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Algemeen 
Het verheugt de ondergetekende met de commissie, in welker 

handen het onderhavige ontwerp is gesteld, dat dit ontwerp het 
aantal nog bestaande regelingen uit de bezettingstijd zal doen 
slinken. Het stemt hem tot voldoening, dat de commissie een 
deel der ontworpen bepalingen, met name die omtrent de \verk- 
zaamheden van de makelaar, de toelatingseisen, de sancties en 
de titclbescherming, als verbeteringen aanmerkt. 

Verschillende leden constateerden terecht, dat het ontwerp op 
drie voorname punten afwijkt van het advies der commissie 
Makelaardij en Tussenpersonen, die onder voorzitterschap van 
mr. Greup stond. Met betrekking tot een tweetal van deze 
punten, nl. die betreffende de veilinghouders en betreffende de 
makelaars in assurantiën, kan de commissie zich blijkbaar ver-
enigen met de gekozen oplossing. Anders is dit ten aanzien van 
het derde punt. 

In het voorlopig verslag komt nl. tweeërlei opvatting tot uit-
drukking met betrekking tot de positie van de makelaar in on-
roerende goederen. Een deel van de commissie kan zich met 
het ontwerp, dat geen uitsluitende bevoegdheden aan de make-
laars in onroerende goederen toekent, verenigen; een ander deel 
van de commissie ontwikkelt op dit stuk bezwaren. 

De tot dit deel van de commissie behorende leden pleiten er-
voor in de wet te bepalen, dat het bedrijf van het bemiddelen in 
de verkoop van onroerend goed slechts mag worden uitge-
oefend door makelaars, die in dat vak zijn beëdigd. Zij vestigen 
daarbij met name de aandacht op het belang, dat het — in de 
regel zelf niet deskundig — publiek erbij heeft om er zeker van 
te kunnen zijn, dat zijn belangen naar behoren behartigd wor-
den, te meer omdat koop en verkoop van onroerend goed een 
transactie vormen, die voor de particulier gewoonlijk een aan-
zienlijke financiële betekenis heeft. Een drietal principiële 
aspecten komen daarbij in het bijzonder aan de orde, nl.: 1 . de 
garantie betreffende vakbekwaamheid en betrouwbaarheid die 
de wet biedt ten aanzien van makelaars, doch niet ten aanzien 
van andere tussenpersonen (blz. 1, al. 8—10, blz. 2, Iinker-
kolom, al. 4); 2°. de bescherming van de consument tegen 
prijsopdrijving (blz. 2, linkerkolom, al. 3); 3°. de omstandig-
heid, dat de aspirantkoper niet vrij is een tussenpersoon te kie-
zen, daar hij moet afgaan op het aanbod van een bepaald on-
roerend goed via een door de verkoper gekozen bemiddelaar 
(blz. 3, linkerkolom, al. 5). 

De ondergetekende heeft zich ernstig beraden omtrent de 
bovengenoemde aspecten en meent daaromtrtent het volgende 
te moeten opmerken. 

Ad 1. Naar de mening van de ondergetekende is het Wet-
boek van Koophandel niet de juiste plaats voor een regeling die 
de bevoegdheid tot uitoefening van een bedrijf aan bepaalde 
voorwaarden bindt. Voor zover het gaat om eisen van vak-
bekwaamheid, kredietwaardigheid en handelskennis kunnen 
vestigingsvoorschriften worden getroffen krachtens de Vesti-
gingswet Bedrijven 1954. Indien door een van de instanties, ge-
noemd in artikel 4, tweede lid, van de Vestigingswet, de vast-
stelling van een vestigingsbesluit zou worden verzocht, zou. met 
inachtneming van de verder in de wet gestelde bepalingen, 
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kunnen worden beoordeeld of er aanleiding bestaat tot het vol-
doen aan dit verzoek. Het zou onjuist zijn deze vraag bij de 
behandeling van dit wetsontwerp definitief te willen beantwoor-
den. Om vestigingseisen ten aanzien van de vakbekwaamheid 
met betrekking tot de bemiddeling in onroerend goed vast te 
stellen, is dus geen bepaling in het Wetboek van Koophandel 
nodig. Naast een garantie voor de vakbekwaamheid wordt een 
garantie voor betrouwbaarheid van de tussenpersoon in het be-
lang van het publiek wenselijk geacht. De ondergetekende er-
kent gaarne de waarde van dit element. Hij meent echter, dat 
deze erkenning niet behoeft te leiden tot een verbod van de be-
middeling in onroerend goed door anderen dan makelaars. 

De niet-deskundige aspirant-koper of -verkoper die advies 
van en bemiddeling door een deskundige en betrouwbare tus-
senpersoon op prijs steit, heeft er voor alles behoefte aan, dat 
hij zonder veel moeite iemand kan vinden van wie hij met 
redelijke zekerheid mag verwachten, dat deze zijn belangen naar 
behoren zal behartigen. Van de wetgeving mag men verlangen, 
dat zij in deze behoefte voorziet. 

Aan deze eis nu voldoet het wetsontwerp: het schept im-
mers zoveel mogelijk waarborgen ten aanzien van de be-
trouwbaarheid met het oog op de toelating tot en de bedrijfs-
uitoefening van een klasse van gekwalificeerde tussenpersonen, 
die zich duidelijk onderscheiden door beëdiging en titel; het 
ontwerp heeft in de eerste plaats de strekking het toezicht 
op deze personen beter te regelen en hun titel te beschermen. 
Voor zover het publiek prijs stelt op garanties inzake de 
betrouwbaarheid van bemiddelaars, kan het derhalve een keuze 
doen uit de betrokken groep van gekwalificeerde tussenper-
sonen. 

