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Algemeen 

Tijdens de bezetting is een tweetal regelingen met betrekking 
tot de vestiging van makelaars, tussenpersonen in onroerende 
goederen en veilinghouders tot stand gekomen, nl. het Besluit 
van 3 september 1942 (Stcrt. 171) betreffende de vestiging als 
makelaar en het Besluit van 16 februari 1944 (Stcrt. 44) be-
treffende de uitoefening van het bedrijf van tussenpersoon in 
onroerende goederen en van dat van veilinghouder. 

Na de bevrijding zijn deze bezettingsregelingen voorlopig 
gehandhaafd. Bij artikel 33, tweede lid, van de Vestigingswet 
Bedrijven 1954 werd de mogelijkheid geschapen deze besluiten 
ten aanzien van een bedrijf waarvoor zij bij het inwerking-
treden van die wet golden, bij Koninklijk besluit in te trekken. 
Blijkens de memorie van toelichting was de bedoeling de ge-
legenheid te geven voor deze branches een vestigingsbesluit 
ingevolge die wet vast te stellen. Bij de memorie van antwoord 
werd nog nader opgemerkt, dat het mogelijk zou zijn, dat voor 
sommige makelaars-, tussenhandels" of veilinghoudersbedrijven 
geen behoefte zou blijken te bestaan aan toepassing van de 
ontworpen wet. 

Tegen het voornemen, de genoemde bezettingsregelingen te 
vervangen door vestigingsbesluiten ingevolge de Vestigingswet 
Bedrijven 1954, rezen evenwel bedenkingen van de zijde van 
een aantal Kamers van Koophandel en Fabrieken. Immers 
volgens genoemde wet kunnen slechts eisen worden gesteld 
met betrekking tot handelskennis, vakbekwaamheid en krediet-
waardigheid. Men meende dat deze eisen ten aanzien van 
makelaars, tussenpersonen in onroerende goederen en veiling-
houders onvoldoende zouden kunnen blijken te zijn, daar juist 
bij deze beroepen de persoonlijke betrouwbaarheid een belang-
rijke rol speelt. 

Deze bedenkingen gaven de toenmalige Staatssecretaris van 
Economische Zaken aanleiding om bij beschikking van 18 juli 
1955 een commissie, de Commissie Makelaardij en Tussenper-
soncn, in te stellen met de opdracht te onderzoeken, of in 
verband met het vervallen van de bezettingsmaatregelen een 
nieuwe wettelijke regeling van het beroep van makelaar en van 
tussenpersoon in onroerende goederen, eventueel ook van 
tussenpersoon in andere goederen noodzakelijk was. Deze com-
missie heeft op 2 december 1958 rapport uitgebracht; het 
rapport is bij het Staatsdrukkerij" en Uitgeversbedrijf algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

Het voorstel van de commissie bevat een nieuwe wettelijke 
regeling inzake de makelaars welke bestemd is in de plaats te 
treden van de huidige artikelen 62—71 van het Wetboek van 
Koophandel. In die regeling zijn opgenomen de bijzondere be-
palingcn. welke de artikelen 681—685 van dat wetboek over 
de makelaars in zee-assurantiën geven, en die de commissie 
heeft uitgestrekt tot alle makelaars in assurantiën. Omdat de 
commissie aan de makelaars in onroerende goederen bepaalde 
uitsluitende bevoegdheden wil zien toegekend, heeft zij gemeend 
het ontwerpen van een afzonderlijke regeling voor andere tus-
senpersonen in onroerende goederen achterwege te kunnen 
laten. Voorts stelt de commissie met het oog op de makelaars 
in assurantiën een wijziging van de Wet Assurantiebemiddeling 
(instelling van een register M) voor. 

Tenslotte geeft de commissie in overweging de figuur van de 
beëdigde veilinghouder in te voeren, waarvoor zij een regeling 
ontwierp welke in het kader van het Wetboek van Koophandel 
aansluit bij die voor de makelaars. 

Het voorstel van de commissie tot instelling van een register 
M bij de uitvoering van de Wet Assurantiebemiddeling kan 
naar het oordeel van de ondergetekende en van zijn ambt-
genoot van Financiën voorlopig beter blijven rusten. De Wet 
Assurantiebemiddeling heeft een bepaalde ordening met be-
trekking tot de assurantie-tussenpersonen teweeggebracht. In-
stelling van een nieuw register zou de thans bereikte rust op 
dit gebied weer kunnen verstoren. 

