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De bespreking van de memorie van antwoord met bijge-
voegde nota van wijzigingen in de bijzondere commissie, die 
met het oog op het onderhavige wetsontwerp door de Kamer 
is ingesteld, gaf aanleiding tot' het stellen van de volgende 
vragen, welker beantwoording de commissie voor een goede 
voorbereiding van de openbare behandeling wenselijk acht. 

Een aantal leden, die er de voorkeur aan zouden geven, 
indien in het voorliggende wetsontwerp een bepaling zou 
worden opgenomen, die de makelaars in onroerende goederen 
een uitsluitende bevoegdheid tot bedrijfsuitoefening zou ver-
zekeren, hadden met veel belangstelling kennis genomen van 
het terzake in de memorie van antwoord naar voren gebrachte. 
Zij begrepen daaruit, dat de voorkeur van de bewindsman uit-
gaat naar het in het leven roepen van een vestigingsregeling op 
grond van de Vestigingswet Bedrijven 1954. In dit verband 
hadden zij er goed nota van genomen, dat de bepaling tot ver-
vallenverklaring van de thans van kracht zijnde bezettingsrege-
Iing voor het dienstverleningsbedrijf terzake van onroerend 
goed uit het wetsontwerp is teruggenomen. 

Teneinde zich over de alternatieve oplossing van de tot-
standkoming van een vestigingsbesluit een zo goed mogelijk 
oordeel te kunnen vormen, zouden deze leden nog gaarne ver-
nemen of langs die weg inderdaad een goedsluitende regeling 
tot stand zal kunnen komen, waarbij uitsluitend gediplomeerde 
tussenpersonen zullen worden toegelaten. Daarbij deed zich de 
vraag voor of bedrijfsuitoefening in strijd met de huidige be-
zettingsregeling gezien moet worden als een onrechtmatige be-
drijfsuitoefening in de zin van de Vestigingswet Bedrijven. Een 
dergelijke bedrijfsuitoefening zou naar het oordeel van deze 
leden in geen geval moeten kunnen leiden tot het verlenen van 
een vergunning krachtens het vestigingsbesluit. Voorts wilden 
deze leden gaarne nader geïnformeerd worden welke vormen 
van bedrijfsuitoefening ten aanzien van onroerend goed op 
grond van zogeheten historische rechten onder de werking van 
het tot stand te brengen vestigingsbesluit zouden kunnen worden 
voortgezet zonder dat het voorgeschreven diploma behoeft te 
worden behaald. Hoe zal het bijvoorbeeld met de bestaande 
huurbemiddelingsbureaus gaan? 

Vervolgens merkten deze leden op het van groot belang te 
achten dat een tot stand te komen vestigingsbesluit onmiddellijk 
aansluit op de bestaande bezettingsregeling, teneinde te voor-
komen dat een periode van vrije vestiging zou ontstaan. Er van 
uitgaande dat de betrokken representatieve organisaties tijdig 
een verzoek zullen indienen voor het tot standkomen van een 
vestigingsbesluit vroegen deze leden of dan de zekerheid be-
staat, dat de bezettingsregeling gehandhaafd zal blijven totdat 
een zodanig vestigingsbesluit in werking treedt. Bestaat deze 
zekerheid ook indien een in overweging zijnd Veilinghouders-
besluit eerder tot stand zou komen? 

Bij dezelfde leden was nog de vraag opgekomen, of de in 
de wet gekozen omschrijving van de bedrijfsuitoefening niet 
te zeer in de hand zal werken, dat de makelaar in steeds 
mindere mate gaat optreden als de vertrouwensman van één 
partij, zijn opdrachtgever, wiens belangen hij voor alles heeft 
te behartigen. Zij meenden dat er aanleiding was deze vraag te 
stellen, omdat hun gebleken was, dat bij het door de Neder-
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landse Bond van Makelaars in Onroerende Goederen (N.B.M.) 
geldende tarief bij koop en verkoop van onroerend goed aan 
beide partijen gelijkelijk courtage in rekening wordt gebracht. 
Kennelijk is dit een regeling die afwijkt van de in Amsterdam 
gebruikelijke, waar slechts aan de opdrachtgever courtage in 
rekening wordt gebracht, omdat daar een overeenkomst in de 
meeste gevallen tot stand komt door het optreden van twee 
makelaars. In dit verband is tevens de vraag van belang hoe 
de in rekening te brengen courtages in beide beschreven syste-
men zich onderling verhouden. Zou de Minster daaromtrent 
nadere informaties kunnen verschaffen? 

Ten slotte zou de commissie gaarne zien, dat de Minister 
zijn standpunt zou weergeven met betrekking tot de volgende 
punten. 

Ad artikel 63c, lid 1. Zal aan de woorden ,,in de weg 
staan" niet een zodanige uitleg worden gegeven, dat er vrijwel 
nimmer sprake zal zijn van een wettelijk ontoelaatbaar gebrek 
aan onafhankelijkheid? Alsdan wordt juist het tegendeel bereikt 
van hetgeen wordt beoogd. Zou het daarom niet beter zijn 
deze woorden te vervangen door „bedreigen", met welke ter-
minologie een goede aansluiting wordt verkregen op de be-
doeling van de bepaling en de onder meer in het voorlopig 
verslag gebruikte bewoordingen. 

