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Samenvatting 
 
Amsterdam Housing VOF heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van 5 februari 2021 waarin de ACM 
haar een boete heeft opgelegd van EUR 80.000. Het is verboden om loon in rekening te brengen bij de 
consument-huurder in het geval waarin een huurbemiddelaar optreedt namens zowel de verhuurder als 
de consument-huurder van woonruimte (tweezijdige bemiddeling). 
 
De ACM handhaaft in dit besluit haar conclusie dat Amsterdam Housing VOF van in ieder geval 11 juni 
2019 tot 10 januari 2020 bij tweezijdige bemiddeling bemiddelingskosten in rekening heeft gebracht bij 
consument-huurders, terwijl dit verboden is. De ACM verklaart het bezwaar ongegrond. 

1. Verloop van de procedure 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) heeft bij besluit van 5 februari 2021 (hierna: het 
bestreden besluit) een boete opgelegd van EUR 80.000 aan Amsterdam Housing VOF (hierna: 
Amsterdam Housing) voor het overtreden van artikel 8.8 Wet handhaving consumentenbescherming 
(hierna: Whc) juncto artikel 6:193b, tweede lid, Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).1 De overtreding 
bestond uit het bij consument-huurders in rekening brengen van bemiddelingskosten door Amsterdam 
Housing van in ieder geval 11 juni 2019 tot 10 januari 2020, terwijl zij daarop geen recht had. Hiermee 
heeft zij in strijd gehandeld met de vereisten van professionele toewijding. 

2. Op 15 maart 2021 heeft Amsterdam Housing bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit.2  

3. Op 16 maart 2021 heeft de ACM het besluit tot publicatie van het bestreden besluit genomen.3 
Amsterdam Housing heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt.4 

4. Op 17 mei 2021 heeft Amsterdam Housing haar bezwaarschrift mondeling toegelicht tijdens de 
hoorzitting. Nadien heeft Amsterdam Housing haar bezwaarschrift nader toegelicht.5 Het verslag van 
de hoorzitting is op 1 juni 2021 aan Amsterdam Housing toegestuurd.6 

  
 

1 Kenmerk ACM/UIT/539117. 
2 Kenmerk ACM/IN/594274. 
3 Kenmerk ACM/UIT/550137. 
4 Verslag hoorzitting, kenmerk ACM/UIT/555226, p. 3. 
5 Kenmerk ACM/IN/615589 en ACM/IN/622298. 
6 Kenmerken ACM/UIT/555226 en ACM/UIT/554852. 
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2. Bezwaargronden  

5. De bezwaargronden van Amsterdam Housing komen kort samengevat neer op het volgende: 
 
a. Amsterdam Housing heeft niet in strijd gehandeld met de professionele toewijding; 
b. expats kwalificeren niet als de gemiddelde consument en hun economische gedrag wordt door de 
servicekosten niet wezenlijk verstoord; 
c. de selectiecriteria zijn willekeurig gekozen; 
d. de ACM handelt in strijd met het vertrouwensbeginsel door in de media aan te kondigen dat eerst 
een last onder dwangsom zou worden opgelegd en daarna een boete;  
e. de ACM handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel door een boete op te leggen en niet een last 
onder dwangsom; 
f. de ACM handelt in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te handhaven bij 
huurbemiddelaars die doorgaan met het in rekening brengen van verboden bemiddelingskosten; 
g. de ernst van de overtreding is beperkt en de boete is onevenredig. 

3. Beoordeling bezwaar door de ACM  

3.1. Oneerlijke handelspraktijk 

3.1.1. Professionele toewijding 

6. In het bestreden besluit heeft de ACM vastgesteld dat Amsterdam Housing in strijd heeft gehandeld 
met de vereisten van professionele toewijding door kosten in rekening te brengen bij de consument-
huurder bij tweezijdige huurbemiddeling. Dit is in strijd met de professionele standaard in de 
huurbemiddelingsbranche. 

