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Samenvatting 
 

1. De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft bij besluit van 7 juni 2019 (het “bestreden besluit”) 

een last onder dwangsom opgelegd aan Huismij B.V. onder handelsnaam Domica Eindhoven 

(“Domica Eindhoven”).
1
 Het bestreden besluit is genomen op grond van artikel 2.9 aanhef en 

onder b van de Wet handhaving consumentenbescherming (“Whc”). Dit naar aanleiding van een 

door de ACM geconstateerde overtreding van artikel 8.8 Whc gelet op het in rekening brengen door 

Domica Eindhoven van wettelijk verboden bemiddelingskosten bij consument-huurders. Domica 

Eindhoven heeft op 16 juli 2019 bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit.
 2
 

 

2. In dit besluit op bezwaar concludeert de ACM tot afwijzing van het bezwaar van Domica Eindhoven. 

De ACM is van oordeel dat – anders dan Domica Eindhoven stelt –het in rekening brengen van 

inschrijfkosten en inspectiekosten betekent dat sprake is van verboden bemiddelingskosten. Dit 

levert een oneerlijke handelspraktijk op.  

 

3. Verder kan het beroep van Domica Eindhoven op het gelijkheidsbeginsel/verbod van willekeur niet 

slagen. In aanvulling van de motivering van de last onder dwangsom maakt de ACM in dit besluit op 

bezwaar inzichtelijk waarom zij in het ene geval wel en in het andere geval – vooralsnog – geen 

gebruik heeft gemaakt van haar handhavingsbevoegdheid. 

 

 Last onder dwangsom 1

4. Bij besluit van 7 juni 2019 heeft de ACM een last onder dwangsom opgelegd aan Domica 

Eindhoven.
3
 Hierin staat samengevat het volgende: 

 

5. Op grond van artikel 7:417, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) in verbinding met artikel 

7:425 BW en 7:427 BW is het voor een bemiddelaar verboden loon in rekening te brengen bij de 

consument-huurder in geval een bemiddelaar zowel optreedt namens de verhuurder als de 

consument-huurder van een woonruimte. Dit zijn alle kosten – ongeacht de naam - die de 

huurbemiddelaar maakt in het proces dat uiteindelijk leidt naar het sluiten van een 

huurovereenkomst.
4
 Het in rekening brengen van deze kosten aan de consument-huurder bij 

tweezijdige bemiddeling is dus op grond van artikel 7:427 BW jo. artikel 7:417, vierde lid BW 

verboden, ongeacht de naam die de huurbemiddelaar aan deze kosten geeft. Denk hierbij aan: 

                                                        
1
 Dossierstuk 18, ACM/UIT/512319, 7 juni 2019, LOD Domica Eindhoven. 

2
 ACM/IN/435765, 16 juli 2019, Bezwaarschrift tegen LOD Domica Eindhoven. 

3
 Dossierstuk 18, ACM/UIT/512319, 7 juni 2019, LOD Domica Eindhoven. 

4
 Dossierstuk 1, ACM/UIT/512365, 1 juli 2016, Nieuwe wetgeving voor huurbemiddeling per 1 juli 2016. 
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administratiekosten, contractkosten, marketingkosten, verhuurkosten, dienstverleningskosten, 

commissiekosten, advieskosten, makelaarskosten, courtage en eenmalige kosten huurder.
5
 

 

6. Op 1 juli 2016 heeft de ACM huurbemiddelaars – waaronder Domica  B.V. – gewezen op de 

wetgeving voor bemiddelingskosten. In deze brief stond dat een huurbemiddelaar bij tweezijdige 

bemiddeling aan de aspirant-huurder slechts kosten in rekening mag brengen voor optionele 

werkzaamheden die geheel los staan van de feitelijke bemiddeling van de verhuur van de woning. 

Het gaat dan om een huurder die zelf na het sluiten van de huurovereenkomst voor eigen rekening 

werkzaamheden wil laten verrichten en daarvoor van de kennis en ervaring van de huurbemiddelaar 

gebruik wil maken.
6
 

 

7. De werkzaamheden van Domica Eindhoven bestaan uit het bemiddelen bij handel, huur of verhuur 

van onroerend goed. Het doel van de bemiddeling is doorgaans het tot stand brengen van een 

huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Op de website van Domica B.V. staat een 

overzicht van huurwoningen in de regio Eindhoven. Ook presenteert Domica Eindhoven 

huurwoningen op verschillende online woningplatforms. 