Met betrekking tot de makelaars stelt het rapport van de 
Commissie Makelaardij en Tussenpersonen voor een regeling 
ten aanzien van de makelaarsvennootschap, een uitbreiding van 
de bepalingen omtrent de beëdiging en het disciplinair toezicht, 
een monopolie voor de makelaar bij de bemiddeling van de 
koop en verkoop van bepaalde onroerende goederen en enige 
bepalingen omtrent de makelaar in assurantiën. 

Het voorstel betreffende de makelaarsvennootschap is over-
genomen, evenals dat betreffende de disciplinaire bepalingen; 
zie hieromtrent de toelichting op de afzonderlijke artikelen. 

De ondergetekende heeft echter gemeend voorshands geen 
stappen te moeten doen met betrekking tot de beide andere 
voorstellen. 

Het verlenen van een wettelijk monopolie aan de makelaars 
in onroerend goed zou in zekere zin betekenen het continueren, 
zij het op enigszins beperkter gebied, van de toestand, zoals 
die sinds het inwerkingtreden van het besluit van 1944 bestaat. 

Hel monopolie wordt verdedigd met een beroep op het feit 
dat de koper en de verkoper van onroerend goed veelal on-
deskundig zijn, zulks in tegenstelling met partijen in de andere 
takken van bedrijf, waarin de makelaardij wordt uitgeoefend, 
terwijl de koop en verkoop van een huis toch in de regel voor 
hen een beslissing is, die, gezien hun vermogen en inkomsten, 
belangrijk is. De ondergetekende acht deze motivering echter 
niet doorslaggevend. Gevoelen partijen immers behoefte aan 
deskundige voorlichting, dan staat het hun altijd vrij zich tot 
een makelaar of andere ter zake kundige, bijvoorbeeld een 
architect of een bouwondernemer, te wenden. Niemand is ver-
plicht zich op een ongekwalificeerd tussenpersoon te verlaten; 
doet men dit toch, dan neemt men welbewust een risico. 

Het argument gaat bovendien niet op ten aanzien van die 
belangrijke groep huizenbezitters in de tegenwoordige tijd, die 
door de groep der institutionele beleggers wordt gevormd. 
Bovendien mag men verwachten, dat de kansen van „beun-
hazen" om op dit terrein op te treden zullen afnemen, naar-
mate de algemene ontwikkeling toeneemt. 

De ondergetekende meent daarom dat het voordeel, gelegen 
in monopolieverlening, te dezen niet opweegt tegen de bezwa-
ren die daartegen in het algemeen kunnen worden aangevoerd, 
en die zowel van juridische aard zijn wegens de beperking van 
de contractsvrijheid, als van economische aard wegens het ge-
vaar van een (toekomstige) te geringe concurrentie. 

Dezelfde overwegingen leiden er eveneens toe, te verwer-
pen een stelsel, waarin bij de bemiddeling inzake onroerend 
goed naast makelaars slechts plaats is voor tussenpersonen 
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die een bepaalde vergunning hebben verkregen. Dit stelsel is 
bovendien nodeloos gecompliceerd, daar men aan deze tussen-
personen toch ongeveer dezelfde eisen zou moeten stellen als 
aan makelaars. In de huidige praktijk ziet men dan ook dat 
vrijwel allen die als tussenpersoon onroerend goed zijn toege-
Iaten, tevens makelaar zijn. 

Het voorstel van de commissie inzake de makelaars in assu-
rantien wordt niet in dit wetsontwerp opgenomen, omdat daar-
bij ook de positie van de verzekeraar en de verzekerde een 
rol speelt. Bovendien zou moeten worden onderzocht, in hoe-
verre een wijziging van de positie van de makelaar een terug-
slag zou hebben op andere tussenpersonen in het verzekerings-
bedrijf. Tenslotte geeft de ondergetekende er de voorkeur aan, 
dat de onderhavige afdeling van het Wetboek van Koophandel 
zoveel mogelijk slechts bepalingen bevat, die voor alle makc-
laars gelden. 

Het besluit van 16 februari 1944 (Stcrt. nr. 44) geeft naast 
voorschriften omtrent tussenpersonen in onroerend goed, een 
aantal bepalingen met betrekking tot veilinghouders. Deze ver-
bieden het houden van veilingen van roerende goederen, met 
uitzondering van machines, produkten van land-, tuin- en bos-
bouw, veeteelt, pluimveeteelt en visserij en van zaken genoemd 
in de artikelen 566 en 567 van het Burgerlijk Wetboek, aan 
personen die daartoe geen vergunning van de Minister van 
Economische Zaken hebben verkregen. Dit voorschrift is niet 
van toepassing op veilingen door notarissen of deurwaarders 
gehouden, evenmin als op veilingen door publiekrechtelijke 
lichamen gehouden. 

