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Koophandel omtrent makelaars 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET 
EINDVERSLAG 

(Ingezonden 15 april 1966) 

Nr. 8 

Een aantal leden heeft in het eindverslag enige vragen gesteld 
met betrekking tot de verhouding tussen het wetsontwerp en 
een eventuele toekomstige vestigingsregeling voor de bemid-
deling in onroerend goed. 

De eerste vraag, die wordt gesteld is, of bedrijfsuitoefening 
in strijd met de huidige bezettingsregeling moet worden gezien 
als een onrechtmatige bedrijfsuitoefening in de zin van de Ves-
tigingswet Bedrijven 1954, welke vraag wordt vervolgd met de 
opmerking, dat een dergelijke bedrijfsuitoefening in geen geval 
moet kunnen leiden tot het verlenen van een vergunning krach-
tens het vestigingsbesluit. 

Met het oog op het bovenstaande moge de ondergetekende 
verwijzen naar artikel 28 van de Vestigingswet Bedrijven 1954. 
Hierin wordt onder meer bepaald, dat een vergunning op grond 
van artikel 27 van deze wet in verband met „historische rech-
ten" niet zal worden verleend in geval van een beperkte of 
voorwaardelijke vergunning ingevolge het bezettingsbesluit en 
evenmin, indien het feit, dat in de onderneming of inrichting 
bij het in werking treden van de vestigingsbeschikking of het 
vestigingsbesluit het bemiddelingsbedrijf werd uitgeoefend, uit-
sluitend kan worden gestaafd met een beroep op handelingen, 
verricht in strijd met een voorschrift, gegeven bij het bezettings-
besluit. 

Welke vormen van bedrijfsuitoefening ten aanzien van on-
roerend goed op grond van „historische rechten" onder de 
werking van een eventueel vestigingsbesluit wèl zouden kunnen 
worden voortgezet zonder dat het voorgeschreven diploma be-
hoeft te worden behaald, volgt uit de bovengenoemde artikelen 
27 en 28 van de Vestigingswet, in samenhang met het bezet-
tingsbesluit en het eventuele toekomstige vestigingsbesluit. Nu 
zelfs een verzoek tot vaststelling van een vestigingsbesluit nog 
niet is ingediend, kan op de gestelde vraag een concreet ant-
woord voorshands niet worden gegeven. 

De ondergetekende onderkent het belang, dat het bedrijf van 
bemiddeling in onroerend goed heeft bij de gelijktijdigheid van 
het vervallen van de bezettingsregeling en het in werking treden 
van het eventuele vestigingsbesluit. Hij wijst er evenwel op, 
dat het beleid ter zake wordt bepaald door de bewindslieden 
van het Ministerie van Economische Zaken, die hij van de be-
trokken opmerking op de hoogte heeft gesteld. 

Bij de in de aanhef genoemde leden is voorts de vraag opge-
komen, of de in de wet gekozen omschrijving van de bedrijfs-
uitoefening 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. Het is de ondergetekende niet duidelijk, 
hoe de ontworpen wettelijke omschrijving tot deze vraag aan-
leiding kan geven. Het is hem bekend, dat in sommige streken 
en steden — waaronder met name Amsterdam moet worden 
genoemd — de makelaar zich beschouwt als vertegenwoordiger 
van één der contractspartijen en dat elders in het land de 
makelaar zich beschouwt als de bemiddelaar tussen beide con-
tractspartijen wier belangen hij tegelijkertijd behartigt. Dit ver-
schil van opvatting en uitoefening van de makclaarstaak steunt 
echter niet op een wetstekst, doch op zeer oude gebruiken. De 
ontworpen wetstekst laat, evenals de huidige, ruimte voor beide 
wijzen van bedrijfsuitoefening. De ondergetekende ziet er geen 
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aanleiding toe om de wetstekst in dit opzicht te wijzigen, nu elk 
van beide stelsels zijn voor- en nadelen heeft. Omtrent de ver-
houding van de beide systemen met betrekking tot de in reke-
ning gebrachte courtages zij het volgende opgemerkt. 

Volgens de door de ondergetekende ingewonnen inlichtingen 
bedraagt de krachtens Amsterdams tarief berekende courtage 
\i pet. van de koopsom, zo deze f 100 000 niet overschrijdt, 
en l i pet. voor koopsommen boven dit bedrag. Het tarief van 
de Nederlandse Bond van Makelaars in Onroerende Goederen 
bedraagt 1} pet. van koopsommen tot f 250 000; is de koopsom 
hoger, dan geldt een degressief tarief, dat tot i pet. kan dalen. 
Zowel in Amsterdam als daar buiten kan ieder der partijen een 
eigen makelaar inschakelen, die uitsluitend ter behartiging van 
zijn belangen optreedt en uitsluitend aan hem courtage in 
rekening brengt. 

