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DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN 

MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. 

 

VvE-management. Lasterlijke uitlatingen?  

 

Klager heeft het bestuur van de VvE laten weten dat hij aanneemt dat er geen bezwaar tegen bestaat 

dat hij zijn verwarming afkoppelt van het blokverwarmingsysteem en gaat hiertoe over. Daarover ont-

staat een geschil met de VvE-bestuurder (beklaagde). Tijdens de ALV van de VvE deelt de vertegen-

woordiger van het bestuur op de vraag van klager terzake mede dat klager geen uitnodiging heeft ont-

vangen voor de vergadering van kascommissie waar klager lid van is, vanwege de gespannen relatie 

tussen klager en bestuur.  

De Centrale Raad acht de opmerking van de bestuurder in de context van de ALV niet lasterlijk. De 

klacht is ongegrond.  

 

 

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

 

A.V. aangesloten NVM Makelaar,  

gevestigd en kantoorhoudende te N, 

appellant, 

 

tegen 

 

E.M.,  

wonende te G,  

klager, 

 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Klager heeft bij brief van 29 augustus 2008 bij de geschillencommissie van de NVM een klacht 

ingediend tegen appellant. De geschillencommissie heeft de klacht doorgeleid aan de Raad van 

Toezicht Arnhem. Deze heeft bij beslissing van 11 februari 2010, verzonden op 11 februari 2010, 

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 voorts bepaald dat 

beklaagde met een bedrag van € 2.000 zal bijdragen in de kosten van de behandeling van de 

klacht. Appellant is bij brief van 22 maart 2010 tijdig van deze beslissing in hoger beroep geko-

men. 

 

1.2 In zijn brief van 25 mei 2010 heeft appellant de gronden aangevoerd waarop zijn hoger beroep is 

gebaseerd. 

 

1.3 Klager heeft in zijn brief van  2 juli 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. 
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1.5 Ter zitting van 23 september 2010 van de Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen: 

 

- namens appellant de heer J. P; 

- klager in persoon vergezeld van de heer R.A.M.. 

 

De voorzitter heeft partijen medegedeeld dat wegens bijzondere omstandigheden bij de behande-

ling van de zaak een van de leden van de Centrale Raad van Toezicht niet aanwezig kon zijn, en 

dat hij verwijzende naar artikel 15 lid 4 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM heeft besloten 

de behandeling van de zaak doorgang te laten vinden. Partijen hebben verklaard daartegen geen 

bezwaar te hebben. 

 

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

gelicht.  

 

 

2. De feiten 

 

2.1 Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in-

houd van de overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat het navolgende vast. 

 

2.2  Klager is eigenaar van het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van het 

appartement gelegen aan de C-laan 61 in G. Gedurende de periode 2003-2007 is de onderneming 

VMA/VBA opgetreden als bestuurder van de Vereniging van Eigenaren van het appartementen-

complex gelegen aan de C-laan 51-73 in G. Met ingang van 1 januari 2007 vervult de onderne-

ming V Vastgoedmanagement B.V. de functie van bestuurder. Appellant is tuchtrechtelijk ver-

antwoordelijk voor het handelen en nalaten van de medewerkers die aan deze onderneming zijn 

verbonden. 

 

2.3 In oktober 2006 deelt klager schriftelijk aan de beheerder van de Vereniging van Eigenaren mee 

dat hij aanneemt dat geen bezwaar bestaat tegen zijn voornemen om zijn appartement van de 

blokverwarming af te sluiten, tenzij hij daarover alsnog een mededeling van de beheerder ont-

vangt. Tussen klager en de bestuurder van de vereniging ontstaat in de daarop volgende periode 

een geschil over de door klager te leveren bijdrage aan de stookkosten.  

 

2.4 Tijdens de op 2 juli 2007 gehouden algemene ledenvergadering benoemen de aanwezige leden 

klager tot lid van de kascommissie met betrekking tot de jaren 2003-2008. Blijkens de notulen 

van de op 18 augustus 2008 gehouden algemene ledenvergadering, laat de aldaar aanwezige kla-

ger namens hem meedelen dat hij geen uitnodiging heeft ontvangen voor het uitvoeren van de 

kascontrole met betrekking tot het boekjaar 2007. De aan het kantoor van appellant verbonden 

medewerker de heer B deelt daarop blijkens de notulen van deze vergadering mee dat “gezien de 

gespannen relatie tussen de heer M en V VvE-Management ervoor gekozen is voorafgaande aan 

de vergadering geen kascontrole te laten verrichten, maar de vergadering een besluit te laten 

nemen over het uitvoeren van de kascontrole”.  

 

2.5 Bij brief van 19 augustus 2008 deelt klager aan appellant mee dat hij de tijdens de vergadering 

gemaakte opmerking over hem als laster betitelt en hij zich daarover beklaagt. Bij brief van 29 

augustus 2008 dient klager een klacht in bij de geschillencommissie. Naar aanleiding van deze 

brieven bericht appellant bij brief van 14 oktober 2008 aan klager, dat hij de gang van zaken be-
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treurt en aan hem vraagt op welke wijze hij de bij klager gegroeide onvrede kan wegnemen. In 

zijn in de brief van 25 oktober 2008 opgenomen reactie nodigt klager appellant uit om een voor-

stel te doen voor de afhandeling van de klacht. Klager stelt vervolgens vast dat door appellant 

niet meer is gereageerd.  

