
CR 10/2333 

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING 

VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 23 augustus 2010 
 

Mededeling- en onderzoeksplicht. Gebreken aan het gekochte – verrotte balklaag, 

funderingsgebrek, lekkages, c.v. ketelaansluiting. Reactie op klacht. 

 

Gegeven het feit dat verbouwings- en renovatiewerkzaamheden waren uitgevoerd en er geen 

aanwijzingen waren voor bouwkundige gebreken, kon de makelaar zeggen dat het huis met 

vakmanschap was verbouwd en gerenoveerd en was de makelaar niet gehouden een nadere 

inspectie uit te voeren.  

Klager is correct te woord gestaan en de verwijzing voor de klachten naar de verkoper was 

niet onjuist.  

 

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

 

Appellante/klaagster, wonende te A 

 

tegen 

 

Beklaagde, aangesloten bij de vereniging, gevestigd en kantoorhoudende te A, 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Op 13  oktober 2008 heeft appellante 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 9 oktober 2009, verzonden op 13 oktober 2009, op die 

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

verklaard. Appellante is bij brief van 22 oktober 2009 tijdig van deze beslissing in hoger 

beroep gekomen. 

 

1.2 Appellante heeft in haar brief van 11 december 2009 de gronden aangevoerd waarop 

haar hoger beroep is gebaseerd. 

 

1.3 Beklaagde heeft in haar brief van 25 januari 2010 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 van Toezicht. 

 

1.5 Ter zitting van 20 mei 2010 van de Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen: 

 

- appellante in persoon vergezeld van de heer O. S.; 

- beklaagde in persoon. 

 

1.6 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 Beklaagde krijgt van de eigenaar van het appartementsrecht met betrekking tot de 

woonruimte gelegen aan de Van O-straat 51 hs in A opdracht om te bemiddelen bij de 

verkoop daarvan. Deze zal plaatsvinden door middel van inschrijving. 

 

2.3 In de door beklaagde samengestelde verkoopbrochure is ondermeer het navolgende 

vermeld: 

 

“Fantastisch benedenhuis met tuin op het zuid/oosten en tuinhuis in het trendy 

Westerpark op de grens met de gezellige Jordaan! Het appartement (incl. tuinhuis) 

heeft een oppervlakte van circa 85 m² en is door de huidige eigenaren met liefde 

en vakmanschap verbouwd en gerenoveerd.” 

 

2.4 Appellante bezichtigt op 21 mei 2007 het appartement en brengt daarop per e-mail op 

22 mei 2007 een bod uit van € 325.000,--. Zij verbindt daaraan het voorbehoud dat door 

haar financiering wordt verkregen en het geboden bedrag niet meer dan 110% bedraagt 

van de waarde van het appartement. Voorts maakt zij nog een voorbehoud in verband 

met het feit dat zij ook op een ander woonhuis een bod heeft uitgebracht en de 

desbetreffende inschrijvingsprocedure sluit op 22 mei 2007. In haar e-mail vermeldt 

appellante voorts: “Herkeuring fundering noodzakelijk? Ivm code 2 afgegeven in 

1992.” 

 

2.5 De verkoper aanvaardt het bod van appellante. In opdracht van appellante wordt het 

appartement getaxeerd waarna op 4 juni 2007 de koopovereenkomst wordt ondertekend. 

Daaraan voorafgaand stelt appellante aan een kantoorgenoot van beklaagde per e-mail 

nog enkele vragen over het appartement die zijn beantwoord. 

 

2.6 Nadat op 1 augustus 2007 het appartement is geïnspecteerd door appellante en haar 

partner, draagt de verkoper op die dag de eigendom daarvan over. Tijdens de uitvoering 

van verbouwingswerkzaamheden blijkt dat de balklaag aan de voorzijde van de 

woonruimte verrot is, dat ten aanzien van een uitbouw sprake is van 

funderingsproblemen en lekkage en dat de verwarmingsketel en leidingen moeten 

worden vervangen omdat deze niet op de juiste wijze zijn aangelegd en aangesloten. 

 

2.7 Appellante benadert beklaagde naar aanleiding van deze gebreken. Beklaagde deelt haar 

mee dat zij daarvan niet op de hoogte was. Zij adviseert appellante om daarover met de 

verkoper overleg te voeren. 

 

2.8 Tussen de verkoper en appellante wordt overeenstemming bereikt over een aan 

appellante uit te keren schadevergoeding in verband met de bouwkundige gebreken. 

 

 

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 Beklaagde heeft zich niet als een goed makelaar gedragen door in de door haar 

(kantoor) opgestelde verkoopbrochure met betrekking tot het appartement te vermelden 

dat dit door de verkoper was verbouwd en gerenoveerd. Appellante is van mening dat 

zij op grond van de tekst van de verkoopbrochure had mogen verwachten dat, anders 

dan in werkelijkheid het geval was, het appartement geen ernstige bouwkundige 

gebreken zou hebben. Indien beklaagde de moeite zou hebben genomen om de 

woonruimte zelf grondig te inspecteren dan had zij op de hoogte kunnen zijn van deze 

gebreken. 

 

3.3 Appellante verwijt beklaagde voorts dat zij niet op adequate en professionele wijze 

heeft gereageerd op de door appellante naar voren gebrachte klachten. 