 

8. Domica Eindhoven rekent €40 inschrijfkosten aan (aspirant-)huurders. Daarnaast rekent Domica 

Eindhoven inspectiekosten aan (aspirant-)huurders. Uit de facturen van Pilaar Woonadvies aan 

Domica Eindhoven blijkt dat Pilaar Woonadvies EUR 121 (bij 2 slaapkamers) of EUR 181,50 (bij 3+ 

slaapkamers) in rekening brengt bij Domica Eindhoven.
7
 De huurder betaalt EUR 482,79 of EUR 

423,50 aan Domica Eindhoven voor de inspectie van Pilaar Woonadvies. Dit betekent dat Domica 

Eindhoven EUR 302,50 of EUR 361,79 verdient aan deze inspectie. 

 

9. Aan Domica Eindhoven is daarom een last opgelegd. Zij dient haar handelwijze dusdanig aan te 

passen dat zij bij bemiddeling tussen verhuurder en consument-huurder voldoet aan de wetgeving 

door:  

- geen kosten in rekening te brengen aan de consument-huurder in het kader van de uitvoering van 

de bemiddelingsovereenkomst in het geval van tweezijdige bemiddeling;  

- te zorgen dat alle communicatie aan consument, zoals de website www.domica.nl, de algemene 

voorwaarden en formulieren, in lijn is met de aangepaste handelspraktijk. De consument-huurder 

kan op basis van deze informatie zien dat er geen verboden bemiddelingskosten in rekening 

worden gebracht. 

 

 Verloop van de procedure 2

10. Op 16 juli 2019 heeft Domica Eindhoven bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom.
8
 

 

11. De hoorzitting vond plaats bij de ACM op 10 september 2019. Op die hoorzitting is een mondelinge 

toelichting op het onderzoek en de selectie gegeven en tevens is een selectiedocument verstrekt. 

Dit is gebeurd omdat de ACM vanuit zorgvuldigheid heeft gemeend dat dit document in deze zaak 

deel uit moet maken van het dossier.  

 

12. Op 18 september 2019 heeft Domica Eindhoven een reactie op het selectiedocument ingediend. 

Deze reactie houdt in dat Domica Eindhoven de legitimiteit van het selectiedocument betwist en dat 

                                                        
5
 Kamerstukken II 2014/15, 34207, 3, Memorie van Toelichting, p. 1. 

6
 Dossierstuk 1, ACM/UIT/512365, 1 juli 2016, Nieuwe wetgeving voor huurbemiddeling per 1 juli 2016. 

7
 Dossierstuk 6, ACM/IN/432225, 18 april 2019, Reactie op aanvullende informatievordering. 

8
 ACM/IN/435765, 16 juli 2019, Bezwaarschrift tegen LOD Domica Eindhoven. 
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onduidelijk blijft hoe zij en andere huurbemiddelaars gescoord hebben. Dit betekent dat de ACM 

niet inzichtelijk heeft gemaakt dat het verbod van willekeur of het gelijkheidsbeginsel niet is 

geschonden.  

 

13. Bij de brief van 18 september 2019 heeft Domica Eindhoven eveneens een aantal facturen overlegd 

over de inspectiekosten. Volgens haar tonen die aan dat de bedragen die zij rekent aan huurders 

lager zijn dan de ACM beweert en dat de kosten die Pilaar rekent aan Domica Eindhoven hoger zijn 

dan waar de ACM van uitgaat. 

 

14. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt dat op 25 september 2019 aan Domica Eindhoven is 

toegezonden.
9
 Domica Eindhoven heeft daarop niet gereageerd. 

 

 Bezwaargronden  3

15. Domica Eindhoven geeft in haar bezwaar aan dat niet in geschil is dat sprake is van tweezijdige 

bemiddeling. Zij stelt dat alleen de verhuurder loon aan haar betaalt en dat de kosten die de huurder 

betaalt niet kwalificeren als loon. Deze laatste kosten, de inschrijfkosten en de inspectiekosten, zijn 

namelijk optioneel en worden vaak ook niet betaald.  

 

16. Voorts stelt Domica Eindhoven dat zij niet in strijd handelt met de op haar rustende zorgplicht of de 

professionele standaard.  