 

2.6 Appellant voert in de procedure in eerste aanleg schriftelijk noch mondeling verweer. Tijdens de 

behandeling ter zitting van de Raad van Toezicht stelt klager dat door B tijdens de vergadering is 

meegedeeld dat is besloten om aan appellant geen stukken toe te zenden omdat aan een lid dat 

een betalingsachterstand heeft niet kan worden belast met de uitvoering van de kascontrole. B 

zou voorts tot uitdrukking hebben gebracht dat het desbetreffende besluit ook was genomen om-

dat klager geen verstand van zaken zou hebben.  

 

 

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 Een aan de onderneming van appellant verbonden medewerker heeft zich jegens klager schuldig 

gemaakt aan laster door zich tijdens de algemene ledenvergadering van 18 augustus 2008 op on-

juiste wijze uit te laten over klager. Appellant heeft tegenover klager onbehoorlijk en onbetame-

lijk gehandeld door te weigeren uitvoering te geven aan het besluit van de algemene ledenverga-

dering om door klager de kascontrole over het boekjaar 2007 te doen uitvoeren.  

 

 

4. Het hoger beroep 

 

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

voerd. 

 

4.2 Klager heeft zonder toestemming de verwarming van zijn appartement afgekoppeld van het cen-

trale systeem en vervolgens geweigerd om de verschuldigde financiële bijdrage ter zake van 

stookkosten af te dragen. Klager is vervolgens een tegen de onderneming van appellant gerichte 

lastercampagne begonnen. 

 

4.3 Appellant steunt het standpunt van zijn medewerker B dat geen grond bestaat om aan klager ver-

ontschuldigingen aan te bieden. Veeleer dient klager zich te verontschuldigen aangezien hij han-

delt in strijd met het appartementsrecht en de desbetreffende accountmanager op een onfatsoen-

lijke manier heeft bejegend.  

 

 

5. Het verweer 

 

5.1 Klager heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende aangevoerd. 

 

5.2 Appellant heeft geen grieven gericht tegen de inhoud van de beslissing van de Raad van Toe-

zicht.  

 

5.3 Klager betwist de stelling van appellant dat hij een lastercampagne is gestart tegen diens onder-
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neming. Appellant heeft voor zijn stelling ook geen enkele onderbouwing aangedragen.  

 

5.4 Door ondanks herhaald verzoek daartoe, niet te reageren op schriftelijke verzoeken van klager en 

ook na te laten met hem telefonisch overleg te voeren, heeft appellant gehandeld in strijd met de 

regelgeving en normen van de NVM. 

 

 

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 overeenkom-

stig 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 na-

dien in werking zijn getreden, kent een vergelijkbare bepaling. Aangezien de klacht tegen appel-

lant is ingediend op 29 augustus 2008 is de vóór 1 januari 2009 geldende regelgeving van de 

NVM van toepassing. 

 

6.2 Partijen verschillen van mening over de inhoud van de mededeling die de medewerker van appel-

lant over de persoon van klager heeft gedaan tijdens de op 18 augustus 2008 gehouden algemene 

ledenvergadering. Niet kan worden uitgesloten, nu dit ook niet wordt betwist in de brief van 14 

oktober 2008 van appellant aan klager, dat door de desbetreffende medewerker vraagtekens zijn 

geplaatst bij de geschiktheid van klager om als lid van de Kascommissie op te treden en door 

hem daarbij een verband is gelegd met de achterstand in de betalingen met betrekking tot de 

stookkosten. 

 

6.3 De Centrale Raad van Toezicht acht niet onbegrijpelijk of onjuist dat onder de geschetste om-

standigheden is besloten om aan de algemene ledenvergadering de vraag voor te leggen of  het 

nog wenselijk of mogelijk was dat klager nog wel uitvoering zou geven aan zijn als lid van de 

kascommissie opgedragen taak. De in de context van de ledenvergadering gemaakte opmerking 

over de persoon van klager wordt door de Centrale Raad van Toezicht niet als lasterlijk be-

schouwd. 

 

6.4 De klacht is ongegrond en de beslissing van de Raad van Toezicht dient te worden vernietigd. De 

Centrale Raad van Toezicht acht termen aanwezig om appellant te belasten met de behandeling 

van de kosten die zijn verbonden aan de behandeling van de klacht in hoger beroep nu deze door 

appellant nodeloos zijn veroorzaakt door, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, in eerste in-

stantie schriftelijk noch mondeling verweer te voeren. 

 

6.5 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 Vernietigt de beslissing van 11 februari 2010 van de Raad van Toezicht Arnhem. 

 

7.2 Verklaart de klacht ongegrond. 
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7.3 Bepaalt dat appellant terzake van de kosten van de behandeling van de klacht in hoger beroep een 

bijdrage van € 2.753 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, R. Wijmenga en W. 

van Haselen, in aanwezigheid van en gehoord het advies van mr. J.A. van den Berg, secretaris en on-

dertekend op 12 november 2010. 

 

 