Tot een verdergaande bescherming van het publiek door een 
bepaling, dat bemiddeling alleen door beëdigde personen mag 
worden verleend, bestaat naar de mening van de ondergete-
kende geen aanleiding. Hierbij moet worden bedacht, dat een 
zodanig voorschrift zeer uitzonderlijk zou zijn; een precedent 
daarvan is nauwelijks te vinden. Het is in het algemeen niet 
de taak van de wetgever om „monopolistische*' posities voor 
een bepaalde groep te scheppen. Zulks dient slechts uitzon-
dering te lijden, indien onomstotelijk de noodzaak tot een der-
gelijke wel zeer uitzonderlijke bepaling zou worden aange-
toond. In de bestaande wetgeving past het dan ook geheel 
de bemiddeling in onroerend goed niet uitsluitend aan make-
laars voor te behouden. Van een noodzaak, als hiervoren be-
doeld, is niet gebleken. Te bedenken valt voorts, dat het voor-
stel der commissie-Greup nog verder gaat dan hetgeen thans 
krachtens de bezettingsregeling geldt: de thans van kracht 
zijnde regeling sluit, in tegenstelling tot bedoeld voorstel, immers 
niet uit dat ook anderen dan makelaars zich met het bedrijf 
van bemiddeling in onroerend goed bezig houden. 

Ad 2. Op blz. 2, linkerkolom, wordt door sommige leden 
betoogd, dat juist in deze tijd de sterk stijgende prijzen van 
onroerend goed krachtige bescherming van de consument 
tegenover de tussenpersonen noodzakelijk maken. De onder-
getekende meent evenwel, dat het prijsniveau van onroerende 
goederen met het onderhavige punt weinig of geen verband 
houdt. Ook al zou de bemiddeling uitsluitend aan makelaars 
worden voorbehouden, dan zou dat nog niet betekenen, dat de 
prijsstijging van onroerende goederen voorkomen zou kunnen 
worden. Zo heeft ook de werking van het besluit van 1944 
prijsstijging van huizen in de afgelopen jaren niet kunnen 
verhinderen. De reden hiervan is. dat de prijs wordt bepaald 
door de omvang van vraag en aanbod van de goederen. Op de 
factoren, die de omvang van vraag en aanbod bepalen, heeft 
de tussenpersoon weinig invloed: zijn functie beperkt zich tot 
het bijeenbrengen van vragers en aanbieders, die hij met des-
kundig advies ter zijde staat. 

Ad 3. In de beide alinea's, voorafgaande aan de laatste 
alinea van het algemeen gedeelte van het voorlopig verslag, 
wordt de bescherming van het publiek in ander verband ter 
sprake gebracht, ten betoge dat aan makelaars een uitsluitende 
bevoegdheid tot bemiddeling in onroerend goed behoort toe 

te komen. Deze stelling wordt ter plaatse gemotiveerd door 
erop te wijzen, dat het publiek aan de verantwoorde keuze van 
een bemiddelaar niet toekomt; een aspirantkopcr moet immers 
wel afgaan op het aanbod van een bepaald onroerend goed 
en de bemiddelaar „op de koop toe" nemen, waarbij de woning-
nood een grote rol speelt. De ondergetekende ziet niet in, dat 
aan dit betoog een argument kan worden ontleend voor een 
wettelijke beperking van de bemiddelingsbevoegdheid tot make-
laars. In de eerste plaats komt het geregeld voor, dat degene. 
die een bepaald goed op het oog heeft, noch zijn wederpartij 
noch de door deze aangestelde vertegenwoordiger kan uit-
zoeken; dit vloeit nu eenmaal voort uit het verlangen een 
bepaald goed te verkrijgen. Deze omstandigheid pleegt echter 
niet te leiden tot het stellen van bijzondere eisen aan de aan-
bieders of hun vertegenwoordigers. Nog afgezien hiervan meent 
de ondergetekende, dat het publiek in het onderhavige geval 
geen behoefte aan een bijzondere bescherming van zo ver-
strekkende aard heeft: de aspirant-koper kan immers van zijn 
k:int een makelaar of andere deskundige, die hij vertrouwt, 
inschakelen ten einde te laten nagaan, of het goed de prijs 
waarvoor het geboden wordt, waard is. 

Na het voorgaande meent de ondergetekende, dat hij niet 
uitvoerig behoeft in te gaan op de beschouwingen, die in het 
voorlopig verslag op dit punt worden gegeven, omdat veel 
van deze beschouwingen eigenlijk gaan over de vraag of ten 
aanzien van de makelaar in onroerende goederen een vesti-
gingsrcgeling moet worden getroffen. 

De vraag of een uitsluitende bevoegdheid van makelaars in 
onroerende goederen al of niet de agrarische onroerende goede-
ren zou moeten omvatten, kan buiten bespreking blijven, nu een 
uitsluitende bevoegdheid van makelaars in het ontwerp niet 
wordt voorgesteld. 

