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DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING 

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

Ontvankelijkheid hoger beroep – wie is procespartij? Koopovereenkomst tot stand 

gekomen? Doorverkoopopdracht aanvaard? Teruggave verkoopopdracht. 

 

De klacht is destijds ingediend tegen het makelaarskantoor en/of de makelaar in persoon. De 

beslissing van de raad van toezicht betreft louter de persoon. Nu door de verzekeraar van het 

makelaarskantoor is verklaard dat het hoger beroep is ingesteld namens het kantoor ten be-

hoeve van de daaraan verbonden makelaar, kan appellant in zijn beroep worden ontvangen. 

Nu vaststaat dat op 23 mei 2008 de concept-koopakte door partijen zou worden besproken en 

zo mogelijk ook zou worden ondertekend, is het niet onbegrijpelijk dat een medewerkster van 

de makelaar op 22 mei tegenover een derde-belangstellende meedeelde dat het object onder 

voorbehoud van financiering verkocht was. Dat de echtgenote van verkoper zich op 23 mei 

niet kon verenigen met de koopsom waardoor de transactie uiteindelijk niet doorging, doet 

daaraan niet af.  

Niet is komen vast te staan dat de makelaar van de koper een opdracht aanvaardde om een 

deel van het gekochte door te verkopen. 

Gezien de ontstane situatie lag het in de rede dat de makelaar zijn verkoopopdracht teruggaf.  

 

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

 

Appellant/beklaagde en tevens verweerder in voorwaardelijk incidenteel hoger beroep, 

voorheen lid van de vereniging, thans aangesloten NVM Makelaar, gevestigd en 

kantoorhoudende te O,  

 

tegen 

 

klagers/voorwaardelijk incidenteel appellanten, wonende te O,  

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Op 4 mei 2009 hebben klagers bij de Raad van Toezicht Breda een klacht ingediend 

tegen appellant. De Raad van Toezicht heeft bij beslissing van 4 augustus 2009, 

verzonden op 6 augustus 2009, op die klacht beslist. In deze beslissing is de tegen 

appellant ingediende klacht gegrond verklaard en is aan hem de straf van berisping 

opgelegd. De Raad van Toezicht heeft tevens bepaald dat appellant met een bedrag van 

€ 2.532,27 dient bij te dragen in de kosten van de behandeling van de klacht. Appellant 

is bij brief van 12 augustus 2009 tijdig van deze beslissing in hoger beroep gekomen. 

 

1.2 In zijn brief van 29 september 2009 heeft appellant de gronden aangevoerd waarop zijn 

hoger beroep is gebaseerd. 

 

1.3 Klagers hebben in hun brief van 22 december 2009 verweer gevoerd in hoger beroep en 

tevens voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld. 

 

1.4 Appellant heeft in zijn brief van 14 januari 2010 verweer gevoerd in voorwaardelijk 

incidenteel 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 zijn verschenen:  

 

- appellant in persoon, bijgestaan door mr. F.P.A. de Keizer; 

- klagers in persoon, bijgestaan door mr. P.P.J. van der Rijt. 

 

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

nader toegelicht.   

 

 

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 7 november 2007 geven klagers aan (het kantoor van) appellant opdracht om te 

bemiddelen bij de verkoop van hun woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en 

andere aanhorigheden waaronder een perceel cultuurgrond in gebruik als 

boomkwekerij, gelegen aan de O-weg 9 in O.. De vraagprijs is aanvankelijk bepaald op 

€ 549.000,--. Op 9 april 2008 wordt de vraagprijs nader bepaald op € 519.000,--.  

 

2.3 Een zekere K. toont belangstelling voor de mogelijke aankoop van een deel van het 

aangeboden perceel, maar klagers zijn slechts bereid tot de verkoop van het gehele 

object. Met K. voert appellant daarover onderhandelingen en dat leidt ertoe dat er door 

appellant een concept van een koopovereenkomst wordt geredigeerd en deze ter 

beoordeling aan klagers wordt toegezonden. In het concept van de koopovereenkomst is 

een koopsom vermeld van € 505.000,-- en als datum van eigendomsoverdracht is daarin 

1 februari 2009 opgenomen. In artikel 20 is vermeld dat de verkoper ermee bekend is 

dat de koper een gedeelte van het object opnieuw te koop zal aanbieden en de verkoper 

de koper de gelegenheid biedt tot bezichtiging van het verkochte object na 

voorafgaande mededeling door de koper of diens makelaar. Voorts is in dit artikel de 

bepaling opgenomen dat door de verkoper de plaatsing van de gebruikelijke te-koop-

borden zal worden gedoogd evenals de zogenoemde verkoopbiljetten. In artikel 16 is 

ten behoeve van de koper een ontbindende voorwaarde opgenomen met betrekking tot 

de financiering van de koopsom. Als datum voor de ondertekening is aan het slot van 

het concept van de koopovereenkomst 23 mei 2008 opgenomen.  

