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1.  Ingekomen stukken en verloop van de procedure 
 
1.1. Het tuchtcollege heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder: 

• de klacht van 1 februari 2021, met bijlagen; 
• het antwoord van 11 maart 2021, met bijlagen; 

• de op 19 maart 2021 door Klagers nagezonden bijlage ‘offerte schuur berging’;  
• de repliek van 6 april 2021, met bijlagen; 
• de dupliek van 6 mei 2021, met bijlagen. 

 
1.2. Gelet op de overheidsmaatregelen in verband met het Covid 19 virus alsmede de aard 
en omvang van de zaak en de gewisselde stukken, heeft de voorzitter toepassing gegeven aan 

artikel 5.6. van het  Reglement. Dit brengt mee dat geen mondelinge behandeling van de klacht 
zal plaats vinden en dat de zaak wordt afgedaan op de stukken. De schriftelijke uitspraak is 
nader bepaald op heden. 
 

 
2. De feiten 
 

2.1. Het makelaarskantoor Xxxx waaraan Beklaagde als makelaar verbonden is, heeft vanaf 
december 2018 het object Xxxx in Xxxx in de verkoop gehad. Het object is op 14 juli 2020 
verkocht. Dit object is op Funda aangeboden als een bedrijfspand met een zeer ruime woning, 
een eigen inrit en een besloten tuin. Hierna zal het object worden aangeduid als de Woning. 
Klagers hebben met Beklaagde geen direct contact gehad. Hun aanspreekpersoon bij Xxxx was 
Xxxx. Xxxx zal hierna worden aangeduid als de Makelaar. 
 

2.2.  Kopers hebben de Woning op Funda zien staan. Nadat zij alles goed op Funda en de 
eigen website van Xxxx hadden gelezen hebben zij contact gelegd met de Gemeente Xxxx m.b.t. 
het bestemmingplan en of het pand geheel als woning kon worden gebruikt.  

 
2.3. Kopers hebben het pand gekocht op basis van de foto's en de informatie die geplaatst 
was bij de aanbieding van het pand. Deze informatie stond zowel op Funda als ook op de eigen 

website van Xxxx en in de brochure. Kopers hebben voorafgaand aan hun aankoopbeslissing de 

Woning niet bezichtigd. Dit hebben zij op 20 maart 2020 ook aangegeven in hun openingsbod. 
Zij boden toen € 200.000, onder een aantal ontbindende voorwaarden zoals geheel vrij van 
verhuur en uit een bouwtechnische keuring blijkende onderhoudskosten groter dan € 10.000. 
Diezelfde ontbindende voorwaarden zijn genoemd in een later bod van € 230.000, dat zou leiden 
tot de definitieve aankoop. 

 

2.4. Ten tijde van de verkoop was de Woning verhuurd. Kopers hebben verzocht een be-
zichtiging mogelijk te maken maar de huurder wilde daaraan niet meewerken. De huurder be-
taalde geen huur meer en een procedure ter uitzetting en ontbinding huurovereenkomst was 
door de verkoper opgestart bij het kantongerecht.  

 
2.5. Op de vraag van Kopers of bezoek en bezichtiging aan het pand op een zaterdag mo-
gelijk was, heeft de Makelaar op 29 april 2021 bericht dat dat helaas niet mogelijk is “omdat de 

huurders dit door de risico’s, i.v.m. het Corona virus, liever niet willen.” 
 

2.6. Kopers hebben de voorlopige koopovereenkomst getekend op 14 juli 2020. Zij hebben 
daarmee de Woning gekocht tegen een koopsom van € 230.000, met een voorgenomen leve-

ringsdatum van 15 september 2020. 
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2.7. In de koopovereenkomst is de navolgende bijzondere bepaling opgenomen:   
Artikel 27: Extra voorwaarden inzake de levering van de onroerende zaak  
Koper is er van op de hoogte dat de onroerende zaak door verkoper wordt verhuurd aan derden. 
Verkoper zal al het redelijk mogelijke doen om de onroerende zaak op 15 september 2010 vrij 
van huur aan koper te kunnen leveren conform is vastgelegd in artikel 7.1 van deze koopover-
eenkomst. Verkoper heeft de huidige huurders van de onroerende zaak ervan in kennis gesteld 