Van de beschouwingen op blz. 2, rechterkolom, heeft de 
ondergetekende met belangstelling kennis genomen. Hij meent 
echter, gezien de inhoud van het ontwerp, dat de vraag of de 
makelaars in onroerende goederen met accountants en belas-
tingconsulenten dan wel met assurantiebcmiddelaars zouden 
moeten worden vergeleken, niet relevant is. Voor zover de leden 
op blz. 3, linkerkolom, tweede alinea, aan het woord, een ver-
gelijking maken met assurantiemakelaars, zij eraan herinnerd, 
dat dezen geen uitsluitende bevoegdheden hebben: ook anderen 
dan verzekeringsmakelaars mogen het assuranticbemiddelings-
bedrijf uitoefenen. Weliswaar worden ook aan deze personen 
bepaalde eisen gesteld, die overigens verschillen naar gelang 
van het register waarin de betrokkenen worden ingeschreven, 
doch dit is een gevolg van het feit, dat de Wet Assurantie-
bemiddeling de economische organisatie van een gehele be-
drijfstak regelt, welke een vestigingsregeling omvat. 

Thans overgaande tot de beantwoording van de overige op-
merkingen in de algemene beschouwingen van het voorlopig 
verslag, moge de ondergetekende mededelen, dat de memorie 
van toelichting op het ontwerp niet is mede-ondertekend door 
een bewindsman van Economische Zaken, omdat het hier een 
wijziging van het Wetboek van Koophandel betreft. Het is ge-
woonte, dat wetten tot wijziging van de wetboeken alleen door 
de Minister van Justitie worden gecontrasigneerd. 

Ten overvloede moge worden medegedeeld, dat de toen-
mal ige Staatssecretaris van Economische Zaken met het wets-
ontwerp heeft ingestemd en dat deze memorie is opgesteld in 
overleg met de huidige Staatssecretaris. 

Er bestond voor de Regering, naar het oordeel van de onder-
getekende, geen reden de Sociaal-Economische Raad over het 
ontwerp te horen, aangezien het onderhavige ontwerp slechts 
een beperkt terrein bestrijkt en tevoren advies is uitgebracht 
door een commisise, die juist op dit terrein deskundig mag wor-
den geacht. 

De ondergetekende ziet er evenmin aanleiding toe in het 
huidige stadium de Sociaal-Economische Raad alsnog te horen 
over de positie van het ontwerp te midden van omliggende 
vestigingswetten, omdat het ontwerp juist geen vestigingsrege-
ling inhoudt. Zou ten aanzien van tussenpersonen in onroerende 
goederen een vestigingregeling overwogen worden, dan wordt 
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reeds uit hoofde van artikel 4, derde lid, van de Vestigingswet 
Bedrijven 1954 een commissie uit de Sociaal-Economische 
Raad gehoord. 

Aan de leden, die een te grote invloed van de makelaars op 
de toelating van hun beroepsgenoten vrezen, moge de onder-
getekende het volgende antwoorden. Volgens artikel 63A wint de 
rechtbank het advies in van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken. De Kamer van Koophandel kan het oordeel van orga-
nisaties van makelaars vragen, doch is hiertoe niet verplicht. 
Anders dan het ontwerp der commissie-Greup heeft het ont-
werp een dergelijke verplichting achterwege gelaten, omdat, zo-
als in de memorie van toelichting is opgemerkt, een verplichting 
voor alle gevallen te ver zou gaan. Volgens artikel 63b, tweede 
lid, moet voorts de Kamer van Koophandel en Fabrieken de 
inlichtingen, welke zij heeft ingewonnen, bij haar advies voe-
gen; deze verplichting is nog enigszins verruimd, doordat bij 
de nota van wijzigingen het woord „schriftelijk", dat in het ont-
werp vóór het woord „inlichtingen" was geplaatst, is vervallen. 

Van de Kamers van Koophandel mag voorts worden ver-
wacht, dat zij er zich van bewust blijven zelf verantwoordelijk 
te zijn voor het advies aan de rechter. Daarbij komt, dat de 
rechter niet is gebonden aan een advies der Kamer en dat hij er 
zeker tegen zal waken, af te gaan op adviezen, welke niet op 
onpartijdige wijze tot stand zijn gekomen. Ten slotte kan degene 
wiens verzoek tot beëdiging overeenkomstig het advies van de 
Kamer van Koophandel is afgewezen, en die reden heeft om 
aan te nemen, dat deze beschikking hem geen recht doet, in be-
roep komen bij het gerechtshof. 

Met betrekking tot de gedachte een staatsexamen voor make-
laars in te stellen, moge de ondergetekende opmerken, dat ar-
tikel 63c, derde lid (volgens de nota van wijzigingen: tweede 
lid) de mogelijkheid biedt om bij algemene maatregel van be-
stuur nadere regelen te stellen ten aanzien van de vakbekwaanv 
heid waarover de makelaar moet beschikken. 

De hier aan het woord zijnde leden stellen nog, een vergelij-
king makende met de advocatuur, dat het afleggen van een 
examen recht geeft op toelating tot de advocatuur. Er zij even-
wel op gewezen, dat volgens artikel 4 van de Advocatenwet de 
raad van toezicht in het arrondissement tegen de voorgenomen 
inschrijving als advocaat bezwaar kan maken. 

