
 

  

 

 

 

 

 

 

Zaaknummer: 21-084  

Datum uitspraak: 25 juni 2021 

 

 

 

 

 

Uitspraak 

 

 

 

in de zaak van: 

 

   

X. 

wonende te Xxxx, 

Klager, 

 

 

 

tegen 

 

 

Y. 

h.o.d.n. Xxxx,  

gevestigd te Xxxx, 

Beklaagde, hierna ook: de Makelaar 

  



 
 

Zaaknummer: 21-084 

25 juni 2021 
 

- 2 - 

 

 

 

1.  Ingekomen stukken en verloop van de procedure 

 

1.1. In deze zaak heeft Klager zijn klacht ingediend bij het tuchtcollege op 23 fe-

bruari 2021. Bij de klacht waren de nodige bijlagen gevoegd. De klacht ziet, kort ge-

zegd, op een grensgeschil met de buren aan beide zijden. Klager heeft in maart 2019 

de woning Xxxx te Xxxx (hierna: de Woning) aangekocht. De Woning was in de ver-

koop bij de Makelaar als verkoopmakelaar. Klager heeft de aankoop zonder ondersteu-

ning van een aankoopmakelaar gedaan. 

 

1.2.  Het klachtbureau heeft na ontvangst van daarop de gebruikelijke controle 

van volledigheid van stukken en ontvankelijkheid uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan 

is Klager op 1 maart 2021 het volgende bericht: 

Naar voorlopig oordeel is de klacht niet ontvankelijk omdat deze niet is ingediend bin-

nen de  termijn van één jaar als bedoeld in artikel 4.4 van het Reglement op de tucht-

rechtspraak.  

Tegen die achtergrond ontraden wij u deze klacht door te zetten en hebben wij deze 

voorshands ook niet voorgelegd aan Beklaagde makelaar, Xxxxl. 

Indien u zich niet met dit voorlopig oordeel kunt verenigen en de klacht toch wil door-

zetten dan verzoeken wij u nadere informatie te verschaffen. Het tuchtcollege dient 

dan in elk geval van u te ontvangen de volledige verkoopinformatie, de koopovereen-

komst de notariële akte en voorts al hetgeen wat naar uw inzicht de klacht nader kan 

onderbouwen.  

Daarnaast raden wij u aan bij het kadaster een zogenoemde grensreconstructie aan 

te vragen. Bij de huidige stand van zaken wordt onvoldoende inzicht geboden in de 

mate waarin uw buren gebruik maken van uw perceel dan wel in hoeverre u gebruik 

maakt van een deel van het perceel dat uw buren toekomt. 

 

1.3. Klager reageert op 3 maart 2021 met onder meer het volgende: 

Wij laten dit niet over onze kant gaan en willen de klacht doorzetten. 

Gezien de omstandigheden was hier eerder geen aanleiding toe. Reden hiervoor zijn 

een grootschalige renovatie met ernstige gezondheidsklachten als gevolg. 

Daarbij hebben we vanaf de verhuizing in juli 2019 getracht om tot overeenstemming 

te komen met de buren. Dit heeft echter alleen geresulteerd in een slechte verstand-

houding en claim op verjaring. 

Daarop hebben wij op 19 december 2020 Xxxx op de hoogte gebracht maar zij erkend 

geen schuld en heeft niet opengestaan voor een oplossing. 

 

1.4. Het klachtbureau bericht op 9 maart 2021 dat de gegeven toelichting voors-

hands niet tot een ander oordeel over de ontvankelijkheid van de klacht leidt. Vervol-

gens antwoordt Klager op 9 maart 2021: 

Wij zitten nog in een conflict met onze buren waardoor een grensreconstructie niet 

mogelijk laat staan nuttig is.  

Geeft u nu aan dat de klacht ongeacht grensreconstructie niet ontvankelijk wordt ver-

klaard? Enkel doordat tijd is verstreken door overleg met buren en tegenwerking ma-

kelaar en verkopers? 

Wij zijn ervan uitgegaan dat er in goed overleg een oplossing zou komen waardoor wij 

eerder geen aanleiding zagen om deze klacht in te dienen. 

Wij willen enkel dat makelaar verantwoording neemt voor hetgeen is opgenomen in 

KOV. Door haar handelen is deze situatie ontstaan. 

Wij kunnen de gevraagde stukken toesturen, een grensconstructie is echter gezien de 

situatie nog niet mogelijk. Wij kunnen wel duidelijk op de Kadastertekening aangeven 

waar de perceelgrenzen nu lopen tov de kadastergrenzen.  
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1.5. Op 10 maart 2021 bericht het klachtbureau: 

Wij hebben u geïnformeerd dat naar onze eerste indruk de klacht niet in behandeling 

kan worden genomen omdat hij is ingediend meer dan een jaar na de gedraging van 

de makelaar waarover geklaagd wordt. In uw mail van 9 maart jl. lezen wij geen ar-

gumenten om dat nu anders te zien. 