dat Verkoper de huurovereenkomst wil beëindigen, mede ook omdat de huurders niet aan hun 
betalingsverplichtingen voldoen. Koper is er ook van op de hoogte dat verkoper inmiddels een 
rechtszaak is gestart om de huurovereenkomst, die de verkoper heeft met de huurders van de 
onroerende zaak, te laten ontbinden. Mochten de huidige huurders de woning nog niet hebben 
verlaten op 15 september 2020 dan is de koper bereid een andere datum van levering van de 
onroerende zaak met verkoper overeen te komen. Verkoper zal aan de koper geen schadever-

goeding verschuldigd zijn voor het niet nakomen van de geplande leveringsdatum. De eventuele 
kosten die uitstel van de levering van de onroerende zaak met zich meebrengen zijn voor reke-
ning en risico van koper.  

Laatste zin is onder protest getekend  

De laatste zin heeft alleen betrekking op de kosten die Koper maakt (b.v. tijdelijk verblijf elders) 
 
2.8. Op 16 september 2020 werd de geplande taxatie afgezegd omdat er problemen met 

de huurders zijn, deze willen er volgens de hypotheekadviseur niet uit ondanks de diverse 
rechtszaken. Op 30 september 2020 constateert de deurwaarder dat de huurders met de noor-
derzon zijn vertrokken met achterlating van diverse zaken. Uiteindelijk wordt de Woning op 14 
oktober getaxeerd. De bouwkundige keuring vindt plaats op 21 oktober 2020.  
 
2.9. Op 30 oktober 2020 bericht de Makelaar daarom aan de Kopers dat in de koopover-
eenkomst, zoals besproken, vooreerst fictieve data waren opgenomen. Hij memoreert dat in de 

koopovereenkomst voor het inroepen financieringsvoorbehoud, verkrijging NHG en bouwkun-
dige keuring, steeds de datum 14 augustus 2020 was opgenomen. Hij stelt nu voor die data te 
verschuiven naar 25 november 2020, voor zover nog van belang (de bouwkundige keuring had 
reeds plaatsgevonden). De Makelaar constateert dat de eigen woning van de Kopers klaarblij-
kelijk is verkocht, zodat de datum 15 september die in verband daarmee was opgenomen geen 
aanpassing behoeft. Hij stelt ten slotte voor de datum van overdracht te verplaatsen naar 9 

december 2020. 

 
2.10. Op 13 november 2020 verzoekt de advocaat van Kopers met een mailbericht aan de 
Makelaar de genoemde data verder te verschuiven. Als datum overdracht stelt zij thans voor 14 
februari 2021. Zij stelt voor de datum die was opgenomen in verband met de verkoop van de 
eigen woning van de Kopers te verplaatsen naar 24 januari 2021. 

 

2.11. De Makelaar reageert hierop op 4 december 2020. Namens verkoper bericht hij dat 
deze niet akkoord is met het verlangde uitstel. 

 
2.12. De taxatie vond plaats 14 oktober 2020. Kopers waren bij de taxatie aanwezig. Dit 
was voor Kopers de eerste keer dat zij het pand bezichtigden. Kopers constateerden dat de 
woning niet voldeed aan de verkoopinformatie.  

 

2.13. Op 21 oktober 2020 vond een bouwkundige keuring plaats. Kopers waren aanwezig bij 
de bouwkundige keuring.  

 
2.14. Op 14 januari 2020 heeft een eindinspectie plaatsgevonden waarbij verkoper en Ko-

pers aanwezig waren. Diezelfde dag was ook de notariële overdracht. 
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3. De klacht en het verweer 
 
3.1. Kopers verwijten de Makelaar, zo begrijpt het tuchtcollege, dat de Woning bij de be-
zichtiging op 14 oktober 2020 niet bleek overeen te stemmen met de verwachtingen die de 
Makelaar had gewekt met zijn presentatie van de Woning op Funda en in de verkoopbrochure. 
 