 

17. Ten derde doet Domica Eindhoven een beroep op het verbod van willekeur/gelijkheidsbeginsel. 

 

 Beoordeling bezwaar door ACM 4

4.1 Inschrijfkosten in rekening gebracht bij consument-huurders  

 

18. Domica Eindhoven betwist dat inschrijving een vereiste was voor aspirant-huurders om een woning 

te kunnen bezichtigen. Zij stelt dat Domica Eindhoven slechts de mogelijkheid biedt tot inschrijven, 

waarna gebruikt kan worden gemaakt van een e-mailservice. Aspirant-huurders die zich inschrijven 

ontvangen per e-mail een gepersonaliseerd en actueel aanbod van huurwoningen dat aansluit op 

hun zoekprofiel. Domica Eindhoven stelt dat zij geen invloed kan uitoefenen op de informatie op de 

website domica.nl. De website wordt beheerd door Domica B.V.. Domica Eindhoven plaatst daarop 

slechts haar woningaanbod.
10

 

 

19. Domica Eindhoven verwijst naar de door de ACM overlegde getuigenverklaringen om haar 

standpunt te onderbouwen dat inschrijfkosten slechts optioneel zijn. Uit deze verklaringen zou 

blijken dat twee van de drie huurders woningen hebben bezichtigd zonder inschrijfgeld te hebben 

betaald. Domica Eindhoven concludeert hieruit dat niet gesteld kan worden dat de inschrijfkosten 

verplicht zijn.  

 

                                                        
9
 ACM/UIT/519319 

10
 ACM/INT/391818, verslag hoorzitting 
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20. De ACM ziet geen steun voor deze visie in het dossier. Uit de verklaringen kan slechts worden 

geconcludeerd dat geen inschrijfkosten zijn betaald. Op de website van Domica staat onder het 

kopje ‘Huren bij’ de teksten ‘Na inschrijving onbeperkt bezichtigen’ en ‘EUR 40,00 inschrijfgeld’. 

Onder “Meld je aan” is een inschrijfformulier opgenomen waarmee aspirant huurders zich meteen 

kunnen inschrijven.
11

  

 

21. Uit de drie consumentenverklaringen blijkt dat ook mondeling werd meegedeeld dat eerst het 

inschrijfgeld betaald moest worden, voordat huizen bezichtigd kon worden.
12

  

 

22. Daarbij laten de 20 door Domica Eindhoven overlegde dossiers zien dat onderaan e-mails tussen 

Domica Eindhoven en aspirant-huurders de volgende standaardtekst staat: “Zoals overeengekomen 

dient u zich voor deze afspraak in te schrijven bij Domica via onderstaande link 

https://domica.nl/huurder/registreren”.
13

 

 

23. Uit de informatie op de site, de drie verklaringen en de e-mails in de 20 overlegde dossiers blijkt dat 

inschrijving dus niet slechts een mogelijkheid was. Het argument dat Domica Eindhoven geen 

invloed heeft op hetgeen op de site van Domica B.V. staat, overtuigt niet. Domica Eindhoven heeft 

wel degelijk invloed op wat er op de site staat, blijkens haar brief van 23 juli 2019 met daarin de 

aanpassingen die zij heeft doorgevoerd om aan de last onder dwangsom te voldoen. In die brief 

stelt zij dat de tekst van de site is aangepast en dat er nu staat dat geen bemiddelingskosten in 

rekening worden gebracht. Daarnaast zijn er nog de consumentenverklaringen en de e-mails van 

Domica Eindhoven aan de aspirant-huurders.  

 

24. Daar komt bij dat voor de beoordeling of hier sprake is van verboden bemiddelingskosten het niet 

relevant is of de kosten ook door iedere aspirant huurder daadwerkelijk betaald werden. Een 

bemiddelaar mag immers nooit bemiddelingskosten in rekening brengen bij de huurder indien er 

sprake is van tweezijdige bemiddeling. Artikel 7:417, vierde lid, BW verbiedt categorisch dat door de 

bemiddelaar loon wordt bedongen bij de consument-huurder indien de bemiddelaar tevens 

bemiddelt voor de verhuurder van woonruimte. Daarbij dient onder het begrip “loon” iedere 

vergoeding te worden begrepen die in verband kan worden gebracht met de 

bemiddelingsactiviteiten.
14

 De door Domica Eindhoven gevraagde inschrijfkosten zijn 

bemiddelingskosten, omdat zij worden gemaakt “in het kader van de uitvoering van de 

bemiddelingsovereenkomst” (het proces dat uiteindelijk leidt naar het sluiten van een 

huurovereenkomst).
15

     

 

25. Domica Eindhoven voert voorts aan dat huurders een dienst ontvangen voor het geld dat zij 

betalen, namelijk een gepersonaliseerd en zeer actueel aanbod van huizen. Hiermee voldoet 