Op blz. 2, rechterkolom onderaan, wordt door verscheidene 
leden bepleit de in artikel 436a van het Wetboek van Strafrecht 
neergelegde titelbescherming uit te breiden door in het eerste 
lid van dit artikel in te voegen de woorden: „of dat hij de in 
artikel 62 van het Wetboek van Koophandel omschreven werk-
zaamheden van de makelaar verricht". De gedachtengang van 
deze leden is de ondergetekende niet duidelijk geworden. 
Immers het gevolg van de voorgestelde uitbreiding zou zijn, 
dat alleen makelaars de in artikel 62 van het Wetboek van 
Koophandel genoemde werkzaamheden zouden mogen ver-
richten. De bedoeling van artikel 436a van het Wetboek van 
Strafrecht is degenen, die makelaar zijn een deugdelijke titel-
bescherming te verlenen, doch bepaaldelijk niet om anderen 
dan makelaars te verbieden de werkzaamheden van een make-
laar te verrichten. 

De ondergetekende ziet geen aanleiding tot het voorstellen 
van een overgangsregeling ter zake van makelende vennoot-
schappen in verband met het ontworpen artikel 66a, waarnaar 
op blz. 2, linkerkolom wordt gevraagd. Artikel 66a beoogt mis-
leidende verwarring voor het publiek te voorkomen door alleen 
die vennootschappen, waarin makelaars overwegende zeggen-
schap hebben, toe te staan te vermelden, dat zij de makelaardij 
uitoefenen. De ondergetekende acht dit een zo gewichtig be-
lang, dat hij meent, dat andere vennootschappen van zodanige 
vermelding moeten afzien, ook indien zij thans — bij gebreke 
van een wettelijk verbod — wèl in dit opzicht een misleidende 
indruk vermogen te wekken: voor enige „eerbiedigende wer-
king" is te dezen geen plaats. Dit standpunt brengt mede, dat 
de betrokken vennootschappen eventueel hun naam zullen moe-
ten wijzigen. 

Wel kan er reden toe bestaan, enige tijd te laten verstrijken 
tussen de inwerkingtreding van de artikelen 66a W.v.K. en 
436a. tweede lid, W.v.S., wanneer deze wet worden, en het 

toepasselijk worden daarvan op de betrokken vennootschappen 
en rechtspersonen, die deze tijd dan kunnen benutten voor 
naamsverandering. 

Door vervanging van artikel III bij de nota van wijziging 
door een geheel nieuwe bepaling wordt dit resultaat bereikt. 

Ten slotte wordt nog voorgesteld het aanvankelijk ontworpen 
artikel III van het ontwerp te laten vervallen. Deze bepaling is 
strikt genomen overbodig, daar hetzelfde reeds is bepaald 
bij artikel 32, vierde lid, Vestigingswet Bedrijven 1954; krach-
tens artikel 33, tweede lid van die wet blijft het bezettings-
besluit omtrent tussenpersonen in onroerend goed en veiling-
houders echter gelden tot een door de Kroon te bepalen tijdstip. 
De regeling der Vestigingswet verdient de voorkeur boven 
artikel III van het onderhavige ontwerp, dat het vervallen van 
het bezettingsbesluit bindt aan het tijdstip van inwerkingtreding 
der bepaling omtrent makelaars. Nu van de zijde der veiling-
houders is verzocht de Vestigingswet Bedrijven 1954 op hun 
bedrijf toe te passen, is het beter het lot van het bezettings-
besluit niet langer te koppelen aan het wetsontwerp omtrent 
de makelaars, doch het tijdstip van het vervallen van het be-
sluit te bezien in het kader van de Vestigingswet Bedrijven 
1954. 

ARTIKELEN 

Artikel I 
Artikel 62. De commissie concludeert uit de redactie van 

dit artikel, dat de hoedanigheid van makelaar wordt gebonden 
aan twee vereisten, t.w. de beëdiging als zodanig en het bedrijfs-
matig uitoefenen van de in het artikel genoemde activiteiten. 
Uit dit stelsel vloeit, naar het oordeel van de commissie, voort, 
dat degene, die wel beëdigd is, doch geen makelaarsbedrijf uit-
oefent, geen makelaar is, ook indien hij zich incidenteel met 
makelaarswerkzaamhedcn bezig houdt. De commissie, die deze 
consequentie niet wil aanvaarden, acht het juister te volstaan 
met het formele criterium — de beëdiging — en daarnaast het 
materiële criterium — de bedrijfsuitoefening — te laten ver-
vallen. De ondergetekende wil er -in de eerste plaats op wijzen, 
dat het stelsel, neergelegd in artikel 62 van het ontwerp, het-
zelfde is als het systeem van het huidige artikel 62 Wetboek 
van Koophandel, en dat, voor zover hem bekend is, geen aan-
leiding tot moeilijkheden in de praktijk aanleiding geeft. Hij 
geeft aan dit stelsel de voorkeur boven een bepaling, die een 
definitie aan de hand van een slechts formeel criterium bevat 
en die wel voor de praktijk moeilijk aanvaardbare gevolgen 
kan hebben. Zo rijst al aanstonds de vraag of in het stelsel, 
dat de commissie aanbeveelt, degene, die zich in loondienst 
begeeft — anders dan als directeur ener makelende vennoot-
schap — de hoedanigheid van makelaar behoort te behouden, 
indien hij zijn bemiddelingswerkzaamheden in loondienst voort-
zet. Zo ja, dan ontstaat er een conflict met de strekking van 
artikel 63c, dat immers uitgaat van de zelfstandigheid van de 
makelaar. Zo neen. dan zou slechts de maatregel van vervallen-
verklaring overeenkomstig artikel 65 kunnen worden toegepast; 
voor gevallen als verandering van werkkring is een dergelijke 
— toch weinig eervolle — maatregel echter niet bedoeld: een 
oplossing die veel eenvoudiger is en meer bevrediging schenkt, 
is dat de betrokkene door de beëindiging van zijn zelfstandige 
bedrijf automatisch de kwaliteit van makelaar verliest. 