7. Volgens Amsterdam Housing is er geen sprake van strijd met de vereisten van professionele 
toewijding. Voor de relatief zeer beperkte kosten die zij in rekening bracht, verrichte Amsterdam 
Housing extra werkzaamheden ter bescherming van de expat tegenover de verhuurder. De 
buitenlandse expat bevindt zich namelijk in een zwakkere positie dan de Nederlandse verhuurder. 
Bovendien zagen de kosten op werkzaamheden (deels) verricht na het aangaan van de 
huurovereenkomsten en zijn dit derhalve geen bemiddelingskosten maar servicekosten. 

8. Niet in geding is dat Amsterdam Housing bij consument-huurders kosten in rekening heeft gebracht 
ter hoogte van EUR 350 excl. BTW, terwijl zij werkzaamheden verricht voor zowel de consument-
huurder als de verhuurder. Deze kosten kwalificeren als loon (verboden bemiddelingskosten), 
ongeacht de naam die de huurbemiddelaar aan deze kosten geeft, zoals servicekosten.7 Amsterdam 
Housing heeft derhalve bemiddelingskosten (loon) bij consument-huurders in rekening gebracht, 
terwijl dit verboden is. De wet maakt in dat kader geen onderscheid tussen Nederlandse consument-
huurders en expat-consument-huurders. 

9. Het argument van Amsterdam Housing dat zij extra werkzaamheden verrichte voor de kosten - en de 
kosten relatief zeer beperkt zouden zijn - doet er niet aan af dat het gaat om loon voor de 
huurbemiddeling. De kosten werden immers in rekening gebracht bij iedere consument-huurder 

 
7 Op grond van artikel 7:417, vierde lid, in verbinding met artikelen 7:425 en 7:427 BW. 
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waarbij de bemiddeling resulteerde in de huur van een woning. Deze kosten waren hierdoor 
onlosmakelijk verbonden aan de bemiddelingswerkzaamheden. Ook het argument van Amsterdam 
Housing dat een consument-huurder die tegen de kosten protesteerde, deze niet hoefde te voldoen, 
treft geen doel. Het wettelijk verbod ziet namelijk op het in rekening brengen van de kosten, en dat 
hoeft dus niet per se te resulteren in een betaling. 

10. Gezien het voorgaande slaagt deze bezwaargrond van Amsterdam Housing niet.  

3.1.2. Transactietoets 

11. In het bestreden besluit heeft de ACM vastgesteld dat door het ten onrechte in rekening brengen van 
bemiddelingskosten door Amsterdam Housing, het vermogen van de gemiddelde consument om een 
geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt. De gemiddelde 
consument neemt of kan hierdoor een besluit over een overeenkomst nemen dat hij anders niet had 
genomen. 

12. Amsterdam Housing stelt onder verwijzing naar CBS statistieken dat expats niet kwalificeren als de 
gemiddelde consument en dat zijn economische gedrag door de servicekosten niet wezenlijk wordt 
verstoord. Er zou derhalve geen sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk. Expats hebben 
namelijk een hoog opleidings- en kennisniveau en een bovengemiddeld salaris. Daarnaast genieten 
expats belastingvoordelen die de gemiddelde consument in Nederland niet heeft. Vanwege deze 
aspecten zouden expats volgens Amsterdam Housing wel degelijk een weloverwogen keuze kunnen 
maken om EUR 350 (excl. BTW) te betalen. Bovendien hebben de expats geen schade geleden 
omdat Amsterdam Housing hen vaak heeft geholpen tijdens de huurperiode. 

13. De ACM stelt voorop dat de bescherming die het wettelijk verbod op dubbele bemiddelingskosten 
biedt, zonder onderscheid geldt voor alle consument-huurders in Nederland. Bij de invulling van de 
gemiddelde consument gaat het om de “redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument 
waarbij tevens rekening wordt gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren.”8 
De gemiddelde consument vormt “naar zijn aard niet een zuiver empirische maatstaf, maar [is] een 
geobjectiveerde maatman. Het gaat aldus om een niet-statistische gedragsstandaard” waarbij ook 
rekening wordt gehouden met bovengenoemde factoren.9 

14. Ingevolge art. 6:193a, tweede lid, BW wordt onder de gemiddelde consument mede verstaan het 
gemiddelde lid van een specifieke groep waarop de handelaar zich richt. In dit geval richt Amsterdam 
Housing zich op een specifieke groep, namelijk expat-consument-huurders. Voor de invulling van het 
begrip de gemiddelde consument is het gemiddelde lid van deze groep bepalend. De stelling van 
Amsterdam Housing (onder verwijzing naar statistieken over expats) dat expats in het algemeen niet 
kwalificeren als de gemiddelde consument gaat dus niet op. 