Indien u het daar niet mee eens bent kunt u uw klacht voorleggen aan het tuchtcollege 

door te bevestigen dat u in de klacht volhardt. U dient dan het klachtgeld te betalen 

en u kunt dan aanvullende stukken ter onderbouwing van de klacht indienen. 

 

1.6. Op 24 maart 2021 bericht Klager dat hij volhardt in de klacht, hij voegt daarbij 

bijlagen die zien op de inhoud van de klacht (het grensgeschil). Het tuchtcollege vraagt 

Beklaagde vervolgens een reactie. Om proceseconomische redenen vraagt het tucht-

college Beklaagde zich in eerste instantie te beperken tot de kwestie van de ontvan-

kelijkheid. 

 

1.7. Beklaagde antwoordt op 27 mei 2021 bij monde van mr. Xxxx, advocaat te 

Xxxx. Met betrekking tot de termijnoverschrijding voert zij het volgende aan: 

Relevante feiten en omstandigheden 

- koopovereenkomst door de familie Xxxx getekend op 17 november 2018. 

- Levering woning aan de familie Xxxx op 4 april 2019, 

- Na aankoop blijken de erfgrenzen volgens de familie Xxxx aan beide zijden niet te 

kloppen. 

- Na de aankoop is er een discussie met de buren ontstaan over de erfgrenzen. 

- Omdat deze discussie tot niets leidde heeft de heer Xxxx zich tot mevrouw Xxxx 

gewend. 

- Familie Xxxx stelt door het handelen c.q. nalaten van mevrouw Xxxx schade te heb-

ben geleden en stelt mevrouw Xxxx hiervoor aansprakelijk, omdat zij volgens de fa-

milie Xxxx niet juist zou hebben gehandeld. 

- Familie Xxxx dient een Klacht hierover in bij het Tuchtcollege op l6 februari 2021. 

 

Mevrouw Xxxx betwist uitdrukkelijk dat zij jegens de familie Xxxx onrechtmatig heeft 

gehandeld dan wel toerekenbaar tekort is geschoten en betwist dan ook iedere aan-

sprakelijkheid. Daarnaast betwist mevrouw Xxxx dat de familie Xxxx schade heeft ge-

leden. 

 

In artikel 4.4 (inzake klachttermijn) reglement tuchtcollege makelaardij Nederland 

staat: 

Het reglement kent een klachttermijn van 1 jaar na de dag waarop klager van het 

handelen of nalaten van beklaagde aanleiding geeft tot het indienen van de klacht 

kennis heeft genomen en in ieder geval niet later dan binnen een termijn van 5 jaren 

na het betreffende handelen of nalaten van beklaagde.  

 

De familie Xxxx heeft gezien wat ze heeft gekocht in 2018 en bij de levering in 2019. 

De familie Xxxx heeft ter zake de afwijkende erfgrens een formulier getekend (bijlage). 

De familie Xxxx wist reeds op 17 november 2018 dat de kadastrale tekening afweek 

van de toestand ter plaatse, De familie Xxxx heeft hierover diverse malen de buren 

aangesproken. De familie Xxxx was in 2018 en 2019 bekend met de problemen ter 

zake de erfgrens en daardoor ook bekend met een eventueel handelen of nalaten van 

mevrouw Xxxx. Omdat de klacht niet binnen de termijn van 1 jaar door de familie 

Xxxx bij uw college is ingediend, is de klacht van de familie Xxxx op grond van artikel 

4.5 niet ontvankelijk 
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1.8. Ongevraagd heeft Klager op 28 mei 2021 een zienswijze gestuurd met be-

trekking tot het verweer. Om 13:24 bericht hij: 

Bijzonder dat er richting makelaar al wordt geadviseerd om te verweren op gronde 

van ontvankelijk binnen gestelde termijn. Daardoor wordt indirect al aangegeven niet 

op de klacht in te gaan. Te laat indienen doet niets af aan haar verantwoordelijk juist 

te informeren. Het staat vast dat zij verkeerde informatie heeft opgenomen in haar 

stukken en daarmee kopers verkeerd heeft geïnformeerd. Het geleverde perceel wijkt 

daardoor aanzienlijk af van wat er in de koopovereenkomst staat opgenomen. Daarbij 

had u de klacht dan al bij melding niet ontvankelijk moeten verklaren. Door ziekte en 

spaak lopende pogingen tot overleg met de buren duurde het lang tot wij tot tot de 

conclusie konden komen om een klacht in te dienen.  

Wij wachten uw uitspraak af maar zullen geen genoegen nemen met een verweer op 

ontvankelijkheid. 

