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Nr. 167a 
EINDVERSLAG van de commissie van rapporteurs voor het 

ontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het 
Wetboek van Koophandel omtrent makelaars. 

Nadat het voorlopig verslag der commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

Het verheugt de ondergetekende, dat in het algemeen in-
stemming met de inhoud van het ontwerp blijkt te bestaan. 

Op de vraag van sommige ieden, op welke termijn de in-
vverkingtreding der nieuwe regeling kan worden verwacht, kan 
de ondergetekende antwoorden dat hij voornemens is een 
spoedige inwerkingtreding te bevorderen. 

Naar aanleiding van een vraag van vele en van sommige 
leden betreffende de invoering van een vestigingsbesluit voor 
de bemiddeling in onroerend goed kan de ondergetekende 
mededelen, dat van de zijde van de betrokken organisaties 
onlangs bij zijn ambtgenoot van Economische Zaken een ver-
zoek tot een zodanige regeling is ingediend, welk verzoek in-
middels in behandeling is genomen; daarbij wordt de in artikel 
4 van de Vestigingswet Bedrijven 1954 voorgeschreven proce-
dure gevolgd. 

Gezien het stadium, waarin de voorbereiding van de vesti-
gingsregeüng zich thans nog bevindt, meent de ondergetekende 
op de toekomstige inhoud daarvan nog niet te kunnen ingaan. 
Dit geldt mede voor het peil van de te stellen eisen, waar-
omtrent vele andere leden een vraag stellen. 

Naar aanleiding van de vragen, betrekking hebbende op het 
onderzoek dat door het Ministerie van Economische Zaken 
wordt ingesteld naar de makelaarstarieven, deelt de onderge-
lekcndc mede, dat hem bekend is. dat bij dit onderzoek mede 
wordt betrokken de taak en de functie van de makelaars, als-
mede de te dien aanzien bestaande verschillen ,.tussen de 
Amsterdamse" en de „landelijke" makelaars. Het is de onder-
getekende voorts bekend, dat liet onderzoek ook gericht is op 
de praktische betekenis van het stelsel van tweezijdige courtage, 
omdat van makelaarszijde wel is betoogd dat een groot deel der 
transacties op het terrein van koop en verkoop en van huur 
en verhuur zich afspeelt tussen 2 makelaars, te weten de make-
laar van de koper, resp. huurder en die van de verkoper, resp. 
verhuurder, in welke gevallen niet van tweezijdige courtage kan 
worden gesproken. Een en ander neemt niet weg dat — zoals 
de ondergetekende reeds aan de Tweede Kamer heeft medege-
deeki — de Minister van Economische Zaken er indertijd van 
is uitgegaan, dat het stelsel als zodanig bezwaren oproept. 

De Minisier van Justitie, 
SAMKALDEN. 

De commissie van rapporteurs heelt gemeend met de mede-
deling van dit antwoord aan de Kamer haar eindverslag te 
kunnen sluiten. 

Vastgesteld 7 juli 1966. 
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