15. Bovendien spelen juist bij expat-consument-huurders maatschappelijke, culturele en taalkundige 
factoren. Zoals Amsterdam Housing stelt “spreken [expats] de taal niet, kennen [zij] de lokale 
gebruiken niet en er is zodoende niemand die voor hun belangen waakt.” Het is juist door deze 
factoren en zijn onbekendheid met de lokale wetgeving dat de expat-huurder niet kon weten dat hij 
niet verplicht was de kosten te voldoen. Hierdoor heeft de gemiddelde expat-consument-huurder een 
besluit genomen of kunnen nemen dat hij anders niet had genomen. Als hij had geweten dat het 

 
8 Kamerstukken II 2006/07, 30928, nr. 3, p. 14. 
9 Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 5 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:782, r.o. 8.2.9. 

ACM/UIT/556769



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/21/050869 / Documentnr. ACM/UIT/556769 
 

4/9

rekenen van deze kosten wettelijk verboden was, had hij anders besloten of kunnen besluiten. Hij had 
kunnen besluiten te weigeren deze kosten te betalen of om de overeenkomst niet aan te gaan. 

16. De verwijzing van Amsterdam Housing naar de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 
december 2016 doet daar niet aan af.10 In deze uitspraak overweegt de rechtbank dat van de 
‘maatman-consument’ mag worden verwacht dat “hij bereid is zich in de aangeboden informatie te 
verdiepen” en “de gemiddelde consument in beginsel geacht [wordt] in staat te zijn om verstrekte 
informatie op waarde te schatten”.11 De rechtbank overweegt vervolgens welke informatie duidelijk 
moet zijn geweest voor de eiser, gezien de inhoud van de website. In tegenstelling tot de uitspraak 
waarnaar Amsterdam Housing verwijst, werd de consument-huurder die op de website van 
Amsterdam Housing keek juist geen informatie over de kosten van haar diensten aangeboden waar 
hij zich in kon verdiepen, noch werd hem hierover informatie verstrekt die hij op waarde kon schatten. 
De kans dat de consument-huurder een besluit over een overeenkomst heeft genomen dat hij anders 
niet had genomen, is hierdoor juist verhoogd. 

17. De stelling van Amsterdam Housing dat de kosten die zij in rekening bracht te beperkt waren (in 
relatie tot de relatief hoge huurbedragen) om het economisch gedrag van de gemiddelde consument 
wezenlijk te verstoren, slaagt ook niet. Het criterium ‘het economisch gedrag van consumenten 
wezenlijk verstoren’ is afkomstig is uit de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. De Nederlandse 
wetgever heeft dit, in lijn met de definitie uit deze Richtlijn,12 omschreven als ‘het vermogen van de 
gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden 
beperkt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan 
nemen, dat hij anders niet had genomen.’13 

18. Oneerlijk is de handelspraktijk die in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en de 
gemiddelde consument ertoe brengt een besluit over een overeenkomst te nemen of te kunnen 
nemen dat hij anders niet zou hebben genomen.14 Het is aannemelijk dat expat-consument-huurders 
de verboden bemiddelingskosten niet zouden hebben betaald als zij hadden geweten dat het in 
rekening brengen van deze kosten verboden was. Aangezien het verboden was deze kosten in 
rekening te brengen, heeft de gemiddelde consument een besluit over betaling van deze kosten 
genomen dat hij zonder de handelspraktijk niet had genomen en ook niet had hoeven nemen. Het feit 
dat een consument huurt in het hogere segment of dat zijn salaris bovengemiddeld hoog is, is niet 
relevant voor de vraag of er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. 

19. Gezien het voorgaande slaagt deze bezwaargrond van Amsterdam Housing niet. 

3.2. Selectiecriteria 

20. Bij het selecteren van huurbemiddelaars in het onderzoek dat aan het bestreden besluit ten grondslag 
ligt, heeft de ACM gebruik gemaakt van de volgende selectiecriteria: i) groep; (ii) grootte; (iii) signalen; 
(iv) bedrag; (v) recidive en (vi) brancheverenigingslid.15 Amsterdam Housing heeft punten gescoord 
op al deze criteria behalve recidive. 

