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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 474/2009, ingediend door Wilco Willemse (Nederlandse 
nationaliteit), namens MakelaarsPunt Nederland, over de vermeende 
monopoliepositie van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

MakelaarsPunt Nederland, de organisatie die wordt vertegenwoordigd door indiener, is een
franchiseorganisatie ten behoeve van makelaardij in Nederland. De organisatie probeert haar 
activiteiten uit te breiden, maar beweert dat zij daarbij wordt gehinderd door de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM). Volgens indiener bedingt de NVM dat zijn organisatie als 
franchiseorganisatie alleen leden van de NVM of gelieerde organen zoals de VBO of de LMV
mag werven, hetgeen haar activiteiten beperkt. Indiener houdt staande dat de NVM op deze 
wijze een monopoliepositie voor zichzelf creëert, en geeft aan dat de NVM zo om puur 
commerciële redenen een platform heeft gecreëerd waar de leden van alle organisaties van 
deel uitmaken. Hij zou willen weten of deze praktijken toelaatbaar zijn en wat zijn eigen 
organisatie kan doen en niet kan doen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Indieners vraag heeft betrekking op de mededinging in de Nederlandse makelaardij. Daarom 
heeft de Commissie het verzoekschrift voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
en om commentaar gevraagd. De NMa heeft geantwoord dat zij al eerder te maken heeft 
gehad met identieke klachten tegen de NVM. Op 22 januari 2002 is in zaak nr. 1876,
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RE/MAX tegen NVM vastgesteld dat het verplichte lidmaatschap dat de NVM oplegt aan 
medewerkers van haar leden, niet in strijd is met de nationale mededingingsregels. Het 
voornaamste argument achter deze conclusie was dat de lidmaatschapsplicht de commerciële 
waarde beschermt van de langetermijninvestering die de NVM heeft gedaan in het verwerven 
en overdragen van een kennis- en dienstverleningscultuur tussen haar leden. 

Hoewel het besluit van de NMa is genomen op basis van het nationale en niet het Europese 
mededingingsrecht, dient te worden aangemerkt dat het concept van “concurrentiebeperking”
in beide wetgevingen vergelijkbaar is. Met ingang van 1 mei 2004 worden de EG-
mededingingsregels eveneens toegepast door de nationale mededingingsautoriteiten en de 
nationale rechtbanken. Bijgevolg richt de Commissie haar inspanningen op het beoordelen 
van de concurrentiebeperkingen die doorwerken in meerdere lidstaten. Indieners vraag heeft 
specifiek betrekking op een nationale situatie (d.w.z. betreft slechts een enkele lidstaat). 
Bovendien heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit reeds stelling genomen ten aanzien 
van een identieke klacht. Overeenkomstig de toewijzingsregels van het Europees 
Mededingingsnetwerk is de NMa daarom aangewezen om de klacht af te handelen (zie in het 
bijzonder artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 
betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het 
Verdrag)1.

Conclusie

Gelet op het EG-mededingingsrecht is het niet nodig dat de Commissie in dezen stappen 
onderneemt.

                                               
1 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.