Het verschil tussen beide stelsels blijkt, als slechts een der 
beide partijen — b.v. de verkoper — begint met het aanwijzen 
van een makelaar, en de wederpartij zich rechtstreeks tot deze 
wendt zonder van zijn kant een eigen makelaar in te schakelen. 
In Amsterdam blijft dan de makelaar zich uitsluitend als de 
vertegenwoordiger van zijn ene lastgever beschouwen en be-
hartigt slechts diens belangen, waarvoor hij uitsluitend aan deze 
courtage in rekening brengt. Buiten Amsterdam beschouwt de 
makelaar zich in het bedoelde geval in de regel als bemiddelaar 
tussen beide partijen en behartigt beider belangen en brengt 
beiden hiervoor de courtage in rekening. 

Voor jurisprudentie inzake de „dubbele courtage" moge de 
ondergetekende verwijzen naar de volgende uitspraken: hof 
Amsterdam, 16 november 1920, N.J. 1921, 1147; rechtbank 
Assen, 15 januari 1952, N.J. 1952, 348; rechtbank Haarlem, 
10 december 1963, N.J. 1964, 148. 

Van een beoordeling van het stelsel van „dubbele courtage" 
moge de ondergetekende zich in het onderhavige verband ont-
houden. Het is hem bekend, dat de Minister van Economische 
Zaken indertijd bezwaren tegen dit stelsel heeft kenbaar ge-
maakt. Alvorens daartegen maatregelen in overweging te 
nemen, heeft hij een onderzoek naar de praktische betekenis 
van het tarief laten instellen, welk onderzoek nog niet is be-
eindigd. 

Artikel 63c, lid 1. Teneinde duidelijker te doen uitkomen, 
dat de in de tekst bedoelde omstandigheden niet uitsluitend 
van dien aard behoeven te zijn dat zij een onafhankelijke be-

drijfsvoering volstrekt beletten, doch dat beëdiging ook kan 
worden geweigerd, indien gegronde vrees bestaat dat de onaf-
hankelijkheid voor de bedrijfsuitoefening in het gedrang komt, 
is de ondergetekende bereid de woorden „in de weg staan" 
in het ontwerp te vervangen door „bedreigen". 

Artikel 65c (alsmede 66 en 66a). De ondergetekende is 
ertoe bereid de griffiers der rechtbanken aan te schrijven met 
het oog op het aanleggen van een register van de beëdiging 
tot makelaar, alsmede van de aan makelaars opgelegde tucht-
maatrcgelen. Een registratie met het oog op de uitoefening 
van het makelaarsbedrijf bestaat reeds op grond van de Han-
delsregisterwet. De aanbevolen wijziging van artikel 66 komt de 
ondergetekende overbodig voor: iemand die zich makelaar 
noemt en die niet als zodanig bij het handelsregister staat inge-
schreven, overtreedt óf artikel 66 of de Handelsregisterwet. 

Artikel 65a (alsmede 65c). De ondergetekende zijn geen 
aanwijzingen bekend, die erop zouden kunnen duiden dat het 
rechterlijk toezicht in de praktijk niet bevredigend zou werken 
en die grond zouden geven aan de mening dat er behoefte be-
staat aan tuchtrechtspraak over makelaars door speciale col-
leges van gemengde samenstelling. 

Artikel 66. Het komt de ondergetekende in het algemeen in 
het belang van het publiek niet gewenst voor dat in plaats 
van de vermelding van het vak, afkortingen ter aanduiding 
daarvan worden gebezigd. Afkortingen kunnen onduidelijk zijn 
en misverstanden in de hand werken, terwijl de verplichting 
tot een duidelijke vermelding van het vak — die overigens 
bondig kan zijn — zijns inziens van de makelaar geen over-
dreven moeite of kosten vergt. 

Nadere regeling bij algemene maatregel van bestuur 
Naar het oordeel van de ondergetekende bestaat aan een 

zodanige nadere regeling geen behoefte, behalve met betrekking 
tot de onderwerpen waarbij thans reeds in het ontwerp de mo-
gelijkheid daartoe wordt geopend. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 