De ondergetekende ziet voorts niet in. wat met het loslaten 
van het criterium der bedrijfsuitoefening zou zijn gewonnen. 
Het voorlopig verslag geeft als voorbeeld, dat het tuchtrecht 
alsdan ook zou kunnen worden toegepast op een „makelaar", 
die zijn bedrijf heeft neergelegd, doch zich met een incidentele 
bemiddeling bezighoudt. 

Hierbij dient in de eerste plaats te worden opgemerkt, dat 
incidentele bemiddeling zeer wel de uitoefening van een bedrijf 
kan betekenen, met name. indien zij tegen beloning geschiedt. 

Het komt de ondergetekende vervolgens voor, dat de tucht-
rechtclijke sancties weinig effectief zijn ten opzichte van de-
gene, die werkelijk zijn bedrijf heeft neergelegd en die zich 
derhalve niet meer — zelfs niet op kleine schaal — tegen be-
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loning met de bemiddeling bezighoudt: berisping, schorsing of 
zelfs vervallenverklaring zullen in dat geval van praktisch 
belang ontbloot zijn. 

Ten slotte dient erop te worden gewezen, dat uit het stelsel, 
in het voorlopig verslag aanbevolen, voortvloeit, dat tucht-
rcchtelijk toezicht blijft bestaan — ook op gedragingen in de 
persoonlijke sfeer — ten aanzien van iemand, die vroeger het 
makelaarsbedrijf heeft uitgeoefend, maar die zich misschien 
reeds lang geleden uit dit bedrijf heeft teruggetrokken; een 
zodanig toezicht dient naar de mening van de ondergetekende 
geen enkel redelijk belang en is voor alle betrokkenen eerder 
bezwaarlijk dan nuttig. 

De commissie meent, dat in elk geval — d.w.z. ook bij hand-
having van het stelsel van het ontwerp — geen twijfel mag 
bestaan over het antwoord op de vraag of iemand, beëdigd als 
makelaar, die zijn makelaarsbedrijf opgeeft, automatisch geen 
makelaar meer is, alsmede over het antwoord op de vraag 
of zijn makelaarschap automatisch herleeft, zodra hij weer 
een bedrijf gaat uitoefenen. Over een zodanig antwoord be-
hoeft naar de mening van de ondergetekende in het stelsel van 
het ontwerp geen enkele twijfel te bestaan: makelaar is hij, die 
èn beëdigd is èn het makelaarsbedrijf uitoefent. Ontbreekt een 
van beide vereisten, dan is men geen makelaar, zodat het op-
geven van het bedrijf automatisch het vervallen van de kwa-
liteit van makelaar ten gevolge heeft; heropneming van de 
praktijk door een beëdigd persoon heeft — tenzij na vervallen-
verklaring — automatisch herleving van de makelaarshoedanig-
heid ten gevolge. 

Met betrekking tot de vraag betreffende de bemiddeling 
niet op naam zij het volgende opgemerkt. De definitie van 
makelaar sluit niet uit, dat de betrokkene het commissionairs-
bedrijf als nevenbedrijf uitoefent, ofwel incidenteel ook op 
eigen naam bemiddelt — evenmin als trouwens de ..eigen 
handel" voor de makelaar wordt verboden — ook al vallen 
deze handelingen niet onder de uitoefening van het eigenlijke 
makelaarsbedrijf. Bemiddelt de makelaar op eigen naam, dan 
zijn met betrekking tot zodanige handelingen de bepalingen 
om'.rcnt de commissionair van toepassing (vgl. ook artikel 85a 
Wetboek van Koophandel). Voor deze handelingen is de 
makelaar voorts tuchtrechtelijk verantwoordelijk, in zoverre 
hij bij zijn eed op zich genomen heeft, dat hij niets zal doen 
of nalaten, waardoor de eer van de stand der makelaars zou 
kunnen worden geschaad (hetgeen uiteraard ook buiten de uit-
oefening der makelaardij kan geschieden). 

De ondergetekende ziet niet in, waarom de titelbescherming 
van makelaars een gelijktijdige titelbescherming voor de com-
missionair nodig zou maken: een rechtstreeks verband tussen 
beide is er zijns inziens niet. Ook overigens ziet de onder-
getekende geen voldoende reden tot titelbescherming voor de 
commissionair. Dat iemand ten onrechte de schijn wekt bona-
fide een bedrijf uit te oefenen, kan zich in ieder vak voordoen, 
maar is op zich zelf geen reden tot titelbescherming. Voor de 
makelaar is de reden tot titelbescherming niet gelegen in het 
feit, dat hij het bedrijf van bemiddeling uitoefent, maar in het 
feit. dat hij dit doet als persoon, die door het voldoen aan 
wettelijk gestelde vereisten voor toelating en door zijn eed ge-
kwalificeerd is: bij de commissionair ontbreekt deze beweeg-
reden. 