 
10 Uitspraak Rechtbank Den Haag, 22 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15841. 
11 Idem, r.o. 5.11. 
12 Artikel 2, sub e, Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. 
13 Artikel 6:193b, tweede lid, sub b, BW.  
14 Arrest EU Hof van Justitie, 19 december 2013 (Trento Sviluppo), C-281/12, r.o. 29. 
15 Dossierstuk 3, kenmerk ACM/UIT/525073, VVA Selectieproces Huurbemiddelingskosten II. 
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21. Amsterdam Housing stelt dat deze selectiecriteria willekeurig gekozen zijn. De ACM overweegt als 
volgt. Aan de hand van deze selectiecriteria is op objectieve wijze bepaald tegen welke 
huurbemiddelaars de ACM is gaan handhaven. Om aan de criteria te toetsen zijn immers feitelijke 
gegevens nodig die onafhankelijk zijn van interpretatie door de ACM. Deze objectieve criteria zijn 
door de ACM ook gebruikt bij het selecteren van huurbemiddelaars in een eerder onderzoek naar 
verboden huurbemiddelingskosten. De rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat deze 
selectiecriteria verdedigbare criteria zijn waarmee het optreden van de ACM niet in strijd is met het 
verbod van willekeur.16  

22. Ten aanzien van het eerste criterium (“groep”) stelt Amsterdam Housing dat zij ten onrechte als “meer 
bewuste overtreder” wordt aangemerkt en daarvoor 5 punten krijgt, omdat zij direct na ontvangst van 
de informatievordering van de ACM is gestopt met het rekenen van bemiddelingskosten.17 De ACM 
overweegt dat Amsterdam Housing punten toegekend heeft gekregen omdat zij op haar website geen 
informatie gaf over het rekenen van bemiddelingskosten en zij consument-huurders pas in een later 
stadium confronteerde met de huurbemiddelingskosten. Dit draagt bij aan de ernst van de 
overtreding. Het feit dat Amsterdam Housing gelijk is gestopt na het eerste contact met de ACM doet 
hieraan niet af, aangezien de selectie plaatsvindt vóór het handhavingstraject. 

23. Ten aanzien van het tweede criterium (“grootte”) stelt Amsterdam Housing dat zij ten onrechte is 
gekozen omdat zij “op de eerste vindplaats” staat.18 De ACM overweegt dat Amsterdam Housing 
punten toegekend heeft gekregen omdat zij in de top 15 van de lijst van Pararius stond. Deze lijst is 
een indicator van de grootte van de huurbemiddelaars. De potentiële consumentenschade neemt toe 
bij huurbemiddelaars die verboden bemiddelingskosten in rekening brengen met een groter aanbod. 
Dit draagt bij aan de ernst van de overtreding. 

24. Ten aanzien van het derde criterium (“signalen”) stelt Amsterdam Housing dat de ACM slechts één 
signaal over haar heeft ontvangen en dit zou aantonen dat er dus nauwelijks problemen waren.19 
Amsterdam Housing heeft in lijn met het selectiedocument  - in geval van één of twee signalen - een 
punt toegekend gekregen. De ACM merkt in dit verband op dat de meeste klanten van Amsterdam 
Housing expats zijn. Het is goed mogelijk dat zij niet op de hoogte zijn van de regels in Nederland of 
hun weg naar de ACM niet weten te vinden. 

25. Ten aanzien van het vierde criterium (“bedrag”) stelt Amsterdam Housing onder verwijzing naar het 
selectiedocument20 dat de ACM een vergoeding van EUR 29 die een andere huurbemiddelaar 
rekende voor het opstellen van contracten als ‘redelijk’ beschouwt, terwijl het daar volgens 
Amsterdam Housing ook gaat om een vergoeding die door de huurder wordt betaald. De ACM merkt 
hierover op dat de door Amsterdam Housing genoemde tekst uit het selectiedocument niet afkomstig 
is van de ACM, maar van de website van de desbetreffende huurbemiddelaar. De ACM beschouwt 
deze kosten niet als ‘redelijk’ en heeft de desbetreffende huurbemiddelaar gelet daarop dan ook 
punten toegekend bij het criterium “bedrag”. 