De commisie stelt in haar rapport voor, naar analogie van de 
makelaar, de figuur van de beëdigde veilinghouder in te voeren. 
Aan deze veilinghouder zou dan, behoudens bepaalde bevoegd-
heden van notarissen en deurwaarders, de uitsluitende be-
voegdheid tot het houden van veilingen van roerende lichame-
lijke goederen of van effecten toekomen. In het ontwerp van 
de commissie is nader omschreven welke categorieën van goe-
deren van dit voorschrift zouden worden uitgezonderd. Het 
ontwerp van de commissie geeft voorts enige voorschriften 
met betrekking tot de gang van zaken bij het houden van vei-
lingen en met betrekking tot het recht op loon van de veiling-
houder. Tenslotte geeft het ontwerp van de Commissie-Greup 
een privilege aan de veilinghouder van gelijke aard als het pri-
vilege van de commissionair. 

De ondergetekende is tot de conclusie gekomen, dat aan 
deze voorstellen geen gevolg moet worden gegeven. 

Wat betreft het voorstel om de figuur van de beëdigde vei-
linghouder in te voeren, moge de ondergetekende vooropstel-
len dat beëdiging niet een noodzakelijke voorwaarde is om 
eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid te kunnen stellen. 
Daartoe biedt immers de Vestigingswet Bedrijven 1954 de wet-
telijke grondslag. De vraag rijst dus of, afgezien van vestigings-
eisen die op grond van de Vestigingswet bedrijven 1954 gesteld 
zouden kunnen worden, er aanleiding bestaat een wettelijk 
voorgeschreven onderzoek naar de betrouwbaarheid van de 
veilinghouder in te voeren. De ondergetekende meent dat dit 
niet het geval is. De persoonlijke betrouwbaarheid is in het al-
gemeen bij de uitoefening van een bedrijf van belang. Dit 
brengt echter nog niet mede, dat krachtens de wet in het alge-
meen een onderzoek naar de betrouwbaarheid wordt ingesteld. 
Een dergelijk onderzoek behoort tot de uitzonderingen. Het 
bedrijf van veilinghouder kan naar de mening van de onder-
getekende niet als van zo bijzondere aard beschouwd worden 
dat beëdiging hiervoor een passende figuur zou zijn. 

De ondergetekende is voorts van oordeel, dat het onjuist 
zou zijn alleen voor veilingen die door veilinghouders worden 
gehouden, wettelijke bepalingen met betrekking tot de gang van 
zaken op veilingen en met betrekking tot het loon van de 
veilinghouder vast te stellen. Men zou zich nu kunnen 
voorstellen dat aan de door de commissie voorgestelde bepa-
lingen een algemene strekking zou worden gegeven in die zin 
dat zij zouden komen te gelden voor alle veilingen, ook voor 
die welke door notarissen en deurwaarders worden gehouden. 
Het is echter niet gebleken dat aan zodanige algemene bepa-
lingen, naast het voorschrift van artikel 103 van de Registra-
tiewet dat — behoudens de uitzondering van het derde lid van 

genoemd artikel — veilingen van roerende zaken ten overstaan 
van een notaris of deurwaarder gehouden moeten worden, be-
hoefte bestaat, zodat de ondergetekende meent zich van voor-
stellen te dezer zake te moeten onthouden. 

Ten aanzien van het voorgestelde privilege van de veiling-
houder moge de ondergetekende opmerken, dat dit voorstel 
overbodig is voor zover de veilinghouder, doordat hij op eigen 
naam contracteert, als commissionair moet worden beschouwd, 
zodat hij een beroep kan doen op het privilege waarop de ar-
tikelen 80—85 van het Wetboek van Koophandel betrekking 
hebben. Contracteert de veilinghouder niet op eigen naam, 
..an ontbreekt de grond hem een privilege toe te kennen. Om 
deze redenen meent de ondergetekende ook dit voorstel niet 
te moeten overnemen. 

Hieronder volgt tenslotte een vergelijking van de numme-
ring van het wetsontwerp met die van daaraan beantwoorden-
de artikelen van het ontwerp der Commissie Makelaardij en 
Tussenpersonen, voor zover het betreft de makelaars. 