In antwoord op een vraag van een lid der commissie of de 
omschrijving van het makelaarsbedrijf niet kan worden uit-
gebrcid met de vermelding van het voeren van beheer, moge 
de ondergetekende opmerken, dat de definitie niet beoogt een 
volledige inventarisatie te geven van hetgeen de makelaars 
incidenteel of als nevenbedrijf in de uitoefening van hun vak 
kunnen verrichten, doch dat slechts is gestreefd naar een om-
schrijving van het essentiële van het makelaarsvak, nl. het 
makelen zelf. Daarnaast is, in het laatste lid van artikel 62, 
slechts opgenomen een verwijzing naar die werkzaamheden, 
die vrijwel steeds met het makelen gepaard gaan en waartoe de 
makelaar ook door de wet en de rechter wordt geroepen. 
Een verdere opsomming — die vermoedelijk toch onvolledig 
zou blijken te zijn — acht de ondergetekende dan ook over-
bodig. 

Artikel 63. Naar aanleiding van de vraag, wat onder „vak" 
zal worden verstaan, zij opgemerkt dat het aan het beleid van 
de rechter kan worden overgelaten erop toe te zien, dat hier 
juiste grenzen worden getrokken. Ook thans is dit het geval; 
vgl. Hof Amsterdam, 2 juli 1963, N.J. 1964, 24, dat besliste 
dat het makelaarschap in „roerende goederen" een zo onbe-
grensd begrip is, dat dit niet zou voldoen aan de eis van vak-
vermelding, genoemd in het huidige artikel 62, tweede lid. 

Op de vraag, of de beëdiging door de arrondissements-
rechtbank meebrengt, dat de makelaar die zijn bedrijf ver-
plaatst buiten het arrondissement, opnieuw zal moeten worden 
beëdigd, past een ontkennend antwoord: degene die eenmaal 
is beëdigd en het makelaarsbedrijf uitoefent, is reeds makelaar 
en voor hem geldt artikel 63 derhalve niet. 

Artikel 63a en 63b. De ondergetekende onderschrijft de 
mening der commissie, dat het in het algemeen nuttig is dat 
de Kamer van Koophandel, alvorens advies uit te brengen, 
zich laat voorlichten door de representatieve makelaarsorgani-
saties. Met het merendeel der commissieleden is hij tevens 
van oordeel, dat een wettelijk voorschrift hieromtrent niet 
nodig is en tot moeilijkheden zou kunnen leiden. 

Naar aanleiding van de vraag, of er enige waarborg is, dat 
over de toelating tot makelaar niet uitsluitend of overwegend 
door de vakgenoten wordt geadviseerd, moge worden verwezen 
naar hetgeen in het algemeen deel dezer memorie daaromtrent 
is opgemerkt. 

Artikel 63c. Het eerste lid vermeldt een viertal eisen, waar-
aan het verzoek tot beëdiging als makelaar wordt getoetst. 
Hieromtrent wordt in het voorlopig verslag de vrees uitgespro-
ken, dat door het gelijktijdig stellen van positieve en negatieve 
eisen een hiaat zou kunnen ontstaan, hetgeen met name het ge-
val zou zijn. indien de eis van bekendheid te goeder naam en 
faam niet betrekking zou hebben op de kandidaat als mens, 
maar op diens hoedanigheid van makelaar. Deze vrees deelt 
de ondergetekende niet; het te goeder naam en faam bekend 
staan is een vereiste, dat gesteld wordt ten aanzien van de 
persoon van de betrokkene, en niet ten aanzien van zijn hoe-
danigheid als makelaar, welke hoedanigheid hij immers vóór 
de beëdiging nog niet heeft. 

Wel meent de ondergetekende bij nadere overweging, dat het 
gewenst is enige wijziging in de redactie der gestelde eisen aan 
te brengen, en wel in verband met de tweede opmerking ter 
zake in het voorlopig verslag, waarin erop wordt gewezen 
dat er nog meer factoren kunnen zijn, welke de zelfstandigheid 
van de makelaar kunnen bedreigen dan het uitoefenen van 
een nevenbetrekking. De ondergetekende is van oordeel, dat 
een oplossing het best kan • worden bereikt door de eis be-
treffende de onafhankelijkheid en die omtrent de afwezigheid 
van een gegronde vrees voor het schaden van de eer van de 
stand van makelaars samen te vatten in het vereiste, dat er 
ten aanzien van de betrokkene geen omstandigheden bekend 
zijn, die een juiste en onafhankelijke uitoefening van de make-
laardij in de weg kunnen staan. 

Deze wijziging brengt een redactionele wijziging van het 
derde lid mede, nl. het vervallen van de woorden „de eerste 
zin van"; overeenkomstig de opmerking, gemaakt in de voor-
laatste alinea van de aan artikel 63c gewijde passage van het 
voorlopig verslag, is voorts dit lid onmiddellijk achter het 
eerste lid geplaatst. 

Ook in het tweede — thans derde — lid van het onderhavige 
artikel heeft de ondergetekende een kleine wijziging aange-
bracht. Dit lid bevat een voorziening voor het geval een 
regeling de uitoefening van het bedrijf van tussenpersoon in 
enig vak aan eisen bindt. Daarbij is o.m. gedacht aan de 
Vestigingswet Bedrijven 1954. Deze wet bevat in artikel 15 
echter een regeling, die de Minister van Economische Zaken 
de bevoegdheid verleent ontheffing te verlenen van het verbod 
tot uitoefening van een bedrijf aan degene, die niet aan de 
gestelde eisen voldoet. In verband met deze bepaling is het 
wenselijk het slot van het onderhavige lid aan deze ontheffings-
mogelijkheid aan te passen, hetgeen is geschied door het wijzi-
gen van de zinsnede „indien hij aantoont, dat hij aan deze 
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eisen voldoet" in: indien hij aantoont, dat hij bevoegd is tot 
uitoefening van dit bedrijf. 