26. Ten aanzien van het vijfde criterium (“‘verenigingslid”) merkt Amsterdam Housing op dat zij niet 
begrijpt dat voor haar lidmaatschappen van brancheverenigingen VBO en VVA punten werden 
gerekend, terwijl een huurbemiddelaar zonder een lidmaatschap geen punten ontvangt. De ACM 
overweegt hierover dat het lidmaatschap van een branchevereniging bij de selectie als een 

 
16 Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 24 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1041, r.o. 16.4. 
17 Kenmerk ACM/IN/615589, nadere toelichting op bezwaarschrift. 
18 Kenmerk ACM/UIT/555226, verslag hoorzitting, p. 19. 
19 Kenmerk ACM/IN/615589, nadere toelichting op bezwaarschrift. 
20 Dossierstuk 3, kenmerk ACM/UIT/525073, VVA Selectieproces Huurbemiddelingskosten II, p. 11, rijnummer 261. 
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verzwarende omstandigheid is aangemerkt, waarvoor punten werden toegekend. Van 
huurbemiddelaars die lid zijn van een branchevereniging mag worden verwacht dat zij kennis nemen 
van informatie die door de vereniging worden verstrekt over de regels die gelden in het vakgebied. 
Een lidmaatschap van een branchevereniging staat voor professionaliteit en betrouwbaarheid. Voor 
de consument is dit een houvast bij de keuze van een verhuurmakelaar. De consument-huurder zal 
van een verhuurmakelaar die lid is van een branchevereniging verwachten dat hij zich houdt aan de 
wettelijke voorschriften en de professionele standaard. 

27. Tot slot geeft Amsterdam Housing aan dat er bij de selectiecriteria geen rekening wordt gehouden 
met het type consument. De kosten die in rekening zijn gebracht, zouden voor expat-huurders, 
waarop Amsterdam Housing haar bemiddelingsdiensten richt, veel minder gewicht in de schaal 
leggen omdat zij een hoger inkomen hebben en belastingvoordelen genieten. De ACM merkt hierover 
op dat het verboden is dubbele bemiddelingskosten in rekening te brengen. De bescherming die dit 
wettelijk verbod biedt, geldt zonder onderscheid voor alle consument-huurders in Nederland. 
Bovendien is het een aanname dat de in rekening gebrachte kosten voor een expat-consument van 
minder belang zouden zijn.  

28. Gezien het voorgaande slaagt het bezwaar van Amsterdam Housing tegen de selectiecriteria niet. 

3.3. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

3.3.1. Gelijkheidsbeginsel 

29. In haar bezwaarschrift geeft Amsterdam Housing aan dat de ACM in strijd heeft gehandeld met het 
gelijkheidsbeginsel door een boete op te leggen en niet een last onder dwangsom. 

30. De ACM overweegt dat op grond van vaste jurisprudentie21 het gelijkheidsbeginsel niet zover strekt 
dat de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes onrechtmatig is uitgeoefend alleen 
omdat een eventuele andere overtreder niet is beboet. 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 het bestuursorgaan inzichtelijk te 
maken waarom zij in het ene geval wel en in het andere geval geen gebruik heeft gemaakt van haar 
bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Daarmee toont zij aan dat er geen sprake is van 
willekeurig handhaven. 

31. In deze zaak heeft de ACM hier op transparante en objectieve wijze inzicht in geboden. Uit het 
selectiedocument22 blijkt waarom de ACM een onderzoek heeft ingesteld naar Amsterdam Housing 
en hoe Amsterdam Housing zich verhield tot andere huurbemiddelaars. Dat de ACM gelet op haar 
beperkte onderzoekscapaciteit gedwongen is keuzes te maken,23 maakt niet dat de ACM automatisch 
in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel. De stelling van Amsterdam Housing dat zij ten 
onrechte als voorbeeld wordt gesteld gaat ook niet op. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in het 
kader van ditzelfde onderzoek aan nog twee andere partijen een boete is opgelegd.24 