Domica Eindhoven aan haar zorgplicht.
16

  

 

26. Dit argument overtuigt evenmin. Het maakt niet uit dat een dienst wordt geleverd die ook nog 

gewaardeerd wordt: er is hier nu eenmaal sprake van bemiddelingskosten waarvan de wetgever 

heeft bepaald dat die alleen door de verhuurder betaald mogen worden. Door de artikelen 7:417, 

                                                        
11

 Dossierstuk 2: VvA vastlegging website Domica Eindhoven, 27-3-2019, dossierstuk 14: VvA vastlegging website Domica        
Eindhoven, 17-5-2019 
12

 Dossierstukken 15, 16 en 17: VvA’s  consumentenverklaringen Smits, Govers en Bruyn, 4-6-2019  
13

 Dossierstuk 4, reactie op informatievordering, 9-4-2019 en dossierstuk 6: reactie op aanvullende informatievordering,  
18-4-2019   
14

 Zie ook uitspraak ECLI:NL:RBROT:2019:6011, 25-7-2019  
15

 Dossierstuk 1: Nieuwe wetgeving voor huurbemiddeling per 1 juli 2016, 1-7-2016, p. 2 
16

 ACM//435765, 16 juli 2019, Bezwaarschrift tegen LOD Domica Eindhoven,m  p. 4 en 5 en ACM/INT/391818, verslag 
hoorzitting, p. 5 

https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBROT
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBROT:2019
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBROT:2019:6011


Autoriteit Consument & Markt 

Zaaknr. ACM/19/035893 / Datum 3 oktober 2019 Openbaar 
 

5/8 

vierde lid, in samenhang met artikel 7:427 BW stelselmatig te schenden, handelt zij niet conform 

artikel 6:193b BW en is sprake van een oneerlijke handelspraktijk.   

 

27. Het bezwaar van Domica Eindhoven over de inschrijfkosten is dan ook ongegrond. 

4.2 Inspectiekosten in rekening gebracht bij consument-huurders  

 

28. Domica Eindhoven betwist eveneens dat het betalen van de inspectiekosten een vereiste was om 

een woning te kunnen accepteren. Zij stelt dat Domica Eindhoven slechts de mogelijkheid biedt tot 

het (tegen een gereduceerd tarief) laten uitvoeren van een begin- en eindinspectie door Pilaar 

Woonadvies. Nadat de bezichtiging heeft plaatsgevonden wordt een intentieovereenkomst 

ondertekend waarin deze mogelijkheid vermeld staat. Domica Eindhoven zou de dienst van Pilaar 

Woonadvies wél uitdrukkelijk adviseren. 

 

29. Uit nagenoeg alle overlegde dossiers van Domica Eindhoven blijkt dat betaling van de 

inspectiekosten verplicht was voordat een woning gehuurd kon worden. In de intentieverklaringen 

die aspirant-huurders tekenden na afloop van de bezichtiging stonden de volgende teksten:  

“The inspection fee will be paid on the day of signing this document.”  

“The administration fee will be paid within 7 days.”  

“De in deze intentieverklaring vermelde bedragen voor Pilaar Woonadvies (…) dienen voor de 

huuraanvangsdatum te zijn ontvangen (…) Met de ondertekening van deze intentieverklaring heeft 

u aangegeven de woonruimte te willen huren en gaat u akkoord met de Pilaar inspectie.”  

Hieruit volgt dat aspirant-huurders verplicht zijn de inspectiekosten te betalen. 

 

30. Uit de drie consumentenverklaringen in het dossier blijkt eveneens dat het betalen van de 

inspectiekosten verplicht was. Domica Eindhoven deelde mondeling mee dat deze aspirant-

huurders anders geen kans hadden op het krijgen van de woning. Daarnaast mochten zij geen 

andere partij inschakelen voor een dergelijke dienst én dienden de inspectiekosten betaald te zijn 

vóór het tekenen van de huurovereenkomst.
17

  

  

31. Dit alles leidt tot de conclusie dat de inspectiekosten kwalificeren als verboden bemiddelingskosten. 

Ze worden immers in rekening gebracht “in het kader van de uitvoering van de 

bemiddelingsovereenkomst” (het proces dat uiteindelijk leidt naar het sluiten van een 

huurovereenkomst).
18

    

 

32. Voorts voert Domica Eindhoven aan dat huurders een dienst ontvangen voor het geld dat zij 

betalen. Namelijk: een begin- en eindinspectie waardoor een eventuele discussie omtrent het al dan 

niet terugstorten van de waarborgsom wordt verkleind. Daarnaast krijgen huurders via Domica 

Eindhoven korting op de dienst van Pilaar Woonadvies. Huurders zijn dus gebaat bij deze dienst. 