Wetsontwerp: Ontwerp commissie: 

Artikel 62 Artikel 62 
63 63 
63a 63a 
63b 63/> 
63c 63c 
63a1 

63e 64A 
64 64 

64a 
65 65 
65A 65a, eerste en 

derde lid 
65a, tweede lid 

en 656 
65* 
65c 
66 
66a 
67 
67a 
68 
68a 
68b 
69 
70 

65c 
65a", tweede lid 
66 
66a 

67 
68 
68a 
68* 
69 
68c 

Toelichting op de artikelen 

Artikel I 

Artikel 62. Onder het tegenwoordige recht wordt getwist 
over de vraag of een bestuurder van een rechtspersoon als 
zodanig tevens makelaar kan zijn, en eveneens over de vraag 
of een rechtspersoon, die de in artikel 62 genoemde hande-
lingcn verricht, zich makelaar kan noemen. Tegen bevestigende 
beantwoording van de eerste vraag werpt men op, dat een bc-
stuurder niet zelfstandig is, en dus niet zijn bedrijf maakt van 
het makelen. Van belang is hierbij het arrest van de Hoge Raad 
van 16 oktober 1941, N.J. 1942, 215, waarin deze de be-
ediging van een procuratiehouder afwees met de overweging, 
dat artikel 62 „de strekking heeft als makelaar die beëdigd kan 
worden enkel te erkennen dengeen, die de makelaardij beoefent 
zelfstandig als eigen bedrijf en als zodanig uit te sluiten den-
geen, die dit doet in dienst en voor rekening van een ander." 

De tweede vraag wordt wel ontkennend beantwoord op 
grond van de mening dat een rechtspersoon geen eed kan 
afleggen. 

Het ontwerp beoogt deze discussie af te snijden door de 
beëdigde beherend vennoot van een vennootschap en de be-
stuurder van een rechtspersoon die zich op makelaarsterrein 
begeven, uitdrukkelijk te erkennen als makelaar en deze ven-
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nootschap of rechtspersoon de bevoegdheid te verlenen te ken-
nen te geven dat zij zich beweegt op het terrein der makelaardij 
mits tenminste de helft der beherende vennoten of bestuurders 
makelaar is (zie hiervoor met name artikel 66«). Beide voor-
stellen zijn in hoofdzaak in overeenstemming met die van de 
commissie. Op deze wijze wordt ook de beste aansluiting aan 
de praktijk verkregen, die thans slechts door omwegen tot haar 
doel kan komen. 

Het tweede lid noemt het bemonsteren en waarderen van 
goederen en het uitbrengen van deskundigenrapporten als 
nevenbedrijf van de makelaar. Het belang van deze vermelding 
is, dat deze werkzaamheden daardoor tot de bedrijfsuitoefening 
worden gerekend, die mede onder het tuchtrecht valt. De ver-
melding geschiedt in navolging van de commissie, doch op 
een enigszins afwijkende wijze, om het misverstand te voor-
komen, dat de genoemde activiteiten alleen dan tot het make-
laarsbedrijf gerekend kunnen worden voor zover zij in het 
kader der bemiddeling worden verricht. 

Overeenkomstig het voorontwerp ontbreekt de zinsnede 
..tegen genot van zeker loon of provisie" welke thans in arti-
kel 62 voorkomt. De commissie acht haar overbodig, daar 
haars inziens dit element reeds zit opgesloten in de term: be-
drijf. Uit de zinsnede heeft de jurisprudentie echter afgeleid, 
dat de makelaar eerst aanspraak op provisie kan doen gelden, 
wanneer de transactie, waarop de opdrachtgever het oog heeft, 
is afgesloten (H.R. 17 april 1936, N..T. 1936, 449; vgl. laatste-
lijk H.R. 23 december 1960, N.J. 1961. 154 en Rb. Gronincen, 
30 juni 1961. N.J. 1962, 345). Deze regel sluit aan bij de 
praktijk en het is niet wenselijk haar zonder meer te laten ver-
vallen. In een definitie behoort zij echter niet thuis en daarom 
is zij afzonderlijk in artikel 67 vastgesteld. 

Artikel 63. Als de rechtbank die tot beëdiging bevoegd is. 
wordt aangewezen die binnen welker ressort de makelaar zich 
als zodanig, hetzij zelfstandig, hetzij als beherend vennoot of 
bestuurder, zal vestigen, in plaats van die van de woon-
plaats, zoals thans is voorgeschreven. Dit is in overeenstemming 
met het voorstel der commissie. Daar het om de uitoefening 
van een bedrijf gaat, is de particuliere woonplaats een niet zo 
goed passend criterium als het centrum van zijn toekomstige 
bedrijfsactiviteit. 

Artikel 63a wijst als de bevoegde Kamer van Koophandel 
on dezelfde grond aan die, binnen welker ressort de bedrijfs-
uitoefening plaatsvindt of plaats zal vinden. 