 

En om 13:58 bericht Klager: 

 

Daarbij waren wij pas op de hoogte dat het betwiste stuk grond achter de haag niet 

geleverd zou worden nadat buurvrouw nummer 1 na uitvoerig en langdurig overleg te 

kennen gaf het op verjaring te gooien. We waren dus niet zoals beklaagde aangeeft in 

2018/2019 al op de hoogte. Tot het laatste moment dat de buurvrouw aangaf dat zij 

het stuk grond als de hare beschouwd waren wij in de veronderstelling dat het tot het 

geleverde behoorde.  

Even leek het erop dat we een compromis met de buurvrouw overeen waren gekomen 

en hebben mevrouw Xxxx daar destijds van op de hoogte gebracht. Nadat mevrouw 

Xxxx reageerde daaraan niet te willen bijdragen is er door buurvrouw nummer 3 terug 

gekomen op dit compromis en claimt ze volledige verjaring. 

 

1.9. Vanwege de Corona omstandigheden en ook gelet op de aard en omvang van 

de schriftelijke stukken, heeft de voorzitter bij wijze van ordemaatregel bepaald dat 

de zaak zonder mondelinge behandeling en in enkelvoudige samenstelling zal worden 

afgedaan. 

 

 

2. De ontvankelijkheid van de klacht 

 

2.1. Als aangekondigd zal het tuchtcollege de beoordeling thans beperken tot een 

toets aan de voorwaarden voor ontvankelijkheid. De voorwaarde waar het in deze zaak 

om gaat is die welke is neergelegd in artikel 4.4 van het Reglement, die ziet op de 

termijn waarbinnen de klacht moet zijn ingediend. Deze bepaling luidt als volgt:  

Een Klacht kan slechts worden ingediend binnen een termijn van een jaar na de dag 

waarop Klager van het handelen of nalaten van Beklaagde dat aanleiding geeft tot het 

indienen van de Klacht kennis heeft genomen en in ieder geval niet later dan binnen 

een termijn van vijf jaren na het betreffende handelen of nalaten van Beklaagde. 

 

2.2. Voor de toepassing van deze bepaling dient te worden bepaald op welke ge-

draging van Beklaagde de klacht zich richt. Het tuchtcollege gaat er van uit dat Klager 

het oog heeft op de informatieverstrekking door de Makelaar omtrent het bestaan van 

een ‘grensgeschil’. De informatie op het informatieformulier betreffende de toestand 

van de onroerende zaak is volgens Klager onvoldoende.  

 

2.3. Als deze gedraging inderdaad als een onrechtmatige daad zou kwalificeren – 

die beoordeling laat het tuchtcollege thans achterwege – dan is deze in de tijd te 

plaatsen op het moment dat de volledige en juiste informatie verstrekt had moeten 
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worden. Dat is ten laatste het moment van de aankoopbeslissing, feitelijk de onderte-

kening van de koopovereenkomst in november 2018. Dit brengt mee dat indiening van 

de klacht in februari 2021 ruimschoots buiten de termijn is. 

 

2.4. Blijkens artikel 4.4 van het Reglement gaat het evenwel niet om het moment 

van de verweten gedraging maar om het eventueel latere moment dat Klager kennis 

kreeg van de gedraging. Bedoeld wordt hier niet de feitelijke waarneming van de ge-

draging (dat was als vermeld het moment van tekenen van de koopovereenkomst) 

maar het eventueel latere moment dat Klager begreep dat de gedraging een misdra-

ging was.  

 

2.5. In het concrete geval gaat het er dus om wanneer Klager begreep dat de bij 

de koopovereenkomst verstrekte informatie onvolledig was. Het tuchtcollege gaat er-

van uit dat dat al kort na de aankoop en verhuizing was. Op 3 maart 2021 bericht 

Klager immers dat vanaf de verhuizing in juli 2019 getracht is om tot overeenstem-

ming te komen met de buren. Het geschil met beide buren had kennelijk meer tot 

inzet dan alleen de geringe grensoverschrijding die in de verkoopinformatie was op-

genomen. Daarin ligt besloten dat Klager wist dat hij onvolledig was geïnformeerd. 

 

2.6. Ook indien het moment van wetenschap op enkele maanden na juli 2019 zou 

worden geplaatst is indiening van de klacht in februari 2021 ruim buiten de termijn 

van een jaar. 

 

2.7. Het tuchtcollege weegt mee dat na indiening van de klacht, Klager vijfmaal 

schriftelijk in de gelegenheid is geweest zijn zienswijze te verduidelijken en te onder-

bouwen.  

 

2.8. Een en ander leidt tot de beslissing als hieronder verwoord. 

Beslissing 

Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland beslissende bij wege van bindend advies: 

- verklaart de klacht niet ontvankelijk. 

Deze beslissing is genomen op 25 juni 2021 door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzitter 

van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland en is ondertekend door de secretaris en 

de voorzitter. 

 

 

 

 

mr. H.E.M. Feldmann    mr. Chr.A.J.F.M. Hensen 

secretaris     voorzitter  

 

 


