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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 verweer van 24 maart 2021; 

• de repliek van 22 april 2021, met bijlagen en 

• de dupliek van 21 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 toepas-

sing gegeven aan artikel 5.6. van het  Reglement. Dit brengt mee dat geen mondelinge 

behandeling van de klacht zal plaats vinden en dat partijen gelegenheid is gegeven 

voor repliek en dupliek. De schriftelijke uitspraak is bepaald op heden. 

 

 

2. De feiten 

 

2.1. Beklaagde is als makelaar verbonden aan Xxxx te Xxxx. Via het lidmaatschap 

VBO van Beklaagde is Xxxx aangesloten bij VBO Makelaar. Xxxx is werkzaam als as-

sistent makelaar bij Xxxx, hij is geen lid van VBO Makelaar. De klacht ziet op gedra-

gingen van Xxxx verricht in zijn hoedanigheid van assistent makelaar bij Xxxx. Xxxx 

zal hierna worden aangeduid als de Makelaar. 

 

2.2. Sinds 2019 had Xxxx de woning Xxxx te Xxxx in de verkoop. Klager heeft de 

Makelaar op 27 december 2019 benaderd voor een bezichtiging van die woning op 7 

januari 2020. Aansluitend hierop heeft Klager de Makelaar uitgenodigd om een bezoek 

te brengen aan de eigen woning van Klager (Xxxx te Xxxx) om mogelijk de verkoop 

van die woning aan de Makelaar op te dragen. Beide afspraken vonden plaats op 7 

januari 2020. Hierbij is besproken dat Klager met de opbrengst van de eigen woning 

en resterende eigen middelen de koopsom van de nieuwe woning (Xxxx) zou kunnen 

voldoen.  

 

2.3. Wat betreft de eigen woning adviseert de Makelaar een vraagprijs van circa 

€ 400.000 bij een verwachte verkoopwaarde van circa € 420.000 - € 425.000. De 

vastgestelde courtage is 1.25 % inclusief BTW. Dit overleg leidt tot een opdracht tot 

bemiddeling bij verkoop woning, die op 16 januari 2020 is getekend. In die overeen-

komst is vastgelegd een verwachte verkooptermijn van 0 – 3 maanden. 

 

2.4. Ook op 16 januari 2020 is de koopovereenkomst betreffende Xxxx door Klager 

ondertekend. Met die overeenkomst koopt Klager (met echtgenote) die woning voor 

de koopsom van € 507.500. De voorziene datum van eigendomsoverdracht is 1 april 

2020.  Een bankgarantie dan wel storting van een waarborgsom ter hoogte van 10 % 

van de koopsom is overeengekomen en dient uiterlijk 2 maart 2020 te zijn gesteld dan 

wel gestort. De gebruikelijke ontbindende voorwaarden ter zake van de financiering 

zijn in de overeenkomst doorgehaald. 

 

2.5. Na 16 januari 2020 bleek de woning Xxxx niet zo snel te verkopen als door de 

Makelaar te verwacht. Er waren nauwelijk bezichtigingen. Op 4 maart 2020 is de 

vraagprijs naar beneden bijgesteld. In overleg met de verkopers van Xxxx is de over-

dracht met twee weken uitgesteld, teneinde Klager is de gelegenheid te stellen alsnog 
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financiering te krijgen. Toen dit niet lukte is op 16 april 2020 de koopovereenkomst 

ontbonden. Klager heeft de notaris gemachtigd de door hem gestorte waarborgsom 

van € 50.750, met aftrek van de aan de Makelaar toekomende courtage van € 5.328, 

als overeengekomen boete aan de verkoper te betalen. Klager zegt met   de verkopers 

de afspraak te hebben gemaakt dat hij op de hoogte zou worden gesteld wanneer 

sprake is van nieuwe kopers.  

 

 

3. De klacht en het verweer 

 

3.1. Klager stelt dat de Makelaar Klager heeft geadviseerd ten aanzien van de ver-

koop van zijn eigen woning in samenhang met de koop van de woning aan de Xxxx. 