 

2.4 Op 22 mei 2008 bericht een medewerkster van het kantoor van appellant, die is 

benaderd door een belangstellende partij die om toezending van een verkoopbrochure 

heeft verzocht, aan deze dat het object onder voorbehoud van financiering is verkocht. 

In de aan deze partij op 22 mei 2008 verzonden e-mail vermeldt deze medewerkster 

voorts dat op zeer korte termijn het woonhuis opnieuw te koop zal worden aangeboden 

maar dan met een omliggend perceel ter grootte van 5000 m
2
 in plaats van 2.5 ha. 

Daaraan voegt de medewerkster toe dat wellicht een afspraak kan worden gemaakt om 

het woonhuis te bezichtigen indien de gegadigde belangstelling zou hebben voor een 



perceel van 5000 m
2
. 

 

2.5 De koopovereenkomst wordt niet door klagers en K. ondertekend. Na verkregen verlof 

daartoe legt K. op 25 juni 2008 conservatoir beslag op het object. Hij vordert 

vervolgens in een civiele procedure de veroordeling van klagers om mee te werken aan 

de levering van de onroerende zaak, stellende dat tussen partijen overeenstemming is 

bereikt over de koopprijs en door hen een mondelinge overeenkomst is gesloten zoals 

weergegeven in het concept van de koopovereenkomst. Klagers vorderen in kort geding 

de opheffing van het gelegde conservatoir beslag en K. wordt daartoe veroordeeld bij 

vonnis van 15 oktober 2008 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda.  

 

2.6 Bij brief van 3 oktober 2008 deelt appellant aan klagers mee dat hij van oordeel is dat 

de verhouding tussen hen is verstoord en geen sprake meer is van een vertrouwensbasis 

en hij daarom de opdracht tot bemiddeling bij verkoop teruggeeft. Appellant brengt 

intrekkingskosten en advertentiekosten in rekening tot een bedrag van € 595,-- inclusief 

BTW. De Geschillencommissie Makelaardij beslist in haar op 24 april 2009 gegeven 

beslissing dat door klagers slechts advertentiekosten zijn verschuldigd.  

 

 

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 Klagers verwijten appellant dat zijn medewerkster, voor wie appellant tuchtrechtelijk 

verantwoordelijk is, ten onrechte aan een potentiële koper heeft meegedeeld dat een 

koopovereenkomst tot stand was gekomen, terwijl door partijen nog geen 

koopovereenkomst was ondertekend.  

 

3.3 Onder verwijzing naar de inhoud van de op 22 mei 2008 door de medewerkster van 

appellant verzonden e-mail en de inhoud van artikel 20 van het concept van de 

koopovereenkomst verwijten klagers appellant voorts dat deze, al voorafgaande aan het 

moment waarop een koopovereenkomst met K. was gesloten, een overeenkomst tot 

bemiddeling bij verkoop van K. had aanvaard.  

 

3.4 Zonder daarover met klagers van gedachten te wisselen heeft appellant geconcludeerd 

dat geen vertrouwensbasis meer bestond en heeft hij eenzijdig de 

bemiddelingsovereenkomst beëindigd. Door aldus te handelen heeft appellant nagelaten 

om klagers tot steun te zijn in de juridische procedures waarin zij inmiddels waren 

verwikkeld.   

 

 

4. Het hoger beroep 

 

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

aangevoerd. 

 

4.2 Zijn medewerkster heeft, gegeven de stand van zaken op 22 mei 2008, niet 

tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door aan de gegadigde die om informatie verzocht 

over het te koop aangeboden object, in de e-mail van die datum te berichten dat het 



object onder voorbehoud van financiering was verkocht maar een deel daarvan op zeer 

korte termijn opnieuw zou worden verkocht. Deze mededeling werd gedaan op het 

moment dat K. een bod had uitgebracht en klagers desgevraagd aan appellant hadden 

meegedeeld dat zij zich daarmee konden verenigen. Dit blijkt ook uit het feit dat klagers 

na kennisname van het concept van de koopakte en nadat een afspraak was gemaakt 

voor de ondertekening daarvan, niet aan appellant hebben meegedeeld dat dit bod voor 

hen niet aanvaardbaar was.  