3.2. Bij wijze van toelichting op dit onderdeel van de klacht verwijzen klagers naar een 
uitspraak van de Hoge Raad (HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6162). De kern van die 
uitspraak wordt door Klagers geparafraseerd als volgt: Een verkopend makelaar handelt on-
rechtmatig jegens een aspirantkoper indien de makelaar jegens deze niet de zorgvuldigheid 
betracht die in de omstandigheden van het geval van de makelaar mag worden verwacht. Daar-
van kan onder meer sprake zijn indien de makelaar de aspirant-koper voorafgaand aan de ver-

koop onjuiste of misleidende informatie verstrekt over eigenschappen van de zaak waarvan hij 
moet begrijpen dat deze voor de (betrokken) koper bij diens aankoopbeslissing van belang kun-
nen zijn. Indien het om een woning gaat. Bij de beoordeling of de Makelaar, door het verstrekken 
van dergelijke onjuiste of misleidende informatie, onrechtmatig heeft gehandeld jegens de ko-

per, komt het aan op het vertrouwen dat de koper in de omstandigheden van het geval aan de 
gegeven informatie mocht ontlenen.  

 

3.3. Kopers stellen verder – als tweede onderdeel van de Klacht – dat de verkoper onvol-
doende heeft gedaan om de Woning bij de overdracht te brengen in een staat die overeenkomt 
met de gewekte verwachtingen. Zij merken niet nakomen door verkoper van zijn toezeggingen 
aan als een te kort schieten van de Makelaar.  

 
3.4. Ten slotte – als derde onderdeel van de Klacht – beklagen zij zich over de communi-
catie van de zijde van de Makelaar en zijn controle op het verkoopproces, met name in de 

periode dat de huurders niet waren vertrokken en de overdracht moest worden uitgesteld. 
 

3.5. Hierna wordt voorzover nodig ingegaan op hetgeen de Makelaar als verweer heeft 
aangevoerd. 
 
 

4. De beoordeling 

 
Ontvankelijkheid van de klacht 
 
4.1. VBO is aangesloten bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland en de klacht is tijdig 
ingediend. De klacht ziet op de gedragingen van de Makelaar in verband met de verkoop van 
een onroerende zaak. De Makelaar is verbonden aan Xxxx maar is geen lid van VBO. Beklaagde 

is ook verbonden aan Xxxx en is lid van VBO. Door haar lidmaatschap werkt Xxxx onder de vlag 
van VBO. Dit brengt mee dat Beklaagde tuchtrechtelijk verantwoordelijk is voor alle gedragingen 
van medewerkers van Xxxx. In deze beslissing zullen dan ook worden beoordeeld de gedragin-
gen van de Makelaar nu de klacht zich op zijn doen en nalaten richt. Een eventuele maatregel 
kan alleen worden opgelegd aan het verantwoordelijke VBO lid, beklaagde. 
 
4.2. Gelet op de begripsbepalingen die deel uitmaken van het tuchtreglement is de klacht 

ontvankelijk. Voorzover klager beoogt schadevergoeding te ontvangen is de klacht niet ontvan-
kelijk. Daartoe dient Klager zich te wenden tot de gewone rechter.  
 
Verdere beoordeling van de klacht 

 
4.3. Met betrekking tot het verkoopproces heeft de Makelaar aangevoerd dat de Woning op 

14 december 2018 in de verkoop is genomen. Begin 2019 is de Woning aangeboden op diverse 
websites waaronder Funda. Toen er weinig belangstelling bleek te zijn is de Woning op 19 mei 
2019, met een verlaagde prijs, opnieuw online gezet. Op het moment van het nemen van de 
foto’s en het plaatsen op de diverse woning-websites werd de Woning nog niet verhuurd. De 
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verkoper ging daartoe over in januari 2020 omdat de verkoop nog niet echt wilde vlotten en hij 
wel onkosten maakte. 
Toen Kopers zich op 16 maart 2020, via de Funda-desk, bij ons meldden was de Woning dus al 
verhuurd. Dit is Kopers ook gelijk meegedeeld. Toen Kopers besloten een bod uit te brengen, 
zonder de Woning te hebben bezichtigd, is hen nogmaals meegedeeld dat de Woning verhuurd 
was en dat het niet duidelijk was hoe het met de staat van de Woning was omdat deze niet door 

de eigenaar werd bewoond en de huurders de toegang weigerden. Om die reden is ook artikel: 
24 Niet-zelfbewoningsclausule en artikel 27: Extra voorwaarden inzake de levering van de on-
roerende zaak, door ons opgenomen in de door partijen getekende koopovereenkomst (zie pro-
ductie 3). 
Bezichtigingen zijn er niet geweest. De huurders van de Woning zaak weigerden de toestemming 
daartoe, met als argument het gevaar voor besmetting met het Corona virus. Dit is door de 