 

 

4. Het hoger beroep 

 

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

aangevoerd. 

 

4.2 Beklaagde heeft namens de verkoper aan appellante onjuiste informatie verstrekt over 

het appartement. De verkoper heeft met betrekking daartoe gesteld dat hij daarvan niet 

op de hoogte is geweest. Beklaagde heeft nagelaten om een onderzoek in te stellen en 

navraag te doen naar de staat van het appartement. Zij heeft ten onrechte in de 

verkoopbrochure vermeld dat de woonruimte was gerenoveerd en daardoor aan 

appellante onjuiste informatie verstrekt. 

 

4.3 Nadat bouwkundige gebreken waren vastgesteld heeft beklaagde zich niet bereid 

getoond om over de problemen van appellante van gedachten te wisselen. 

 

 

5. Het verweer 

 

5.1 In hoger beroep heeft beklaagde verwezen naar het door haar in eerste instantie 

gevoerde verweer en dat gehandhaafd. 

 

 

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 in werking zijn 

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

ingediend op 13 oktober 2008 is de vóór 1 januari 2009 geldende regelgeving van de 

NVM van toepassing. 

 



6.2 In opdracht van appellante is het appartement voor de levering getaxeerd. Appellante, 

die het taxatierapport niet in het geding heeft gebracht, heeft meegedeeld dat de taxateur 

daarin geen melding heeft gemaakt van de bouwkundige gebreken die konden worden 

vastgesteld nadat een begin was gemaakt met de uitvoering van 

verbouwingswerkzaamheden. 

 

6.3 Zowel appellante als beklaagde hebben gesteld dat de (bouwkundige) staat van het 

appartement er goed uitzag en er geen aanleiding was of aanwijzingen bestonden om te 

veronderstellen dat sprake zou zijn van bouwkundige gebreken. In ondermeer haar 

bericht van 13 oktober 2008 aan de NVM spreekt appellante dan ook over “verborgen 

gebreken”. 

 

6.4 Beklaagde heeft (onbetwist) aangevoerd dat zij in 1999 als aankopend makelaar 

betrokken is geweest bij de aankoop van het appartement door de verkoper van 

appellante. In het kader van de begeleiding bij deze aankoop is een bouwkundige een 

inspectie uitgevoerd en zijn geen bouwkundige gebreken vastgesteld. Beklaagde heeft 

voorts aangevoerd dat zij, toen zij in het voorjaar van 2007 opdracht kreeg om te 

bemiddelen bij verkoop, tijdens een rondgang door het appartement heeft vastgesteld 

dat dit door de verkoper was gerenoveerd. Volgens beklaagde waren de keuken en de 

badkamer vernieuwd en was de indeling gewijzigd door het aanbrengen van twee kleine 

slaapkamers. Volgens beklaagde was daarom de onder 2.4 opgenomen vermelding in de  

verkoopbrochure gerechtvaardigd. 

 

6.5 De Centrale Raad van Toezicht is van oordeel dat, gegeven het feit dat aan het 

appartement verbouwings- en renovatiewerkzaamheden waren uitgevoerd en visuele 

inspectie kennelijk geen aanwijzing heeft opgeleverd ten aanzien van mogelijke 

bouwkundige gebreken, door beklaagde niet klachtwaardig is gehandeld door de 

desbetreffende passage op te nemen in de verkoopbrochure. Dat de verbouwing en 

renovatie niet vakkundig zijn uitgevoerd, is niet gesteld of gebleken.  

 

6.6 Onder de geschetste omstandigheden bestond er voor beklaagde naar het oordeel van de 

Centrale Raad van Toezicht ook geen verplichting om een nadere inspectie van het 

appartement uit te voeren. Aangezien in 1999 een bouwkundige inspectie was 

uitgevoerd en visuele inspectie van het appartement geen aanwijzing heeft opgeleverd 

voor het bestaan van mogelijke gebreken, was beklaagde daartoe niet gehouden. In haar 

e-mail van 21 mei 2007 heeft appellante een vraag gesteld met betrekking tot een 

mogelijke herkeuring ten aanzien van de fundering. Met betrekking daartoe heeft 

beklaagde de stelling van appellante bestreden dat zij aan haar zou hebben 

voorgehouden dat (her)keuring niet nodig zou zijn. Dit staat dan ook niet vast. Het 

eerste onderdeel van de klacht is ongegrond. 

 

6.7 Met betrekking tot het tweede onderdeel van de klacht geldt, dat sprake is geweest van 

zowel telefonisch als schriftelijk contact tussen appellante en beklaagde en haar 

kantoorgenoten. Ondermeer in haar e-mail van 16 oktober  2007 is beklaagde serieus 

ingegaan op de klachten van appellante. Dat appellante in verband met de gebleken 

aanwezigheid van verborgen gebreken door beklaagde is verwezen naar de verkoper, 

acht de Centrale Raad van Toezicht niet onjuist. Ook het tweede deel van de klacht is 

ongegrond en de beslissing van de Raad van Toezicht dient te worden bekrachtigd. 

 

6.8 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 9 oktober 2009 van de Raad van Toezicht Amsterdam. 

 

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

der Kolk-Nunes, R. Wijmenga en W. van Haselen, in aanwezigheid van en gehoord het advies 

van mr. J.A. van den Berg, secretaris en ondertekend op 23 augustus 2010. 

 