Artikel 63h. De termijn waarbinnen de Kamer van Koop-
handel advies moet uitbrengen, is verdubbeld. Dit is geschied 
om haar beter gelegenheid te geven zich te oriënteren, met 
name door op haar beurt advies te vragen, en wel o.a. bi) de 
representatieve makelaars-organisaties. Anders dan in het rap-
port, wordt het inwinnen van dit advies niet in het onfwern 
voorbeschreven: in de praktijk is het reeds gebruikelijk 
dat het oordcel d~r organisaties wordt gevraagd, maar een 
verplichting voor alle gevallen gaat mar de menine van 
de ondercetekendc te ver. Wel wordt vooreesteld. inlichtingen 
die schriftelijk aan de Kamer van Koophandel zijn verstrekt. 
ter kennis van de rechter te brengen. 

Artikel 63c. Het tegenwoordige artikel 62. vierde lid for-
mulecrt de vereisten voor de beëdiging negatief: men wordt 
daartoe niet toegelaten, indien gegronde vrees voor onbetrouw-
baarheid bestaat of indien men de nodige vakbekwaamheid 
mist. Dit heeft, naar de commissie mededeelt, intussen niet 
verhinderd dat de Kamers van Koophandel allengs ertoe over-
•ringen te onderzoeken of ook positief aan de vereisten van 
betrouwbaarheid en vakbekwaamheid wordt voldaan. Deze 
lijn wordt thans in de eerste zin van het onderhavige artikel 
doorgetrokken. Daar wordt immers verlansd, dat de verzoe-
ker vakbekwaam is en te goeder naam en faam bekend staat. 

Het vereiste dat de verzoeker „voldoende onafhankelijk is 
om de makelaardij naar behoren uit te oefenen" is vervangen 
door het vereiste dat de onpartijdigheid in de uitoefening der 

makelaardij niet wordt bedreigd door het bekleden van een 
nevenbetrekking. Naar de toelichting der commissie mede-
deelt, heeft zij met name de nevenbetrekking op het oog 
gehad; de ondergetekende meent dat het de voorkeur ver-
dient dit uitdrukkelijk in de wet te vermelden in plaats van het 
vrij vage vereiste van „voldoende afhankelijkheid". 

Daarnaast is gehandhaafd de nu reeds in de wet voorko-
mende eis dat geen gegronde vrees mag bestaan dat de ver-
zoeker de eer van de stand der makelaars zal schaden. 

De eisen vermeld in de eerste zin van het eerste lid, kunnen 
volgens het derde lid nader worden uitgewerkt bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur. Speciaal ten aanzien van het 
vereiste der vakbekwaamheid kan dit voor bepaalde branches 
in de makelaardij van belang zijn, mede ter verkrijging van 
uniforme maatstaven, waarnaar de deskundigheid beoordeeld 
kan worden. 

Artikel 63d. Dit artikel, dat in het voorstel der commissie 
ontbreekt, is voor de afgewezen verzoeker vooral van belang 
voor hoger beroep en cassatie. 

Artikel 63e. In het voorstel van de commissie was dit arti-
kel 64b; naar de mening van de ondergetekende past het 
beter in de reeks van bepalingen die aan het afleggen van de 
eed voorafgaan. 

Artikel 64. Nu artikel 62 het taxeren uitdrukkelijk noemt 
als een der werkzaamheden van de makelaar, kan het afzon-
derlijk vermelden van de waarderingen, zoals in het huidige 
artikel 62, tweede lid, geschiedt, achterwege blijven. 

In het voorstel der commissie volgt op artikel 64 een arti-
kel 64a, waarin bepaald is dat de toelating tot de beëdiging 
kan geschieden onder beperkingen met betrekking tot de werk-
zaamheid als makelaar van de verzoeker. De ondergetekende 
heeft gemeend deze bepaling achterwege te moeten laten. De 
beperkingen kunnen van functionele of van territoriale aard 
zijn. In het eerste geval is hun afzonderlijke vermelding echter 
overbodig, daar deze gevonden kan worden in de omschrijving 
van het vak waarin de makelaar wordt beëdigd. Territoriale 
beperking heeft slechts zin bij de makelaar in onroerend goed. 
In haar toelichting vermeldt de commissie ook als het enige 
voorbeeld, dat een zodanige makelaar in Amsterdam nog niet 
deskundig behoeft te zijn om in Friesland te bemiddelen en 
omgekeerd. Praktische betekenis heeft de beperking echter 
daar ook alleen, als zij verbonden is met het monopolie voor 
deze makelaar, zoals de Commissie dat had voorgesteld. Nu 
de ondergetekende dit echter heeft laten vervallen, ontbreekt 
ook voldoende grond voor het handhaven van de beperking. 
Niets verhindert immers de makelaar om, ondanks de beper-
king, te bemiddelen als tussenpersoon, zij het niet als make-
laar. Overigens zal zowel het publiek als de makelaar zelf wel 
zo verstandig zijn geen opdrachten omtrent de koop en ver-
koop van onroerend goed te verstrekken, resp. te aanvaarden, 
indien deze ver buiten de gezichtskring van de makelaar lig-
gen, tenzij met de bedoeling dat deze een elders gevestigde 
collega inschakelt en zich dus beperkt tot indirecte bemidde-
ling. Juist voor dit laatste geval is het echter van belang, dat 
hij dit als makelaar doet, en dus ook als zodanig aan het 
disciplinaire toezicht blijft onderworpen. 