 

4.3 De Raad van Toezicht heeft ten onrechte overwogen dat het bericht aan de 

desbetreffende gegadigde niet verzonden had mogen worden omdat nog geen formele 

koopovereenkomst tot stand was gekomen. In de beschikking van 24 juni 2008 waarbij 

verlof werd verleend om conservatoir beslag te leggen, is door de civiele rechter 

overwogen dat niet zonder meer aannemelijk is dat de rechter in een bodemprocedure 

de (mondeling) gesloten overeenkomst nietig zou verklaren, dan wel partijen niet zou 

veroordelen tot het voeren van verdere onderhandelingen. Daaruit volgt dat het 

standpunt dat het object was verkocht kan worden verdedigd. 

 

4.4 Appellant heeft geen opdracht tot bemiddeling bij verkoop aanvaard van K. en deze 

heeft dat schriftelijk verklaard. Het bestaan van een opdracht kan niet worden afgeleid 

uit de op 22 mei 2008 verzonden e-mail aan de gegadigde die belangstelling voor het 

object had getoond.  

 

4.5 De Raad van Toezicht heeft met juistheid overwogen dat begrijpelijk en verstandig is 

geweest dat appellant zijn opdracht heeft teruggegeven. Onjuist is evenwel de 

overweging dat appellant niettemin klagers had moeten steunen in hun juridische strijd 

tegen de kopers en dit is ook het oordeel van de juridische dienst van de NVM. 

 

 

5. Het verweer 

 

5.1 Klagers hebben in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende 

aangevoerd. 

 

5.2 Door Van M Makelaars B.V. is beroep ingesteld terwijl de beslissing van de Raad van 

Toezicht is gewezen in het geschil tussen klagers en B.J.E.M. van M. Aangezien de 

vennootschap geen procespartij is kan zij niet in haar hoger beroep worden ontvangen. 

 

5.3 Appellant had er niet op mogen vertrouwen dat een koopovereenkomst tot stand zou 

komen. Daarom was niet toelaatbaar, nu niet was voldaan aan het in artikel 7:2 BW 

opgenomen vereiste, dat zijn medewerkster aan een derde heeft meegedeeld dat een 

koopovereenkomst was gesloten. Terecht heeft de Raad van Toezicht daarnaast 

overwogen dat appellant bekend had moeten zijn met het in artikel 1:87 BW 

opgenomen toestemmingsvereiste. Het beroep van appellant op de door hem aangeduide 

overweging in de beschikking van 24 juni 2008 van de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Breda moet worden verworpen omdat het daarin opgenomen standpunt niet 

juist is en dit onder meer blijkt uit het arrest van 19 april 2007 van het Gerechtshof ’s-

Gravenhage. Terecht is K. dan ook bij het op 15 oktober 2008 in kort geding gewezen 

vonnis veroordeeld om het beslag op te heffen en heeft hij daarna de door hem 

aanhangig gemaakte bodemprocedure ingetrokken waarin de levering van de 

onroerende zaken werd gevorderd. 



 

5.4 Appellant heeft geen grief geformuleerd tegen rov. 5.2 van de beslissing van de Raad 

van Toezicht. Met de tweede grief komt appellant op tegen het verwijt van klagers dat 

hij al voordat een koopovereenkomst was gesloten, van de koper een verkoopopdracht 

had aanvaard met betrekking tot een deel van het object. Op dit verwijt van klagers is 

door de Raad van Toezicht echter niet beslist. Overigens is op grond van de inhoud van 

de e-mail van 22 mei 2008 aannemelijk dat een (mondelinge) opdracht tot verkoop tot 

stand was gekomen. Terecht heeft de Raad van Toezicht geoordeeld dat appellant zich 

heeft laten leiden door de belangen van de koper en hij de belangen van klagers niet 

goed heeft behartigd.  

 

 

6. Voorwaardelijk incidenteel hoger beroep 

 

6.1 Klagers hebben in voorwaardelijk incidenteel hoger beroep, samengevat en zakelijk 

weergegeven, het navolgende aangevoerd.  

