestond uit een 

bedrijfsruimte waarboven twee etagewoningen waren gelegen. Ten aanzien van deze 

twee woningen bestond de mogelijkheid om deze samen te voegen tot een dubbel 

bovenhuis. Tijdens het overleg met de gemeenteambtenaren is de veronderstelling 

uitgesproken dat mogelijk sprake is geweest van twee appartementsrechten en als 

gevolg daarvan zonder vergunning en een funderingsonderzoek een splitsing uitgevoerd 

had kunnen worden. De Raad is ten onrechte voorbijgegaan aan deze 

uitzonderingsmogelijkheid.  



 

4.4 Eind januari/begin februari 2007 heeft appellant A. met makelaar R. J. in het pand aan 

de P-straat 14 overleg gevoerd over een mogelijke verkoopopdracht. Tijdens een tweede 

bezichtiging van het pand werd J. vergezeld door een persoon, die naderhand bleek te 

zijn de latere koper K. Makelaar J. heeft een prijsadvies gegeven en een aanbod tot 

dienstverlening gedaan. Blijkens de notitie die is gemaakt van het op 15 februari 2008 

gevoerde overleg tussen beklaagde en V., was K. op dat moment al bekend met de 

toezegging van een ambtenaar van de gemeente A. met betrekking tot een eventuele 

verticale splitsing. 

 

4.5 V. heeft aan appellanten voorgehouden dat pogingen om tot splitsing van het 

appartementsrecht te komen geen kans van slagen zouden hebben. V. heeft verzuimd 

om overleg te voeren met de gemeente A. over eventuele splitsingsmogelijkheden. 

Tijdens de behandeling ter zitting van de Raad van Toezicht heeft V. desgevraagd 

bevestigd, dat in plaatselijke makelaarskringen bekend was dat de splitsingsregels 

minder stringent werden toegepast dan in de regelgeving is voorgeschreven. 

 

4.6 Nadat de verkoopopdracht was verstrekt heeft V. exclusief onderhandeld met makelaar 

J. en aan appellanten meegedeeld dat het niet verstandig zou zijn om het 

appartementsrecht aan te melden bij het NVM uitwisselingssysteem, omdat dit het einde 

van de onderhandelingen met de gegadigde van J. zou kunnen betekenen. V. heeft in dat 

verband opgemerkt dat appellanten niet op veel belangstelling voor aankoop van het 

appartementsrecht zouden kunnen rekenen. V. heeft echter ten onrechte nagelaten om te 

onderzoeken of bij andere partijen belangstelling bestond voor de panden. 

 

 

5. Het verweer 

 

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

aangevoerd. 

 

5.2 Door appellanten is op 7 juni 2009 een beroepschrift ingediend. De beroepstermijn is 

echter op 10 april 2009 verstreken zodat het hoger beroep te laat is ingesteld. 

Appellanten kunnen daarom niet worden ontvangen in hun hoger beroep. 

 

5.3 Aan beklaagde is opdracht verstrekt om het appartementsrecht te verkopen. Geen 

opdracht is gegeven om een onderzoek in te stellen naar de splitsings- of 

beleggingsmogelijkheden daarvan. Appellanten hadden voor het verstrekken van de 

opdracht over eventuele splitsingsmogelijkheden al advies ingewonnen bij twee 

plaatselijke makelaars, het Adviesbureau Winnen & Co, het Adviesbureau Duyts 

Bouwconstructies B.V. en de gemeente A.. Al deze geraadpleegde partijen hebben 

meegedeeld dat de fundering van de panden moest worden hersteld voordat de panden 

gesplitst zouden kunnen worden. Op grond van deze informatie hebben appellanten 

besloten om de panden niet verder te renoveren, maar tot verkoop daarvan over te gaan. 

 

5.4 Voorwaarde om over te kunnen gaan tot splitsing is de aanwezigheid van een goede 

fundering. Aan deze voorwaarde behoeft niet te worden voldaan indien sprake is van 

een appartementsrecht dat betrekking heeft op meerdere woningen die in verschillende 

panden zijn gelegen. Op grond van deze uitzondering bestond voor appellanten indertijd 

de mogelijkheid om zonder vergunning de bedrijfsruimtes af te splitsen van de daarbij 



gelegen woningen waardoor twee appartementsrechten ontstonden. 

 

5.5 Op het moment waarop aan beklaagde opdracht tot verkoop werd gegeven, bestond het 

pand aan de P-straat 14 slechts uit één woning en één bedrijfsruimte. Het pand aan de P-

straat 16 bestond uit twee woningen en één bedrijfsruimte. Uit het verslag van het op 26 

juni 2008 gevoerde overleg met de ambtenaren van de gemeente A. volgt,dat aan 

appellant A. is meegedeeld dat voor splitsing van cruciaal belang is of sprake is van één 

of twee appartementsrechten. Uit de desbetreffende regelgeving volgt dat een 

splitsingsvergunning is vereist als zich naast de bedrijfsruimte maar één woning in het 

desbetreffende pand bevindt. 

 

5.6 De koopster van de appartementsrechten heeft aan de gemeente A. onjuiste informatie 

verstrekt door te vermelden dat sprake zou zijn van een verticale splitsing van vier 

woningen. Op deze informatie is de gemeente vermoedelijk afgegaan en waarschijnlijk 

is geen onderzoek ingesteld naar de feitelijke situatie. 