Artikel 65. In het huidige artikel 71 ontbreekt een regeling, 
van hetgeen geschieden moet, indien blijkt dat de beëdiging 
ten onrechte doorgang heeft gevonden. Het voorgestelde artikel 
65 laat dan, overeenkomstig het ontwerp der commissie, de 
vcrvallenverklaring uitspreken. Anders echter dan de meer-
derheid der commissie meent de ondergetekende, dat er geen 
bezwaar tegen bestaat, dat dit kan geschieden, niet alleen door 
de rechtbank ambtshalve (met name indien de nieuwe feiten 
blijken tijdens een procedure) en op vordering van de officier 
van justitie, maar ook op verzoek van een belanghebbende. 
De meerderheid der commissie stelt voor om het klachtrecht 
te beperken tot de Kamer van Koophandel en een represen-
tatieve vakorganisatie, zulks ter voorkoming van ongemoti-
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veerde klachten. De ondergetekende acht deze overweging niet 
overtuigend. In de eerste plaats is bij de toepassing van het 
tegenwoordige artikel 71, dat eveneens een klachtrecht toe-
staat aan iedere belanghebbende, van misbruiken niet geble-
ken. Vervolgens heeft de beperking van het klachtrecht het 
bezwaar dat bij de belanghebbende, wiens bezwaren niet door 
de officier van justitie, de Kamer van Koophandel en de repre-
sentatieve vakorganisatie worden gedeeld, de — al dan niet 
gerechtvaardigde — indruk ontstaat, dat hem geen recht 
wordt gedaan. Bij de afweging van de voor- en nadelen meerit 
de ondergetekende dat de doorslag moet worden gegeven door 
het belang dat de toegang tot de rechter niet behoort te 
worden beperkt. Het ontwerp sluit overigens niet uit, dat een 
organisatie van makelaars of een Kamer van Koophandel en 
Fabrieken door de rechter als belanghebbende wordt aange-
merkt. 

Het derde lid van het door de commissie ontworpen artikel 
65 (schorsing als voorlopige maatregel) is niet overgenomen, 
evenmin als het daarmede corresponderende tweede lid van 
artikel 65a en artikel 65Z>. Bij het treffen van een voorlopige 
maatregel moet het voordeel van een onmiddellijk ingrijpen om 
erger te voorkomen opwegen tegen het nadeel dat iemand, 
zowel zakelijk als moreel, wordt getroffen, die later wellicht 
onschuldig blijkt. In het onderhavige geval kan er echter van 
het prevaleren van het voordeel moeilijk sprake zijn, daar 
nagenoeg het enige gevolg is, dat de getroffene zich niet 
meer makel;.ar mag noemen, terwijl daar overigens niet de 
consequentie aan is verbonden, dat hij zijn bemiddelingsbedrijf 
moet staken; ais onbenoemd tussenpersoon kan hij dit immers 
voortzetten. Daar aldus door de voorlopige schorsing van een 
„voorkomen van erger" nauwelijks kan worden gesproken, 
terwijl anderzijds de betrokkene daardoor vooral moreel ernstig 
getroffen wordt, meent de ondergetekende dat er geen reden is 
om de voorlopige schorsing in het ontwerp op te nemen. 

Artikel 65a. Het tegenwoordige artikel 71 wordt in deze 
bepaling met name in twee opzichten verruimd. In de eerste 
plaats zal het nemen van tuchtmaatregelen niet meer beperkt 
zijn tot het geval van overtreding door de makelaar van zijn 
wettelijke verplichtingen, doch in het algemeen mogelijk bij 
overtreding van de verplichtingen die de makelaar bij zijn eed 
op zich genomen heeft, derhalve ook bijvoorbeeld indien hij 
de eer van de stand der makelaars schade toebrengt. Deze 
verruiming is overigens niet meer dan een aanpassen van de 
tekst der wet aan de ruime uitleg die de jurisprudentie daar 
thans reeds aan geeft; men vergelijke met name het ook door 
de commissie aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 17 
september 1953, N.J. 1953, 648. 

De tweede verruiming is die van de tuchtmaatregelen zelf 
door de invoering van de mogelijkheid van berisping. Deze 
maatregel, passend voor minder ernstige gevallen en in het 
tuchtrecht algemeen bekend, werd tot nog toe in artikel 71 
gemist, zodat de rechtbank slechts de keus had tot niets doen 
of schorsen, c.q. vervallenverklaren. 