Hierbij was de Makelaar bekend met de wijze waarop Klager de financiering van de 

aankoop van de woning wilde regelen, te weten door middel van de opbrengst van zijn 

eigen woning en voor het resterende bedrag het gebruik van eigen middelen. De Ma-

kelaar heeft verzekerd dat de verkoop van zijn woning geen probleem zou worden en 

dat de woning binnen de kortste keren zou zijn verkocht. Met de levering op 1 april 

2020 zou Xxxx voldoende tijd hebben de financiering rond te krijgen. Op advies van 

de Makelaar heeft Klager de opdracht tot bemiddeling van de eigen woning aan de 

Makelaar verstrekt en het voorlopig koopcontract van de woning aan de Xxxx gete-

kend. 

 

3.2. Volgens Klager verliep de verkoop van de eigen woning niet zo voorspoedig 

als door de Makelaar ingeschat, waardoor de financiering van de woning aan de Xxxx 

in het geding kwam. Met de kennis die de Makelaar heeft gehad ten aanzien van de 

wijze van financiering en zijn directe betrokkenheid bij het opstellen van de koopover-

eenkomst, had hij uit hoofde van zijn zorgplicht Klager expliciet moeten wijzen op de 

risico's die het tekenen van een koopcontract zonder financieringsvoorbehoud met zich 

kan brengen.  

 

3.3. Ook ten tijde van het opstellen van de ontbindingsverklaring heeft de Make-

laar Klager Xxxx naar behoren te adviseren. 

 

3.4. Klager concludeert dan ook dat de Makelaar ten tijde van het tekenen van de 

koopovereenkomst een dubbel belang heeft gediend, waarbij sprake is van strijd tus-

sen deze belangen. De verkoper van de woning aan de Xxxx is immers gebaat bij een 

koopovereenkomst zonder voorbehoud van financiering, terwijl een overeenkomst 

zonder voorbehoud juist grote risico's voor Klager met zich mee bracht. Klager wijst 

erop dat de Makelaar een eigen belang heeft gehad bij de totstandkoming van de 

koopovereenkomst en nakoming daarvan, gezien de door hem te ontvangen courtage. 

De dubbele petten die Xxxx heeft opgehad, hebben ertoe geleid dat Xxxx onjuist en/of 

onvolledig is geadviseerd, ten gevolge waarvan Xxxx schade heeft geleden. 

 

3.5. Klager begroot zijn schade op het bedrag van € 50.750, zijnde de in rekening 

gebrachte boete van 10% van de aankoopprijs van de woning aan de Xxxx bij ontbin-

ding.  

 

3.6. De Makelaar voert verweer waarop hierna voor zover van belang wordt inge-

gaan. 
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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 lid-

maatschap werkt Xxxx onder de vlag van VBO. Dit brengt mee dat Beklaagde ook in 

tuchtrechtelijke zin verantwoordelijk is voor alle gedragingen van medewerkers van 

Xxxx. In deze beslissing zullen dan ook worden beoordeeld de gedragingen 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 ontvankelijk. Daartoe dient Klager zich te wenden tot de gewone rechter.  

 

Verdere beoordeling van de klacht 

 

4.3. In deze zaak doet zich de niet ongebruikelijke situatie voor dat de verkopende 

makelaar wordt benaderd door een geïnteresseerde met de vraag of hij vervolgens de 

eigen woning van de geïnteresseerde in de verkoop wil nemen. Voor de makelaar is 

die vraag altijd aantrekkelijk. De situatie brengt immers mee dat hij een eerste trans-

actie kan afronden wat het recht geeft op courtage en vervolgens een nieuw object in 

portefeuille heeft, dat in de toekomst opnieuw courtage zal genereren. 