Domica Eindhoven schendt dan ook geenszins haar zorgplicht.  

 

33. Dit argument doet niet ter zake. Er is hier nu eenmaal sprake van bemiddelingskosten waarvan de 

wetgever heeft bepaald dat die alleen door de verhuurder betaald mogen worden. De ACM kan niet 

anders dan concluderen dat deze dienst kwalificeert als verboden bemiddelingskosten. Door de 

                                                        
17

 Dossierstuk 16: 4 juni 2019, VvA Verklaring consument Cornelis Govers; Dossierstuk 15: 4 juni 2019, VvA verklaring 
consument Lucien Smits; Dossierstuk 17: 4 juni 2019, VvA verklaring consument Marcus Bruyn. 
18

 Dossierstuk 1: Nieuwe wetgeving voor huurbemiddeling per 1 juli 2016, 1-7-2016, p. 2 
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artikelen 7:417, vierde lid, in samenhang met artikel 7:427 BW stelselmatig te schenden, handelt zij 

niet conform artikel 6:193b BW en is sprake van een oneerlijke handelspraktijk.   

  

34. Tenslotte heeft Domica Eindhoven op 18 september 2019 facturen van de inspectiekosten overlegd. 

De ACM merkt op dat in principe de hoogte van het bedrag dat Domica Eindhoven krijgt per 

inspectie niet relevant is. Zoals in dit besluit is aangegeven, gaat het er om dat de inspectiekosten 

bemiddelingskosten zijn en dus – ongeacht de hoogte - niet in rekening mogen gebracht bij 

consument-huurders. In reactie op de facturen ten overvloede het volgende. Deze tonen aan dat de 

informatie klopt die staat in randnummers 19, 22 en 78 van het bestreden besluit. De ACM verbindt 

dan ook geen andere conclusie aan deze stukken dan in de last onder dwangsom is gedaan. 

 

35. Het bezwaar van Domica Eindhoven over de inspectiekosten is dan ook ongegrond. 

4.3 Verbod van willekeur/gelijkheidsbeginsel 

36. Domica Eindhoven meent dat de ACM handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel, althans het 

verbod van willekeur. De ACM geeft wel het kader volgens Domica Eindhoven, maar “laat al het 

overige na”.
19

   

 

37. De ACM stelt voorop dat bij het aanspreken van huurbemiddelaars de vraag óf verboden 

bemiddelingskosten worden berekend niet doorslaggevend was. De ACM laat in dit besluit daarom 

in het midden of andere partijen ook verboden bemiddelingskosten in rekening brengen bij 

consument-huurders. Bij het opleggen van een last onder dwangsom strekt het gelijkheidsbeginsel 

immers niet zover dat de bevoegdheid tot het opleggen ervan onrechtmatig is uitgeoefend alleen 

omdat een eventuele andere overtreder niet een last onder dwangsom heeft opgelegd gekregen.
20

 

 

38. Dat kan anders komen te liggen als sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen 

die duidt op willekeur in de handhavingspraktijk van het bevoegde bestuursorgaan. Om dit te 

kunnen toetsen, dient de ACM inzichtelijk te maken waarom zij in het ene geval wel en in het 

andere geval geen gebruik heeft gemaakt van haar handhavingsbevoegdheid.
21

  

 

39. De ACM wordt beperkt door de beschikbare handhavingscapaciteit en middelen.
22

 Zij is daarom 

gedwongen keuzes te maken bij de handhaving. Het is hiermee niet gezegd dat andere partijen 

buiten schot blijven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Domica Eindhoven niet de enige 

huurbemiddelaar is die is aangesproken. De ACM heeft ook aan drie andere huurbemiddelaars een 

last onder dwangsom opgelegd. Bovendien gaat de ACM door met onderzoek naar andere 

huurmiddelaars.
23

 

 

40. Op de hoorzitting is door de Directie Consumenten van de ACM toegelicht dat zij rekening heeft 

gehouden met de volgende criteria bij de selectie van huurbemiddelaars die in eerste instantie zijn 

aangeschreven.
24

  

 

                                                        
19

 ACM/IN/438811, Brief in reactie op hoorzitting, 17 september 2019  
20

 Vergelijk in het kader van het opleggen van een bestuurlijke boete: CBb 30 april 2019, ECLI:NL:CBB:2019:162 (Bever), 
r.ov. 7.2 en CBb 30 april 2019, ECLI:NL:CBB:2019:163 (Cool Cat), r.ov. 5.2. 
21