Een kleine wijziging is voorts, dat de maatregelen voortaan 
mede op vordering van de officier van justitie zullen kunnen 
worden uitgesproken. 

De hierboven aangegeven punten zijn in overeenstemming 
met het rapport van de commissie. 

Niet evenwel is overgenomen het voorstel om het klacht-
recht slechts aan de officier van justitie, de Kamers van Koop-
handel en de representatieve vakorganisaties toe te kennen, en 
wel om de redenen die zijn uiteengezet in de toelichting op 
artikel 65. 

Artikel 65b. Degene die wegens schulden is gegijzeld, 
onder curatele is gesteld of in slaat van faillissement is ver-
klaard, kan zijn functie als makelaar niet naar behoren uit-
oefenen; vandaar dat artikel 656 verklaart dat hij in die 
gevallen als zodanig van rechtswege is geschorst. De redactie 
van het tweede lid verschilt enigszins van die van het voorstel 
der commissie ten einde te doen uitkomen dat omtrent de 
voortzetting van het bedrijf niet reeds terstond bij de failliet-

verklaring wordt beslist, doch pas later; zie tic artikelen 98 en 
173 e.v. van de Faillissementswet. 

Artikel 65c. In het door haar ontworpen artikel 65a" stelt 
de commissie voor de schorsing, opheffing der schorsing en 
de vervallcnverklaring in te schrijven zowel in het handels-
register als in een afzonderlijk, door de griffier der rechtbank 
bij te houden register. Dit laatste komt de ondergetekende 
overbodig voor naast de vermelding in het handelsregister, 
zodat hij het eerste lid van de door de commissie ontworpen 
bepaling niet heeft overgenomen. 

Artikel 66. In vergelijking met het voorstel der commissie 
is het onderhavige artikel enigszins vereenvoudigd, terwijl daar-
in voorts is vervallen de vermelding van enige beperking, nu 
artikel 64a van de commissie niet is overgenomen. 

Artikel 66a. In het eerste lid is in vereenvoudigde vorm 
artikel 66a der commissie overgenomen, doch is in afwijking 
van haar ontwerp voorgesteld, dat slechts een vennootschap oi 
rechtspersoon, waarvan tenminste de helft der beherende ven-
noten of bestuurders makelaar is, van de bij deze bepaling toe-
gekende bevoegdheid gebruik mag maken. Dit is geschied om 
te voorkomen dat een onderneming die zich (mede) op het ge-
bied der bemiddeling beweegt, de indruk zou wekken een 
makelaarsbedrijf te zijn, hoewel slechts een minderheid van de 
leiding als makelaar is beëdigd; in dat geval is er geen garantie 
dat de feitelijke gang van zaken door makelaars wordt bepaald, 
zodat een schijn zou worden gewekt die met het wezen niet in 
overeenstemming is. De tweede zin is aan het eerste lid toege-
voegd om derden ervan in kennis te stellen welke vennoten of 
bestuurders als makelaar mogen optreden, en in welke vakken. 
In het tweede lid wordt tegemoetgekomen aan de praktijk. 
Voor een particulier of voor een vennootschap onder firma is 
het eenvoudig de handelsnaam te wijzigen, zodra de bevoegd-
heid tot het uitoefenen der makelaardij is vervallen. Anders is 
dit echter bij een rechtspersoon, met name een n.v.: de wijzi-
ging dient daar bij notariële akte te geschieden en op de wijzi-
ging moet een ministeriële verklaring van geen bezwaar worden 
aangevraagd. Dit kost tijd en geld, en is overbodig indien de 
bevoegdheid tot de uitoefening van de makelaardij aan de n.v. 
slechts tijdelijk is ontvallen. Vandaar dat in een dergelijk geval 
een „terme de grace" van een jaar — tevens de maximumduur 
van schorsing krachtens artikel 65a •—• wordt gegund. In bij-
zondere gevallen kan er aanleiding toe bestaan de termijn nog 
te verlengen; voorgesteld wordt, hieromtrent de rechter te laten 
beslissen. Wel dient te worden voorkomen dat van de faciliteit 
van het tweede lid misbruik wordt gemaakt door het publiek in 
de waan te laten dat de rechtspersoon de makelaardij mag uit-
oefenen; vandaar het voorschrift, dat zij behoort te vermelden 
dat slechts de minderheid of geen van haar bestuurders make-
laar is. 