 
21 Uitspraak CBb, 1 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:914, r.o. 7.3. 
22 Dossierstuk 3, kenmerk ACM/UIT/525073, VVA Selectieproces Huurbemiddelingskosten II. 
23 Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 24 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10418, r.o. 16.5 en uitspraak CBb 15 mei 
2018, ECLI:NL:CBB:2018:145, r.o. 5.5 - 5.6. 
24 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-drie-huurbemiddelaars-voor-verboden-bemiddelingskosten. 
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32. Dat de ACM in 2019 lasten onder dwangsom oplegde aan huurbemiddelaars die dezelfde overtreding 
begingen en nu kiest voor boetes, maakt ook niet dat zij handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel.  
In dit verband acht de ACM van belang dat zij vanaf 2015 verschillende keren in de media heeft 
aangegeven dat zij optreedt tegen partijen die bij tweezijdige bemiddeling bemiddelingskosten aan de 
huurder opleggen. De ACM heeft op 4 juli 201625 een waarschuwingsbrief aan de sector gestuurd. De 
ACM heeft deze brief gelijktijdig op haar website geplaatst. In deze brief wees de ACM 
verhuurmakelaars op de toen actuele uitbreiding en verduidelijking van de regelgeving inzake 
huurbemiddelingskosten. Ook geeft zij daarin aan dat er boetes kunnen worden opgelegd. De ACM 
heeft op 8 februari 2019 aangekondigd te zullen optreden tegen huurbemiddelaars die ten onrechte 
kosten rekenen aan consument-huurders.26 De ACM heeft deze boodschap onder meer in een NOS-
nieuwsuitzending herhaald.27 Daarnaast is hieraan veelvuldig aandacht besteed in verschillende 
andere nieuwsbulletins28 en in een interview met de ACM in juni 2019 in het vakblad van 
branchevereniging VBO (waarvan Amsterdam Housing lid is), Vastgoed Adviseur.29 In juni 2019 is 
aan een aantal huurbemiddelaars, waaronder de partij waarnaar Amsterdam Housing verwijst in haar 
bezwaarschrift, een last onder dwangsom opgelegd voor het rekenen van verboden 
bemiddelingskosten. In het nieuwsbericht van 11 juni 201930 heeft de ACM aangegeven dat zij lasten 
heeft opgelegd aan een aantal bemiddelaars. De ACM heeft aangegeven dat zij na die zomer 
opnieuw gaat controleren en partijen die nog steeds dubbele bemiddelingskosten rekenen dan een 
boete kunnen verwachten. In september 2019 en januari 2020 zijn de hiervoor bedoelde lasten onder 
dwangsom gepubliceerd op de website van de ACM. In het begeleidend nieuwsbericht van 10 
september 2019 naar aanleiding van deze lasten, heeft de ACM wederom expliciet aangegeven dat 
zij hard zal optreden tegen huurbemiddelaars die de wet nog steeds overtreden en dat er boetes 
kunnen worden opgelegd.31 

33. In oktober 2019 is de ACM opnieuw een landelijk onderzoek gestart naar huurbemiddelaars die ten 
onrechte bemiddelingskosten rekenen aan consument-huurders. Amsterdam Housing is een van de 
ondernemingen die nader onderzocht is. Amsterdam Housing is ondanks alle hiervoor bedoelde 
berichten in de media en de lasten die zijn opgelegd, toch doorgegaan met het rekenen van 
tweezijdige bemiddelingskosten. De ACM stelt zich op het standpunt dat een boete in dit geval 
passend en noodzakelijk is. Niet alleen Amsterdam Housing is beboet in het kader van dit onderzoek, 
Ook aan twee andere huurbemiddelaars is een boete opgelegd.32 Gezien het voorgaande heeft de 
ACM inzichtelijk gemaakt waarom medio 2019 een aantal lasten is opgelegd en in de periode daarna 
een aantal huurbemiddelaars is beboet. De ACM heeft hiermee een doordacht en consistent beleid 
gehanteerd in de aanpak van huurbemiddelaars die het verbod op dubbele bemiddelingskosten niet 
naleven. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt dan ook. 