 CBb 30 april 2019, ECLI:NL:CBB:2019:162 (Bever), r.ov. 7.2 en CBb 30 april 2019, ECLI:NL:CBB:2019:163 (Cool Cat), 
r.ov. 5.2. 
22

 Vergelijk CBb 15 mei 2018, ECLI:NL:CBB:2018:145 (Corendon), r.ov. 5.5. 
23

 www.acm.nl/nl/publicaties/acm-actie-tegen-verboden-bemiddelingskosten 
24

 ACM/INT/391263 (verslag van de hoorzitting). 
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 de wijze van presentatie van de kosten; 

 signalen die de ACM heeft ontvangen, bijvoorbeeld via ConsuWijzer; 

 de grootte van de huurbemiddelaar; 

 de hoogte van het bedrag dat aan consument-huurders in rekening wordt gebracht; en 

 recidive; 

 een eventueel lidmaatschap van een (makelaars)vereniging.  

 

41. Tevens is toegelicht hoe Domica Eindhoven gescoord heeft en is het selectiedocument aan haar 

gegeven. Met dit document en de toelichting, heeft de ACM aangetoond dat zij geenszins 

willekeurig heeft gehandeld maar volgens objectieve criteria een selectie heeft gemaakt. Hiermee 

heeft zij heeft een rechtmatige afweging van belangen en feiten plaatsgevonden.  

 

42. Domica Eindhoven zet vraagtekens bij de legitimiteit van het selectiedocument maar licht dit verder 

niet toe. De ACM benadrukt dat het stuk de basis is geweest voor de selectie. In het kader van 

zorgvuldigheid is het stuk later aan het dossier is toegevoegd toen een beroep werd gedaan op het 

verbod van willekeur/gelijkheidsbeginsel.  

 

43. De bezwaren van Domica Eindhoven die zien op het gelijkheidsbeginsel en het verbod van 

willekeur zijn dan ook ongegrond. 

 

 Vergoeding proceskosten 5

44. Ingevolge artikel 7:15, tweede lid, Awb, worden de kosten, die een belanghebbende in verband met 

de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan 

uitsluitend vergoed, voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het 

bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. De ACM stelt in deze beslissing vast dat er geen 

aanleiding is om het bestreden besluit te herroepen. Dit betekent dat in dit geval niet wordt voldaan 

aan de voorwaarden van artikel 7:15, tweede lid, Awb om in aanmerking te komen voor een 

vergoeding van de proceskosten in bezwaar. De ACM wijst het verzoek van Domica Eindhoven om 

die reden dan ook af. 

 Overig 6

45. Domica Eindhoven heeft in haar brief van 12 juni 219 waarin zij vertrouwelijkheden claimt, terecht 

gesteld dat in randnummer 87 van het bestreden besluit een fout staat: de brief van 1 juli 2016 is 

niet aan Domica Eindhoven gestuurd maar aan Domica B.V. In het openbaarmakingsbesluit van de 

ACM van 21 juni 2019 staat reeds vermeld dat dit een kennelijke verschrijving betreft en later 

rechtgezet zal worden. Ook is in de openbare versie van het besluit “Eindhoven” weggelakt om een 

onjuiste indruk te vermijden. 

 

46. De ACM merkt dus bij deze nogmaals op dat het een kennelijke verschrijving betreft en dat in 

randnummer 87 in het bestreden besluit had moeten staan: 

 

…“Gelet op de wetgeving, voormelde uitspraak van de Hoge Raad, de brief die de ACM in 2016 

aan Domica B.V. heeft gestuurd en gepubliceerd, maakt dat het voldoende duidelijk, nauwkeurig en 

ondubbelzinnig is voor Domica Eindhoven dat het rekenen van huurbemiddelingskosten bij 

tweezijdige bemiddeling verboden is.”… 
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 Besluit 7

De Autoriteit Consument & Markt: 

 

 verklaart de bezwaren van Huismij B.V. ongegrond en handhaaft het besluit van 7 juni 2019 

met kenmerk ACM/UIT/514006; 

 wijst het verzoek van Huismij B.V. af om vergoeding van de kosten gemaakt in verband met het 

bezwaar. 

 

 

Den Haag,  

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

w.g. 

 

 

drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA 

bestuurslid 

 

 

 

 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde beroepschrift naar de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Meer informatie 

over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/