 

4.4.  Een dergelijke opeenvolging van transacties is toegestaan. Het handelen 

kwalificeert niet als het dienen van twee heren of, zoals Klager verwijt, handelen met 

dubbele petten. De reden is dat het steeds om afzonderlijke transacties gaat. 

 

4.5. Dat neemt niet weg dat het hier om een zeer risicovolle praktijk gaat. In eerste 

instantie is de verkopende makelaar immers voor alles de belangenbehartiger van de 

verkoper. Op het moment dat hij met een belangstellende de afspraak maakt diens 

woning te verkopen wordt hij ook de verkoopmakelaar van die belangstellende in zijn 

rol van verkoper. Vanaf dat moment moet hij dus ook het belang van die belangstel-

lende/verkoper vooropstellen. Dit is een situatie die wringt en de makelaar dwingt tot 

een grote behoedzaamheid. 

 

4.6. Die behoedzaamheid dient een makelaar in het bijzonder in acht te nemen bij 

het opstellen van de koopovereenkomst. Een onpartijdige houding wordt dan van hem 

verwacht, ook indien een opvolgende verkoopopdracht nog niet aan de orde is. 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 

verkoopovereenkomst over te laten aan de makelaars die uit hoofde van hun beroep 

niet onpartijdig zijn (zij dienen primair het belang van hun opdrachtgever). 

 

4.7. Dit brengt mee dat een makelaar als het ware de onpartijdigheid zoals van 

een notaris moet vertonen. Dat kan ook een Belehrungspflicht omvatten in die zin dat 

hij de partij die het aangaat, dus niet per se zijn eigen client, moet waarschuwen voor 

de risico’s die in de overeenkomst besloten liggen. 
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4.8. In het onderhavige geval was er een goede reden om het financieringsvoor-

behoud wél op te nemen in de koopovereenkomst. De Makelaar wist immers dat Klager 

Xxxx wilde financieren met een deel eigen middelen en verder met de opbrengst van 

zijn eigen woning. Die constructie zou slechts kunnen slagen indien Xxxx zou zijn ver-

kocht én overgedragen voor het moment van de beoogde overdracht van Xxxx. De 

Makelaar moet hebben geweten dat die kans niet zeer groot was. Hij was immers zelf 

van mening dat de vraagprijs en verwachtte opbrengst zoals opgenomen in de op-

drachtbevestiging, die dezelfde dag zou worden ondertekend, aan de te hoge kant 

was. Dit bevordert de vlotte verkoop niet. De beschikbare periode tot de beoogde 

overdracht was krap, tweeënhalve maand. Als makelaar met ervaring moet hij weten 

dat verkoop binnen tweeënhalve maand niet betekent een overdracht binnen dezelfde 

termijn. Bij die stand van zaken had het op de weg van de Makelaar gelegen Klager 

erop te wijzen dat de kans van slagen van de gedachte financieringsconstructie gering, 

zoal niet nihil was. Klager had aan dit avontuur slechts mogen beginnen als hij de 

zekerheid had dat er via een overbruggingskrediet speelruimte was voor tussenfinan-

ciering. Nu die zekerheid er niet was had de Makelaar bij Klager moeten aandringen 

op het opnemen van een financieringsvoorbehoud, zelfs indien dat op weerstand zou 

stuiten bij zijn opdrachtgever (verkoper van Xxxx). 

 

4.9. Dat Klager het ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst rooskleurig 

inzag zal mede zijn beïnvloed door de ‘deal’ die hij dezelfde dag met de Makelaar zou 

sluiten. In de opdracht tot bemiddeling was immers een aantrekkelijke verkoopop-

brengst verwacht, bij een korte verkooptermijn, precies wat Koper nodig dacht te heb-

ben om zonder financieringsvoorbehoud te kopen. 