 

6.2 Ten onrechte heeft de Raad van Toezicht overwogen dat begrijpelijk en verstandig is 

geweest dat appellant zijn opdracht heeft teruggegeven. Anders dan appellant heeft 

aangevoerd was geen sprake van een dreigende belangenverstrengeling en ook 

overigens bestond geen noodzaak om de opdracht te beëindigen. Nadat klagers 

betrokken werden in juridische procedures had van appellant verwacht mogen worden 

dat hij hen daarin zou steunen, onder meer door vragen van hun advocaat over de feiten 

te beantwoorden.  

 

6.3 Ten onrechte heeft de Raad van Toezicht geen beslissing gegeven naar aanleiding van 

het door klagers gemaakte verwijt dat appellant door zijn handelwijze het aanzien van 

de makelaardij heeft geschaad.  

 

 

7. Verweer in voorwaardelijk incidenteel hoger beroep 

 

7.1 Appellant heeft in voorwaardelijk incidenteel hoger beroep, samengevat en zakelijk 

weergegeven, het navolgende aangevoerd. 

 

7.2 Ten aanzien van het eerste onderdeel van het incidenteel hoger beroep verwijst 

appellant naar hetgeen door hem op dit punt eerder in de procedure is aangevoerd. 

Appellant is ervan uitgegaan dat de Raad van Toezicht het klachtonderdeel dat 

betrekking heeft op het beëindigen van de opdracht gegrond heeft verklaard.  

 

7.3 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het incidenteel voorwaardelijk hoger 

beroep voert appellant aan dat geen grond bestaat voor de stelling dat door toedoen van 

appellant het aanzien van de makelaardij zou zijn geschaad.  

 

 

8. Beoordeling van het geschil in hoger beroep en in voorwaardelijk incidenteel hoger 

beroep 

  

8.1 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 op 15 januari 2010 



zijn gepasseerd door notaris mr. Flokstra en nadien in werking zijn getreden, bepaalt dat 

onder meer 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. Aangezien de klacht tegen appellant is ingediend op 4 mei 2009 is de vóór 1 

januari 2010 geldende regelgeving van de NVM van toepassing. 

 

8.2 Klagers hebben blijkens hun brief van 4 mei 2009 een klacht ingediend tegen Van Meer 

Makelaars B.V. en/of de heer B.J.E.M. van M.. Bij brief van 12 augustus 2009 heeft 

Schouten Insurance International B.V. als beroepsaansprakelijkheidsassuradeur hoger 

beroep ingesteld namens haar verzekerde. Blijkens de ter zitting van de Centrale Raad 

van Toezicht door mr. F.P.A. de Keizer gegeven toelichting is namens de verzekerde 

Van M. Makelaars B.V. ten behoeve van de daaraan verbonden makelaar B.E.J.M. van 

M. hoger beroep ingesteld. In het beroepschrift wordt gesproken over de “verzekerde” 

en is een toelichting gegeven op de door makelaar B.J.E.M. van M. gevolgde 

handelwijze. Onder deze omstandigheden oordeelt de Centrale Raad van Toezicht dat 

Schouten Insurance International B.V. als gemachtigde namens B.E.J.M. van M. tijdig 

in hoger beroep is gekomen van de beslissing van de Raad van Toezicht en deze daarin 

kan worden ontvangen. 

 

8.3 Door appellant is in hoger beroep een gespecificeerd overzicht in het geding gebracht 

waarop ondermeer het verloop van de door K. en appellant (namens klagers) 

uitgebrachte biedingen is vermeld. Ter zitting van de Centrale Raad van Toezicht 

hebben klagers erkend dat op 16 mei 2008 door hen een tegenbod is uitgebracht van € 

505.000,-- exclusief “opstand” en door K. op die datum daarna een bod is uitgebracht 

van € 505.000,-- inclusief “opstand”. De financieel economisch adviseur van klagers, de 

heer H. S., heeft bij brief van 5 juni 2008 aan appellant een kennelijk op basis van de 

door klagers aan hem verstrekte informatie gebaseerd overzicht toegezonden met 

betrekking tot de gang van zaken bij de onderhandelingen. In dit overzicht is ondermeer 

het navolgende vermeld: 

 

“Na overeenstemming met koper op basis van verkoopprijs van € 505.000,- wordt 

op vrijdagmiddag 23 mei ’08 door makelaar conceptovereenkomst met alle 

partijen (verkoper + echtgenote; koper + echtgenote) besproken en toegelicht. 