Met betrekking tot het vierde lid zij het volgende opgemerkt. 
De eisen ter waarborging van een vakkundige uitoefening van 
het assurantiebemiddelingsbedrijf, bedoeld in artikel 5 van de 
Wet Assurantiebemiddeling, zijn te beschouwen als minimum-
eisen met het oog op de inschrijving in de registers als make-
laar of assurantiebezorger. De genoemde wet heeft niet de 
strekking om uit te sluiten, dat voor de beëdiging als makelaar 
daarnaast nog andere eisen worden gesteld, gezien de bij-
zondere positie die de makelaar onder de tussenpersonen in-
neemt. Een ontwikkeling in de richting van een numerus 
clausus, die sommige leden vrezen, is hierin niet te zien en 
ligt ook geenszins in de bedoeling. Het vierde lid is, naast het 
tweede — thans derde — lid, niet overbodig: volgens de letter 
van laatstgenoemd lid zou het voor de beëdiging tot makelaar 
in assurantiën voldoende zijn, indien de betrokkene niet in 
register A, doch in register B, C of D als tussenpersoon in 
assurantiën was ingeschreven en niet zou voldoen aan de 
voor register A gestelde eisen. 

Artikel 64. Bij de beantwoording van de opmerkingen die 
naar aanleiding van artikel 62 zijn gemaakt, heeft de onder-
getekende er reeds blijk van gegeven, dat hij prijs stelt op hand-
having van het criterium van bedrijfsuitoefening in de wette-
lijke omschrijving van het begrip makelaar. Tot het voor-
stellen van een wijziging van artikel 64 ziet hij dan ook geen 
aanleiding. 

Artikelen 66a en 67. Het woord ,,makelarij" is bij de tot-
standkoming van het ontwerp gekozen, omdat dit woord, in 
tegenstelling tot „makelaardij", voorkomt in de officiële Woor-
denlijst van de Nederlandse Taal. Het is de ondergetekende 
echter gebleken, dat in het spraakgebruik het woord ,,make-
laardij" gangbaar is; het ontwerp is thans in de nota van wijzi-
gingen bij dit spraakgebruik aangepast. In de bovengenoemde 
woordenlijst komt evenzeer voor het woord „makelaarsloon", 
aan welk goed-Nederlands woord de ondergetekende, zeker in 
een wetstekst, de voorkeur geeft boven woorden van vreemde 
herkomst als provisie of courtage. Aanleiding tot voorkeur van 
„vergoeding" boven „loon" ziet hij niet. 

Artikel 66a. Ook na overweging van de bezwaren, door 
talrijke leden der commissie daartegen aangevoerd, meent de 
ondergetekende het stelsel van het onderhavige artikel te 
moeten handhaven. Hij acht het een te zware eis voor de 
praktijk te verlangen, dat alle beherende vennoten van een 
vennootschap of alle bestuurders van een rechtspersoon make-
laar moeten zijn om te kunnen toestaan dat de vennootschap 
of rechtspersoon te kennen geeft, dat zij zich op het gebied 
der makelaardij beweegt. Men kan zich immers voorstellen, 
dat een vennootschap of rechtspersoon naast de makelaardij 
een ander, verwant, nevenbedrijf uitoefent en dat sommigen 
van haar beherende vennoten (bestuurders) zich uitsluitend 
met dit nevenbedrijf bezighouden. In dat geval gaat het zijns 
inziens te ver het gehele bedrijf de aanduiding van uitoefening 
der makelaardij te ontzeggen. Wel kan men zeggen, dat een 
zodanig bedrijf zijn makelaarskarakter verliest, indien minder 
dan de helft der beherende vennoten of bestuurders geen 
makelaar is. 

Het bezwaar, dat het velen niet steeds duidelijk zou zijn, 
of zij te doen hebben met een makelaar of wel met een ander, 
niet als zodanig gekwalificeerd, vennoot of bestuurder, is zijns 
inziens ondervangen door de laatste zin van het eerste lid van 
artikel 66a. 

Het bezwaar, dat een bestuurder-niet-makelaar in de praktijk 
zou kunnen worden belast met de minder-oirbare activiteiten 
der vennootschap is zijns inziens nauwelijks reëel te noemen: 
in een zodanig geval zal toch ook de bestuurder-makelaar die 
zulke activiteiten over zijn kant laat gaan zonder zijn band met 
de vennootschap te verbreken, de eer van de stand der make-
laars schaden en dientengevolge tuchtrechtelijk aansprakelijk 
kunnen worden gesteld. 

De vraag, of de uitdrukking „vermelden", gebezigd in het 
eerste lid, in het onderhavige verband niet te eng is, beant-
woordt de ondergetekende voor het onderhavige artikel ont-
kennend; wel is hij van oordeel, dat in de ontworpen straf-
bepaling een ruimere omschrijving behoort te worden gegeven. 
Dat de vennootschap of rechtspersoon, die overeenkomstig 
artikel 66a mag vermelden, dat zij zich met de makelaardij 
bezighoudt, tevens op andere wijze die indruk mag wekken, 
spreekt immers wel vanzelf. Van belang is slechts, dat aan een 
vennootschap of rechtspersoon die niet aan de, in genoemd 
artikel gestelde, eisen voldoet, wordt verboden, zowel te ver-
melden, dat zij de makelaardij uitoefent als op andere wijze de 
indruk daarvan te wekken. Het verbod daartoe is in artikel 
436a Sr. te vinden. 