 

4.10. In zijn verweer geeft de Makelaar aan dat de verkooptermijn genoemd in de 

opdracht niet meer dan een verwachting is; het kan ook anders uitpakken. Die ziens-

wijze van de Makelaar is juist, maar uit niets blijkt dat hij dat heeft gecommuniceerd 

richting Klager, op het moment van tekenen van de opdracht of op het moment van 

sluiten van de koopovereenkomst. Ditzelfde geldt voor wat betreft de vraagprijs en 

verwachte opbrengst. In zijn verweer stelt de Makelaar dat hij dat direct aan Klager 

heeft gezegd, maar het tuchtcollege moet vaststellen dat uiteindelijk die te hoge be-

dragen wel hun plek hebben gevonden in de door de Makelaar geredigeerde opdracht. 

 

4.11. Met elkaar heeft het er alle schijn van dat de Makelaar bij het aannemen van 

de opdracht meer zijn eigen belang en mogelijk het belang van de verkoper van Xxxx 

voor ogen had, dan het belang van Klager die vanaf dat moment nota bene zijn nieuwe 

client zou zijn. 

4.12. Ook bij de ontbindingsovereenkomst van 16 april 2020 heeft de Makelaar wei-

nig oog gehad voor het belang van Klager. Het tuchtcollege zal in het midden laten of 

er de toezegging was gedaan dat Klager zou worden geïnformeerd als op enig moment 

zich een nieuwe Koper zou aandienen voor Xxxx. Waar het om gaat is dat de Makelaar 

er op had moeten toezien dat die voorwaarde in de ontbindingsovereenkomst zou 

worden opgenomen. Een prudent Makelaar, die zijn taak als bemiddelaar begrijpt, zou 

ook hebben voorgesteld dat in de ontbindingsovereenkomst zou zijn opgenomen dat 

dat die boete alleen maar verschuldigd was voor zover die verkoper daar schade door 

heeft geleden (door een tweede courtage, lagere opbrengst, of rente nadeel). 
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4.13. De Makelaar heeft mitsdien in het hele verkoopproces gefaald als goed en 

eerlijk makelaar. Hij is tekortgeschoten bij het opstellen van de koopovereenkomst, 

bij de opdracht tot bemiddeling en bij de ontbindingsovereenkomst. De klacht is mits-

dien gegrond. 

 

 

5. De op te leggen maatregel 

 

5.1. Voor het tekortschieten van de Makelaar is Beklaagde verantwoordelijk. Dit 

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

 

5.2. De gedragingen van de Makelaar hebben ook tot financieel nadeel voor Klager 

geleid, daarbij past een maatregel van gewicht. In het voordeel van Beklaagde houdt 

het tuchtcollege er wel rekening mee dat grenzeloos optimisme en nonchalance aan 

de zijde van Klager ook hebben bijgedragen aan zijn schade. 

 

5.3. In het nadeel van Beklaagde rekent het tuchtcollege Beklaagde wel aan dat 

het handelen van de Makelaar heeft geleid tot een aanmerkelijk voordeel voor zowel 

de verkoper van Xxxx, die zonder tegenprestatie het bedrag van de boete – minus 

tweemaal de courtage - ontvangt, als voor de Makelaar die voor hetzelfde object twee-

maal de courtage ontvangt. 

 

5.4. Het tuchtcollege houdt er rekening mee dat deze beslissing financiële gevol-

gen kan hebben voor Beklaagde of zijn verzekeraar. 

 

5.5. Als degene die in het ongelijk is gesteld zal Beklaagde een bijdrage in de 

kosten van deze procedure dienen te betalen. 

 

5.6. Alles afwegende komt het tuchtcollege tot de beslissing als hieronder ver-

woord. 

 

Beslissing 

Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland beslissende bij wege van bindend advies: 

- verklaart de klacht gegrond; 

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

het Reglement 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. 
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Deze beslissing is genomen op 25 juni 2021 door het Tuchtcollege Makelaardij Neder-

land bestaande uit mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. A. Helmig en A. Hoevens en is on-

dertekend door de secretaris en de voorzitter. 

 

 

 

 

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

secretaris     voorzitter  

 

 