Makelaar ook meegedeeld aan Kopers. De Makelaar heeft ook moeite gedaan het pand te kun-
nen betreden met de taxateur. Ook dit weigerden de huurders. 
Doordat de huurders, op het moment van tekenen van de koopovereenkomst van de Woning, 
een forse huurachterstand hadden en de verkoper een rechtszaak tegen de huurders was gestart 

was het niet duidelijk of en wanneer de huurders de onroerende zaak zouden verlaten. Om die 
reden zijn de data die zijn opgenomen in de koopovereenkomst fictief.  
Toen uiteindelijk duidelijk was dat de huurders de onroerende zaak hadden verlaten en de deur-

waarder dit ook tijdens een schouw van de onroerende zaak en in het door de deurwaarder 
opgemaakte proces-verbaal van constatering bevestigde, heeft de Makelaar het nodige gedaan 
om Kopers de Woning zaak te laten bezichtigen door kopers en de taxateur en de bouwkundige 
toegang te verschaffen. 
 
Verkoopinformatie komt niet overeen met staat bij oplevering 
 

4.4.  Het eerste onderdeel van de Klacht ziet op het gegeven dat de door de Makelaar 
gegeven verkoopinformatie, wat betreft het fotomateriaal, de indeling, de wijze van gebruik en 
de algemene staat van de Woning, niet overeenkwam met hetgeen zij aantroffen bij hun eerste 
bezichtiging van de Woning. 

 
4.5. Dat de Woning op dat moment niet meer in de staat was als in de verkoopinformatie 

beschreven wordt door de Makelaar erkend. Kopers van hun kant betwisten niet dat de gegeven 

informatie een getrouw beeld geeft van de Woning op het moment dat deze in de verkoop werd 
genomen.  

 
4.6. Niettemin kan dit onderdeel van de klacht niet slagen. De door de Makelaar bij de start 
van het verkoopproces, begin 2019, verzamelde en gepubliceerde informatie was in elk geval 
op dat moment niet onjuist of misleidend. Of die informatie in maart 2020 – toen Klagers zich 

als belangstellenden aandienden – nog juist was staat geenszins vast, is zelfs onwaarschijnlijk. 
De Makelaar had op dat moment al langere tijd geen toegang gehad tot de woning, zag zich 
geconfronteerd met een stagnerende verkoop en had ook de wetenschap dat zijn opdrachtgever 
de Woning inmiddels had verhuurd. Die informatie heeft hij ook met Klagers gedeeld. Klagers 
hebben geen aanleiding gezien zelf de Woning te bezichtigen, zij hebben zelfs niet de moeite 
genomen vanuit hun woonplaats Xxxx naar Xxxx te reizen om in elk geval de Woning van buiten 
te bezichtigen. Zonder enig onderzoek doen zij in maart 2020 een eerste bod. Nog steeds on-

gezien doen zij een verhoogd bod dat tot overeenstemming leidt. Pas nadat de Makelaar op 25 
april 2020 gegevens opvraagt voor het opstellen van de koopovereenkomst, vragen zij op 28 
april of een bezoek en bezichtiging op een zaterdag mogelijk is. De Makelaar bericht hun dat 
dat door tegenwerking van de huurders niet mogelijk is. Dit weerhoudt Kopers er niet van om 

op 14 juli 2020 de koopovereenkomst te tekenen met daarin een clausule in verband met het 
beoogde vertrek van de huurders en een voorbehoud van de zijde van de verkoper dat hij het 

pand niet zelf bewoond en niet bekend is met de actuele situatie. 
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4.7. Ook in de periode van eind april tot het tekenen van de overeenkomst hebben Kopers 
geen bezoek aan Xxxx gebracht. Zij raakten er wel mee bekend dat de huurders niet bereid 
waren te vertrekken, dat zij betaling van huur hadden gestaakt en dat er een gerechtelijke 
procedures tegen de huurders was aangespannen. In feite had de woning hiermee de status 
van een kraakpand gekregen. 