Akte vraagt om kleine aanpassing.” 

 

In dit overzicht is vermeld dat klaagster mevrouw Van M.-K. bij herhaling kenbaar zou 

hebben gemaakt dat zij zich met het biedverloop niet kon verenigen. In het overzicht is 

niet vermeld wanneer en tegenover wie zij zich daarover heeft uitgelaten.  

 

8.4 Uit het voorgaande volgt dat bij de medewerkster van appellant op 22 mei 2008 de 

verwachting bestond dat op 23 mei 2008 het concept van de koopakte zou worden 

besproken en zo mogelijk ook door partijen zou worden ondertekend. Uit het in hoger 

beroep overgelegde en door S. opgestelde overzicht volgt, en dat wordt ondersteund 

door de stellingen van klagers, dat klager Van M. zich kon verenigen met het laatste bod 

van € 505.000,--. Uit dit overzicht volgt voorts dat klaagster mevrouw Van M.-K. op 23 

mei 2008 na de bespreking van het concept van de koopakte aan appellant heeft 

meegedeeld dat zij zich niet kon verenigen met de koopsom van € 505.000,--. Niet is 

gebleken – en door appellant is dit betwist – dat klaagster mevrouw Van M.-K. op een 

eerder tijdstip dan 23 mei 2008 aan hem heeft overgebracht dat zij zich niet met een 



koopsom van € 505.000,-- kon verenigen. Bij deze stand van zaken is niet 

onbegrijpelijk dat bij de medewerkster van appellant de veronderstelling leefde dat 

(mondeling) overeenstemming was bereikt over de koopovereenkomst. Tegenover de 

desbetreffende derde heeft deze medewerkster tot uitdrukking willen brengen dat het 

aan het kantoor van appellant op dat moment niet meer vrijstond om ten aanzien van het 

object met andere gegadigden overleg te voeren. Zorgvuldigheidshalve heeft zij echter 

nog wel een voorbehoud willen maken en daarom heeft zij de formulering gehanteerd 

dat het object onder ontbindende voorwaarden was verkocht. De Centrale Raad van 

Toezicht is van oordeel dat door op 22 mei 2008 aan de desbetreffende gegadigde het 

bericht aldus te formuleren door deze medewerkster niet tuchtrechtelijk laakbaar is 

gehandeld. Het eerste onderdeel van de klacht is ongegrond.  

 

8.5 Het tweede onderdeel van de klacht betreft het verwijt dat appellant met K. een 

overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop zou hebben gesloten, voorafgaande aan het 

moment dat met K. een koopovereenkomst was tot stand gekomen. Appellant heeft dit 

verwijt in beide instanties betwist. In zijn brief van 22 april 2009 aan appellant heeft K. 

bevestigd dat door hem geen verkoopopdracht aan appellant is gegeven. Het bestaan 

van een dergelijke opdracht kan niet worden afgeleid uit de inhoud van de e-mail van 22 

mei 2008 van de medewerkster van appellant, of uit artikel 20 van het concept van de 

koopakte. Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond. 

 

8.6 Het derde klachtonderdeel betreft het teruggeven van de opdracht en de wijze waarop 

dat is geschied. De Centrale Raad van Toezicht is van oordeel dat het – gelet op de 

dreigende belangenverstrengeling – in de rede lag dat appellant zijn opdracht heeft 

teruggegeven. Evenals de Raad van Toezicht is ook de Centrale Raad van Toezicht van 

oordeel dat appellant daarbij een andere feitelijke handelwijze had moeten volgen maar 

de Centrale Raad van Toezicht acht de door appellant gevolgde handelwijze in dit geval 

onvoldoende om tuchtrechtelijk laakbaar handelen aan te nemen. 

 

8.7 De beslissing van de Raad van Toezicht kan dan ook niet in stand blijven nu de drie 

onderdelen van de klacht ongegrond zijn.  

 

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

Centrale Raad van Toezicht tot de volgende uitspraak.  

 

 

9. Beslissing in hoger beroep 

 

9.1 Vernietigt de beslissing van 4 augustus 2009 van de Raad van Toezicht Breda.  

 

9.2 Verklaart de klacht ongegrond.  

 

 

Aldus gewezen 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 Sluijs, in aanwezigheid van en gehoord het 

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

 

 


