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VOORLOPIG VERSLAG van de commissie van rapporteurs 
voor het ontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen 
van het Wetboek van Koophandel omtrent makelaars. 

De overweging van dit wetsontwerp in de afdelingen der 
Kamer heeft geleid tot het volgende. 

Sommige leden wensten er hun voldoening over uit te 
spreken, dat eindelijk het rapport van de in 1953 ingestelde 
Commissie Makelaardij en Tussenpersonen (de commissie-
Greup) tot de indiening van een wetsontwerp heeft geleid 
en dat dit ontwerp zich thans in het laatste stadium van be-
handeling in de Staten-Generaal bevindt. Weliswaar zijn in 
het ontwerp niet alle voorstellen van de commissie-Greup 
overgenomen, maar het thans aan de orde zijnde wetsontwerp 
bevat toch een aantal niet onbelangrijke verbeteringen op de 
bestaande toestand. 

Eenmaal wet geworden, zal de nieuwe regeling in werking 
treden op een nader door de Kroon te bepalen tijdstip. Kan 
de Minister reeds een termijn aangeven binnen welke de 
inwerkingtreding verwacht wordt te kunnen plaatsvinden? 

Vele leden konden zich verenigen met de in dit wetsontwerp 
voorgestelde regeling, in het bijzonder na de wijzigingen, welke 
sedert de indiening daarvan in het voorstel zijn aangebracht. 
Zij dachten hierbij met name aan de mogelijkheid, welke zal 
worden geopend om de intrekking van de thans nog van kracht 
zijnde bezettingsregelen omtrent het bedrijf van tussenpersoon 
te synchroniseren met een onder verantwoordelijkheid van de 
Minister van Economische Zaken in het leven te roepen 
vestigingsregeling op grond van de Vestigingswet Bedrijven 
1954. Deze wijziging achtten zij een belangrijke verbetering. 
Kunnen, zo vroegen deze leden in dit verband, reeds mede-
delingen worden gedaan over de vorenbedoelde aanpassing? 
De hier aan het woord zijnde leden meenden, dat voortgezet 
overleg hierover nodig was. 

Sommige leden wezen erop, dat verschillende, op zich zelf 
gewenste maatregelen pas getroffen zullen kunnen worden, 
nadat de Minister van Economische Zaken de nodige stappen 
zal hebben genomen. Dit betreft in de eerste plaats een even-
tueel vestigingsbesluit voor het bedrijf van bemiddeling in 
onroerend goed. Kan de Minister van Justitie de Kamer reeds 
inlichten over het ter zake door zijn ambtgenoot van Econo-
mische Zaken ingenomen standpunt? 

Vele andere leden stelden de vraag, of het, nu overleg is 
ingeleid tussen de makelaarsorganisaties en de op grond van 
de Vestigingswet Bedrijven aangewezen instanties, en de Minis-
ter in dit verband bij de openbare beraadslaging in de Tweede 
Kamer (Handelingen, blz. 1749, linkerkolom) heeft verklaard 
zich zeer goed te kunnen voorstellen „dat de uitkomst ervan 
zal zijn, dat het niveau van de eisen aan tussenpersonen in 
onroerend goed zal komen op hetzelfde niveau van vakbe-
kwaamheid, waarop zich thans de eisen bewegen, die aan 
makelaars worden gesteld met het oog op de vakbekwaam-
heid", nog wel zin heeft naast de makelaars in onroerend goed. 
tussenpersonen in onroerend goed toe te laten. Vallen deze 
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categorieën dan in wezen niet samen? Wordt het enige ver-
schil tussen de beide categorieën dan niet, dat de makelaar wel 
en de tussenpersoon niet op zijn betrouwbaarheid is getest? 

Dezelfde leden memoreerden, dat de Minister in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag van de Tweede Kamer 
(blz. 2, linkerkolom) had medegedeeld, dat het verschil tussen 
de „Amsterdamse" en de „landelijke" regel op het gebied van 
de courtage in onderzoek is. Wordt, zo vroegen deze leden, bij 
dit onderzoek ook betrokken het verschil in positie tussen de 
„Amsterdamse" en de „landelijke" makelaars? 

Sommige leden vroegen zich naar aanleiding van het onder-
zoek, dat op het Departement van Economische Zaken wordt 
ingesteld naar de praktische betekenis van het tarief, dat bij 
een stelsel van dubbele courtage geheven wordt, af, welke rol 
deze praktische betekenis bij de beoordeling van dit tarief wel 
kon spelen. Naar hun mening behoort het oordeel over dit 
probleem afhankelijk te zijn van een principiële benadering 
en dient de praktijk, waarmede vermoedelijk bedoeld wordt 
de aan dit tarief verbonden inkomsten, hierbij geen rol te 
spelen. Het betreft hier veel meer een vraagstuk van principiële 
juistheid dan van opportuniteit. 

Vastgesteld 6 juni 1966. 
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