Ad artikel 65c (alsmede 66 en 66a). Het makelaar zijn 
wordt gebonden aan twee criteria: een formeel (de beëdiging) 
en een materieel (de daadwerkelijke uitoefening van het be-
roep). Het systeem heeft echter, zoals ook uit de memorie van 
antwoord blijkt, het nadeel dat het niet altijd duidelijk zal zijn, 
of een beëdigd persoon al dan niet makelaar in de zin der wet 
is. Wellicht zou dit nadeel kunnen worden ondervangen door te 
komen tot een duidelijke registratie; in de eerste plaats van 
degenen die tot makelaar zijn beëdigd, in de tweede plaats van 
degenen, aan wie de bevoegdheid om de makelaardij uit te 
oefenen duurzaam dan wel tijdelijk is ontzegd en in de derde 
plaats van degenen die niet alleen beëdigd zijn, maar die boven-
dien pretenderen het beroep daadwerkelijk uit te oefenen. In 
verband met de eerstgenoemde punten zouden de griffiers van 
de arrondissementsrechtbanken verplicht moeten zijn, door 
middel van een wettelijke bepaling of eventueel een duidelijke 
ambtelijke instructie, daartoe bestemde registers bij te houden 
en verdient artikel 65c aanvulling. Ten aanzien van het derde 
punt zou de verplichting tot inschrijving in het handelsregister 
(bij voorkeur onder toevoeging van plaats en datum van de 
beëdiging), waar de makelaar gevestigd is, een oplossing kunnen 
bieden. Deze verplichting zou wellicht kunnen worden vast-
gelegd in artikel 66 van het ontwerp: „Slechts een makelaar, 
die als zodanig staat ingeschreven in het handelsregister voor 
het gebied waar hij is gevestigd, is bevoegd . ." Artikel 66a 
moet dan uiteraard dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

De commissie zou gaarne worden ingelicht hoe de minister 
zich opstelt tegenover de hier ontwikkelde denkbeelden. 

Ad artikel 65a (alsmede 65c). In W.P.N.R. van 1 januari 
1966 (nr. 4886) bepleit prof. mr. J. M. Polak de tuchtrecht-
spraak niet in handen van de rechtbank te leggen, maar in die 
van daartoe speciaal in het leven geroepen colleges van ge-
mengde samenstelling. De commissie zou gaarne zien, dat de 
bewindsman nader op deze suggestie zou ingaan. Door in ar-
tikel 65a de woorden „. . kan de rechtbank van het arron-
dissement, waarbinnen hij als zodanig is gevestigd . . " te wij-

zigen in: „ . . kan de rechtbank, binnen welks gebied hij als 
zodanig is gevestigd, of, indien daartoe bij algemene maatregel 
van bestuur een tuchtcollege is aangewezen, dit college . ." zou 
deze suggestie verwezenlijkt kunnen worden. De daarop vol-
gende zin, alsmede artikel 65c, zouden hierbij moeten worden 
aangepast. Anderzijds zou de mogelijkheid blijven bestaan, dat 
de rechtbank toch als tuchtcollege optreedt, b.v. in het geval, 
dat er in enige tak van makelaardij zo weinig makelaars zijn, 
dat het niet doenlijk is een tuchtcollege samen te stellen waarin 
een collega-makelaar zitting heeft. 

In de hierboven geschetste opzet zou er voor elk vak afzon-
derlijk een of meer (regionale) tuchtcolleges ingesteld worden, 
waarin tenminste een makelaar uit het desbetreffende vak 
zitting heeft. Ook is denkbaar, dat de samenstelling van de 
tuchtcolleges zich wijzigt naar gelang het vak van de makelaar 
die zich moet verantwoorden. 

Ad artikel 66. De commissie zou het op prijs stellen, indien 
de Minister nader zou willen ingaan op het denkbeeld om de 
mogelijkheid te scheppen, dat bepaalde uitdrukkingen en af-
kortingen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur met 
een vakvermelding kunnen worden gelijkgesteld. 

Nadere regeling bij algemene maatregel van bestuur 
Zoals het wetsontwerp thans luidt, kunnen de wettelijke 

voorschriften uitsluitend ten aanzien van de vereisten die gel-
den voor toelating tot het beroep bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur nader worden uitgewerkt. Zou het niet 
wenselijk zijn deze mogelijkheid ook tot andere punten uit te 
breiden? 

Vertrouwende, dat de Regering bereid zal zijn deze vragen 
vóór de aanvang van de openbare behandeling van dit wets-
ontwerp schriftelijk te beantwoorden, is de commissie van 
oordeel dat daarmede die behandeling voldoende zal zijn voor-
bereid. 

Vastgesteld 16 maart 1966. 
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