 

4.8. Van de drie dagen bedenktijd hebben Kopers geen gebruik gemaakt. Nadat zij in ok-
tober de woning voor het eerst hebben bezichtigd en na de bouwkundige keuring in hun aan-
wezigheid waren zij er mee bekend dat de Woning niet meer overeenkwam met de verkoopin-
formatie. Van de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden hebben zij geen gebruik ge-
maakt.  

 

4.9. Tegen de achtergrond van deze omstandigheden kan de Makelaar geen onzorgvuldig-
heid in de zin van de door Klagers aangehaalde rechtspraak worden verweten. Daar komt bij 
dat de Makelaar Klagers voldoende heeft geïnformeerd over de verhuur van de woning. Ten-
slotte dient de informatieplicht van de verkoper en verkoopmakelaar altijd worden gezien in 

wisselwerking met de onderzoeksplicht van de koper. Klagers hebben ieder onderzoek op een 
moment dat het er toe deed verzaakt; zij hebben de Woning ongezien gekocht. 

 

Leveringsgebreken 
 

4.10. Na de eerste bezichtiging en het bouwkundig onderzoek stelden de Kopers vast dat de 
woning vol lag met rommel waaronder autobanden en asbest en bouwkundig niet aan de ver-
wachtingen voldeed, met name de schuur was sloopwaardig. 

 
4.11. Het tuchtcollege begrijpt dat de verkoper heeft toegezegd de rommel te verwijderen. 

Klagers hebben niet weersproken dat die rommel inderdaad is afgevoerd. Bij de inspectie op de 
dag van overdracht hebben zij er ook geen opmerkingen over gemaakt. 

 
4.12. Het tuchtcollege begrijpt dat de staat van de achterzijde van de Woning, met name de 
schuur, Kopers tegenviel. Het tuchtcollege ziet evenwel geen onderbouwing voor de stelling van 
Kopers dat die staat wezenlijk anders was dan in de verkoopinformatie omschreven. Feitelijk 

heeft de makelaar daarover geen informatie verschaft. Een tegenvaller hadden Kopers eenvou-

dig kunnen voorkomen door voorafgaand aan de aankoopbeslissing een eigen onderzoek te 
doen, bijvoorbeeld door naar Xxxx te gaan en eens bij de woning te gaan kijken. Omdat de 
woning vrijstaand is, kan zonder de medewerking van de huurders de achterzijde van de woning 
worden bekeken. 

 
4.13. Bij die stand van zaken is ook dit onderdeel van de klacht ongegrond. 

 
Onvoldoende controle op het verkoopproces. 

 
4.14. Het tuchtcollege is wel van oordeel dat de makelaar enige steken heeft laten vallen in 
de beheersing van het verkoopproces. In het bijzonder de koopovereenkomst is ongelukkig ge-
redigeerd zodat de ongelukken die zich voordeden als het ware waren ingebakken. 
 

4.15. Partijen waren zich kennelijk bewust dat er vanwege de aanwezigheid van huurders 
onzekerheid was over de leveringsdatum en daarmee ook de overige data in de koopovereen-
komst. Zowel Kopers als de Makelaar spreken in dit verband over fictieve data die in de over-
eenkomst waren opgenomen. Dat Kopers als juridische leken hierin zijn meegegaan is te billij-

ken, een makelaar hoort beter te weten. Het innerlijk voorbehoud van partijen dat de data fictief 
waren blijkt immers niet uit de overeenkomst. De overeenkomst is daarmee vals, hij geeft na-

melijk voor derden, zoals de notaris maar ook financiers, een beeld dat niet met de werkelijkheid 
overeenkomt.  
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4.16. Artikel 27 was kennelijk opgenomen in verband met het onzekere vertrek van de huur-
ders. Deze bepaling is bepaald ongelukkig geredigeerd al was het maar omdat de bepaling in 
het onzekere laat wat er met alle ander relevante data gebeurt in geval levering op de voorge-
nomen datum 15 september niet mogelijk zou zijn. De Makelaar heeft kennelijk niet voorzien 
dat taxatie en bouwkundig onderzoek pas mogelijk zijn indien huurders vertrokken zijn of in elk 
geval toegang hebben verschaft. Dat was van wezenlijk belang omdat zowel aan financiering 

als aan bouwkundig onderzoek ontbindingsmogelijkheden gekoppeld waren. 
 