 

 

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. Artikel 92 van de statuten van de NVM die met ingang van 1 

januari 2009 van kracht zijn, bepaalt dat ondermeer zaken met betrekking tot het 

tuchtrecht die aanhangig zijn op de dag voor 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. Artikel 92 van de Statuten die op 

15 januari 2010 zijn gepasseerd door notaris mr. Flokstra en nadien inwerking zijn 

getreden, kent een vergelijkbare bepaling. Aangezien de klacht tegen appellant is 

ingediend op 28 mei 2008 is de vóór 1 januari 2009 geldende regelgeving van de NVM 

van toepassing. 

 

6.2 Alvorens aan beklaagde opdracht te geven om te bemiddelen bij de verkoop van de 

twee voormalige herenhuizen aan de P-straat 14A, 14B, 14C en 16 in A., hebben 

appellanten initiatieven genomen om te streven naar de ondersplitsing daarvan. Uit de 

door appellanten overgelegde brief van Actus Notarissen van 12 augustus 2005 volgt 

dat appellant H. bij brief van 8 juli 2005 aan de gemeente A., afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht tevergeefs om een reactie heeft verzocht naar aanleiding van de wens 

van appellanten om te komen tot ondersplitsing van de appartementsrechten. Zowel in 

hun brief van 13 april 2008 als in hun brief van 7 augustus 2008 aan de Raad van 

Toezicht hebben appellanten melding gemaakt van hun inspanningen om tot 

ondersplitsing te komen. Uit deze brieven volgt dat appellanten daarover inlichtingen 

hebben ingewonnen bij de gemeente, een notaris en een andere makelaar. Blijkens de 

brief van 7 augustus 2008 hebben deze aan appellanten “tegenstrijdige en 

ondoorzichtige” informatie verstrekt, waarna zij de makelaar en NVM-lid R. J. om 

advies hebben gevraagd. Deze heeft volgens appellanten aan hun meegedeeld dat geen 

mogelijkheid bestond voor de gewenste ondersplitsing. Uit het in de brieven van 

appellanten vermelde en in hun opdracht door Adviesbureau Duyts Bouwconstructies 

B.V. verrichte onderzoek is naar voren gekomen dat sprake was van de zogenoemde 

funderingscode III. Deze code staat in beginsel splitsing van een appartementsrecht in 

de weg.  

 



6.3 De Raad van Toezicht heeft in zijn beslissing een aantal overwegingen opgenomen met 

betrekking tot de ten aanzien van de afgifte van splitsingsvergunningen toepasselijke 

regelgeving en het door de gemeente A. ter zake ontwikkelde en gevoerde beleid. 

Appellanten hebben tegen deze overwegingen geen grief geformuleerd. De Raad van 

Toezicht heeft geoordeeld dat, gegeven het feit dat na (deskundig) onderzoek aan de 

fundering code III was verbonden en voorts ook in aanmerking genomen het beleid van 

de gemeente A., in de fase waarin aan beklaagde de verkoopopdracht werd verstrekt, 

geen vooruitzicht bestond op afgifte van een splitsingsvergunning. Dit was ook het 

oordeel van de door appellanten eerder geraadpleegde adviseurs en het oordeel van 

beklaagde. Getoetst aan de inhoud van de regelgeving en het beleid van de gemeente A. 

was dat oordeel juist.  

 

6.4 De klacht spitst zich toe op de vraag of beklaagde niet is tekortgeschoten tegenover 

appellanten door hen niet te wijzen op de ook door de gemeenteambtenaar S. tijdens het 

op 26 juni 2008 met appellanten gevoerde overleg vermelde uitzondering op de 

regelgeving. Met betrekking daartoe heeft beklaagde aangevoerd dat hij daarmee 

bekend was maar in casu geen sprake was van de feitelijke situatie waarin op deze 

uitzondering een beroep kon worden gedaan. In die situatie is echter na het sluiten van 

de koopovereenkomst een wijziging gekomen mede als gevolg van het besluit van 30 

mei 2007 van de gemeente A. waarbij een op de derde verdieping gesitueerde 

bergruimte werd gewijzigd naar woning. Blijkens dit besluit was daarna voor een 

verticale splitsing van het appartementsrecht geen splitsingsvergunning krachtens 

artikel 33 van de Huisvestingswet vereist.  

 

6.5 De Centrale Raad van Toezicht is van oordeel dat beklaagde onder de geschetste 

omstandigheden bij de uitvoering van zijn verkoopopdracht mocht uitgaan van de op 

dat moment bestaande feitelijke situatie en hij niet bedacht behoefde te zijn op de zeer 

uitzonderlijke situatie dat de gemeente A. in dit geval bereid zou zijn een 

huisnummerbesluit te nemen waarbij de gemeente kennelijk in haar registratie van het 

onroerend goed aanneemt dat de zolder tot woning is gewijzigd en de op deze wijze 

formeel gewijzigde situatie aldus beoordeelt dat voor splitsing niet langer een 

vergunning is vereist. 

 

6.6 Niet kan dan ook worden geoordeeld dat beklaagde tegenover appellanten is tekort 

geschoten en de klacht is derhalve ongegrond. De beslissing van de Raad van Toezicht 

dient te worden bekrachtigd.  

 

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

Centrale Raad tot de volgende uitspraak. 

 

 

7 Beslissing in hoger beroep 

 

 

7.4 Bekrachtigt de beslissing van de Raad van Toezicht Amsterdam van 13 februari 2009.  

 

Aldus gewezen te Amersfoort door mr. D.H. de Witte, voorzitter, mr. K.E. Mollema, mr. J.T. 

Anema, R. Wijmenga en F.J. van der Sluijs in aanwezigheid van en gehoord het advies van 

mr. J.A. van den Berg, secretaris en ondertekend op 13 juli 2010. 

 