Een voorschrift dat ook bijkantoren slechts door makelaars 
mogen worden geleid, druist in tegen de voorgestelde tekst van 
artikel 62 en gaat naar het oordeel van de ondergetekende 
voor de praktijk te ver; hier geldt overigens hetzelfde als het-
geen twee alinea's tevoren is betoogd: de makelaar die zijn 
kantoor zó organiseert, dat daarin de makelaar onwaardige 
praktijken kunnen plaatsvinden, is tuchtrechtelijk aanspra-
kelijk. 

Artikel 67a. Overeenkomstig het voorstel der commissie is 
de zinsnede „binnen de gebruikelijke termijn" vervangen door: 
binnen de overeengekomen of in het vak gebruikelijke termijn. 

Artikel II 
Artikel 436a. In de nota van wijzigingen wordt voorgesteld 

overtreding van artikel 66, tweede zin, strafbaar te stellen. 
Eveneens wordt voorgesteld de terminologie van het onder-
havige artikel te verruimen, door naast het onbevoegdelijk te 
kennen geven van de kwaliteit van makelaar, ook strafbaar te 
stellen het wekken van een onjuiste indruk daaromtrent; met 
betrekking tot de vennootschap en rechtspersoon van artikel 
66a W.v.K. wordt een analoge wijziging voorgesteld. Door 
vervallenverklaring gaat de hoedanigheid van makelaar ver-
loren; een uitdrukkelijke bepaling hieromtrent acht de onder-
getekende overbodig. 

Met betrekking tot de opmerking over het verband tussen 
het onderhavige artikel, artikel 66a W.v.K. en artikel 28, 
onder 5°., W.v.S. zij op het volgende gewezen. Ontzetting 
krachtens laatstgenoemd artikel uit het recht tot het uitoefe-
nen van het beroep van het verlenen van bemiddeling heeft 
ten gevolge, dat de betrokkene niet langer het makelaars-
bedrijf zal kunnen uitoefenen. In dat geval voldoet hij niet 
langer aan de in artikel 62 W.v.K. gegeven definitie en is hij 
dus automatisch niet langer bevoegd de naam van makelaar 
te dragen. De vennootschap of rechtspersoon waaraan hij was 
verbonden verliest evenzeer automatisch de bevoegdheid te 
kennen te geven, dat zij zich beweegt op het gebied der make-
laardij, indien dientengevolge niet langer ten minste de helft 
van haar beherende vennoten of bestuurders bevoegd is de 
makelaarstitel te dragen. 

In het algemeen deel dezer memorie is de ondergetekende 
reeds ingegaan op de vraag, of uitbreiding van het onderhavige 
artikel met een zinsnede „of dat hij de in artikel 62 W.v.K. 
omschreven werkzaamheden van makelaar verricht" wen-
selijk is. 

Ten overvloede zij nog op het volgende gewezen. Het feit, 
dat iemand bemiddelingswerkzaamheden op de wijze van een 
makelaar verricht, betekent op zichzelf niet, dat hij daardoor 
de indruk wekt, makelaar te zijn. Dit geschiedt slechts, indien 
hij het doet voorkomen, of hij bevoegd is de titel van makelaar 
te voeren. 

De ondergetekende meent ten slotte dat plaatsing van het 
onderhavige artikel in het Wetboek van Strafrecht de voorkeur 
verdient boven plaatsing in de Wet op de economische delicten. 
Het onbevoegdelijk voeren van de titel van makelaar behoort 
thuis in dezelfde sfeer als het onbevoegdelijk uitoefenen van 
een beroep, dat in artikel 436 Wetboek van Strafrecht is straf-
baar gesteld. 
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De argumenten, die vóór plaatsing in de Wet op de econo-
mische delicten worden aangevoerd, acht de ondergetekende 
niet doorslaggevend. Een rechtstreeks verband met de onder ten 
eerste gemaakte opmerking ziet hij niet; enig motief dat daar-
aan zou kunnen worden ontleend, is in elk geval vervallen, nu 
wordt voorgesteld ook strafbaar te stellen het niet vermelden 
van het vak waarin men is beëdigd. De mogelijkheden tot be-
straffing volgens het Wetboek van Strafrecht zijn naar de 
mening van de ondergetekende zeker voldoende in overeen-
stemming met de mate waarin het delict inbreuk maakt op de 
openbare orde. De sanctionering van de normen in de Wet 
Assurantiebemiddeling ten slotte is niet vergelijkbaar met het 

onderhavige geval: bij de makelaar gaat het om titelbescher-
ming, bij de assurantiebemiddeling om een groot aantal ver-
plichtingen en verboden, die in hoofdzaak met de bevoegdheid 
tot en de wijze van bedrijfsoefening samenhangen. 

Ten slotte verdient vermelding, dat aan het artikel bepalingen 
omtrent recidive zijn toegevoegd, zulks in overeenstemming 
met de gelijksoortige bepaling van artikel 436 Wetboek van 
Strafrecht inzake het onbevoegd uitoefenen van een beroep. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 