4.17. Het is het tuchtcollege voorts opgevallen dat de Makelaar het risico van vertraagde 
ontruiming geheel bij kopers heeft neergelegd. Hij heeft er geen oog voor gehad dat het vertrek 
van de huurders op een later moment dan voorzien een tekortschieten van de verkoper impli-
ceert. Het was passend geweest vast te leggen dat dit voor risico van verkoper is en hem zonodig 

verplicht tot schadevergoeding, bijvoorbeeld in de vorm van een tevoren overeen te komen 
boete.  

 
4.18. Kopers hebben dan ook terecht protest aangetekend tegen de laatste zin van artikel 

27. Door eigen toevoeging aan dat protest heeft de Makelaar het protest krachteloos gemaakt. 
Dit is niet zoals een goed makelaar dient te handelen. In elk geval bij het opstellen van de 
koopovereenkomst mag hij zich niet opstellen als de deskundige die uitsluitend het belang van 

zijn opdrachtgever dient. 
 

 
 
5. De op te leggen maatregel 
 
5.1.  De klacht is dan ook gegrond voorover deze ziet op de bemoeienis van de Makelaar 

met het verkoopproces en dan met name het redigeren van de koopovereenkomst. De Makelaar 
heeft hier het belang van de Kopers onvoldoende gediend. De gebrekkige overeenkomst heeft 
zeker bijgedragen aan de voor de Kopers ongelukkige afloop van de transactie. Dat het onge-
lukkig is afgelopen op een ander punt dan door hen in hun klaagschrift voorzien doet daar niet 
aan af. 
 

5.2. Voor het tekortschieten van de Makelaar is Beklaagde verantwoordelijk. Dit brengt 

mee dat de bij het tekortschieten passende maatregel aan haar wordt opgelegd. 
 

5.3. Bij het falen in het opstellen van de koopovereenkomst past een maatregel van ge-
wicht. Het was slechts met aarzeling dat de wetgever bij de invoering van de nieuwe regeling 
van de koop en verkoop van onroerende zaken ervoor heeft gekozen het opstellen van de ver-
koopovereenkomst over te laten aan de makelaars die uit hoofde van hun beroep niet onpartijdig 

zijn (zij dienen primair het belang van hun opdrachtgever). Het is teleurstellend dat de Makelaar 
het vertrouwen in zijn beroepsgroep niet heeft waargemaakt. 

 
5.4. Naast de maatregel van een waarschuwing zal Beklaagde een boete worden opgelegd. 

 
5.5. Als in het ongelijk gesteld zal Beklaagde worden veroordeeld in een bijdrage in de 
kosten van de procedure.  

 
5.6. Een en ander leidt tot de beslissing als hieronder verwoord. 
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Beslissing 

Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland beslissende bij wege van bindend advies: 

- verklaart de klacht gegrond voorzover deze ziet op de controle van het verkoop-
proces, met name het opstellen van de koopovereenkomst; 

- verklaart de klacht voor het overige ongegrond; 

- legt Beklaagde op de voet van het bepaalde in artikel 6.2. onder a van het Regle-

ment de maatregel op van:  

een waarschuwing, alsmede 

een geldboete ten bedrage van € 3.000; 

- bepaalt met toepassing van artikel 6.6 van het Reglement dat Beklaagde dient te 
betalen: een bedrag van € 1.800 als bijdrage in de kosten van de behandeling van 
de zaak; 

- bepaalt dat voornoemde bedragen uiterlijk 1 augustus 2021 dienen te zijn betaald. 

Deze beslissing is genomen op 17 juni 2021 door het Tuchtcollege Makelaardij Nederland be-
staande uit mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. F.W.W.M. Govers en mr. A.P. Hoogendoorn en is on-
dertekend door de secretaris en de voorzitter. 

 

 

 

 

mr. K. Muijsert     mr. Chr.A.J.F.M. Hensen 
secretaris     voorzitter  