Artikel 67. Bij artikel 62 eerste lid werd reeds toegelicht, 
waarom het onderhavige artikel is ingevoegd. Het geeft weer 
hetgeen de jurisprudentie uit het huidige artikel 62 afleidt om-
trent het recht op beloning van de makelaar. Een afwijkend 
gebruik, waarvan in het artikel wordt gesproken, bestaat b.v. 
in de makelaardij in onroerende goederen; hier pleegt men 
overeen te komen dat de provisie is verschuldigd, ook indien de 
opdrachtgever de verkoop buiten de makelaar om tot stand 
brengt (vgl. H.R. 2-2-1951, N.J. 1951, 493). 

Artikel 67a. De ondergetekende heeft deze bepaling, die 
overeenkomt met het bestaande artikel 63, in overeenstemming 
gebracht met het ontworpen artikel 3.3.7 van het nieuwe Bur-
gerlijk Wetboek, dat evenwel in afwijking van artikel 63 aan 
de wederpartij niet de bevoegdheid geeft vergoeding van kosten, 
schaden en interessen te vorderen. 

Artikel 68. Dit artikel komt overeen met het tegenwoor-
dige artikel 64. 
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Artikel 68a is, afgezien van een modernisering van de redac-
tie van het tweede lid, gelijk aan het huidige artikel 65. 

Artikel 68 b. Deze bepaling wijkt enigszins af van het be-
staande artikel 69. Laatstgenoemd artikel verplicht de make-
laar een monster te bewaren totdat de levering is vobracht. In 
overeenstemming met het voorstel der commissie is hiervoor in 
de plaats gesteld een redelijke termijn overeenkomstig de gc-
bruiken in de handel, daar anders het monster veelal oneven-
redig lang of onevenredig kort moet worden bewaard. 

Artikel 69 is, behoudens modernisering van de tekst, gelijk 
aan het bestaande artikel 70. Niet is overgenomen het voor-
stel der commissie de makelaar te doen instaan voor alle hand-
tekeningen op het door hem verhandelde papier. Dit zou 
immers een aanzienlijke verzwaring van de aansprakelijkheid 
van de makelaar betekenen: deze staat nu slechts in voor de 
echtheid van de handtekening van de verkoper. Voor deze ver-
zwaring ziet de ondergetekende geen grond: de rol van de 
makelaar is slechts die van bemiddelaar tussen de koper en de 
verkoper; dat hij voor de echtheid van de handtekening van de 
laatstgenoemde moet instaan, is alleszins billijk, maar tot de 
rechtsvoorganger van deze staat hij in generlei betrekking. 

Artikel 70. In haar artikel 68c heeft de commissie voorge-
steld de artikelen 67—68b van toepassing te verklaren op de 
vennootschappen waarvan tenminste één der beherende ven-
noten of bestuurders als makelaar is beëdigd. In artikel 70 
van het onderhavige ontwerp is dit voorstel enigszins uitgebreid, 
daar bij de genoemde bepalingen ook artikel 69 is betrokken; 
het valt immers niet in te zien, waarom een vennootschap, als 
hierboven bedoeld, niet op dezelfde wijze als een makelaar aan-
sprakclijk zou moeten zijn ten aanzien van de op een wissel 

voorkomende handtekeningen. Voorts is van overeenkomstige 
toepassing verklaard een aantal bepalingen uit het Wetboek 
van Koophandel, die betrekking hebben op de assurantiemake-
laar in het algemeen (artikelen 260 en 261) en op de makelaar 
in zeeassurantiën in het bijzonder (artikelen 681—685). 

Artikel II 

Het gebruik van de aanduiding „makelaar" is thans straf-
rechtelijk niet beschermd, daar het bemiddelen bij het tot stand 
komen van overeenkomsten niet een beroep is „waartoe de wet 
een toelating vordert" (artikel 436 Wetboek van Strafrecht). 
Niettemin is het gewenst dat de aanduiding van „makelaar" 
blijft gereserveerd voor degenen die dat naar de omschrijving 
van artikel 62 W.v.K. zijn. Vandaar dat een nieuwe strafrech-
telijke bepaling wordt voorgesteld in de geest van het ontwerp 
der Commissie Makelaardij en Tussenpersonen. 

Artikel III 

Artikel 32, lid 4, van de Vestigingswet Bedrijven 1954 ver-
klaart het besluit van de Secretarissen-Generaal van de Depar-
tementcn van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Finan-
ciën van 16 februari 1944 vervallen, doch artikel 33, lid 2 
van genoemde wet bepaalt, dat het besluit niettemin van toe-
passing blijft tot een bij Koninklijk Besluit te bepalen datum. 
Bij de inwerkingtreding van het onderhavige artikel zullen 
deze bepalingen hun betekenis verliezen. 

De Minister van Justitie, 

A. C. W. BEERMAN. 