3.3.2. Vertrouwensbeginsel 

34. Amsterdam Housing stelt dat de ACM in strijd met het vertrouwensbeginsel heeft gehandeld omdat 
haar woordvoerder in de media heeft gezegd dat partijen die doorgaan met het in rekening brengen 

 
25 https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16917/De-ACM-wijst-verhuurmakelaars-op-nieuwe-regels-huurbemiddeling. 
26 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-pakt-onterechte-kosten-bij-huurbemiddeling-aan. 
27 https://www.npostart.nl/nos-journaal/23-02-2019/POW_04059599). 
28 Zie bijv.: https://nos.nl/artikel/2273108-70-procent-huurbemiddelaars-rekent-illegale-bemiddelingskosten.html; 
https://www.nu.nl/wonen/5758128/acm-70-procent-van-huurbemiddelaars-rekent-nog-steeds-illegale-kosten.html en 
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/huurbemiddelaars-vragen-nog-vaak-onterechte-kosten/. 
29 https://issuu.com/vbomakelaar/docs/vastgoed_adviseur_-JunL2019_-_vbo. 
30 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-actie-tegen-verboden-bemiddelingskosten. 
31 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-dwingt-huurbemiddelaars-te-stoppen-met-rekenen-van-bemiddelingskosten. 
32 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-drie-huurbemiddelaars-voor-verboden-bemiddelingskosten. 
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van verboden bemiddelingskosten eerst een waarschuwing ontvangen en daarna een last onder 
dwangsom en dan een boete. 

35. De ACM overweegt dat de door Amsterdam Housing bedoelde uitlating niet kan worden 
gekwalificeerd als een toezegging, waardoor het beroep op het vertrouwensbeginsel niet kan 
slagen.33 Deze uitlating betreft algemene voorlichting die niet op de concrete situatie van Amsterdam 
Housing is toegesneden. Bovendien heeft Amsterdam Housing aangegeven dat zij wel eens iets had 
gelezen over bemiddelingskosten maar verder niet naar deze informatie op zoek is gegaan. Gelet op 
de op Amsterdam Housing rustende onderzoeksplicht,34 had van haar verwacht mogen worden dat zij 
zich wel in deze materie had verdiept omdat zij in deze branche werkzaam is. Als zij dit had gedaan, 
had zij kunnen zien dat de ACM op haar website aangaf dat er hard zou worden opgetreden tegen 
partijen die nog steeds dubbele bemiddelingskosten rekenden en dat er boetes konden worden 
opgelegd.35 

3.3.3. Zorgvuldigheidsbeginsel 

36. Amsterdam Housing stelt dat de ACM in strijd heeft gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel. 
Terwijl Amsterdam Housing direct na ontvangst van de informatievordering van de ACM is gestopt 
met de overtreding, gaan andere bedrijven door met overtreden en worden zij niet bestraft. 

37. Ook deze bezwaargrond kan niet slagen. Het feit dat Amsterdam Housing na contact met de ACM 
gelijk is gestopt met de verboden praktijken en dat er nog partijen zijn die door gaan met de verboden 
praktijken en (nog) niet worden/zijn aangepakt, maken niet dat er in dit geval door de ACM in strijd is 
gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel.36 

3.4. Boete 

38. Amsterdam Housing stelt dat de boete onevenredig hoog is, afgewogen tegen de opbrengsten van de 
overtreding. Ook voert zij aan dat zij direct na ontvangst van de informatievordering van de ACM is 
gestopt met het in rekening brengen van dit bedrag. Tot slot stelt Amsterdam Housing dat zij na 
publicatie van het boetebesluit is geconfronteerd met een lastercampagne door een concurrent en dat 
de boete ook in dat opzicht onevenredig is.37 

39. De boete betreft een punitieve sanctie, waarvan tevens een preventieve werking uit moet gaan. De 
boete is derhalve niet bedoeld om het wederrechtelijk verkregen voordeel weg te nemen. De ACM is 
ook na heroverweging van oordeel dat de boete van EUR 80.000 evenredig is en passend voor de 
vastgestelde handelspraktijk. Het feit dat Amsterdam Housing direct na het eerste contact met de 
ACM is gestopt met het in rekening brengen van kosten maakt dat niet anders. Bij het vaststellen van 
de pleegperiode is met dit feit al rekening gehouden. 

 
33 Uitspraak ABRvS, 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o. 11.2 en uitspraak CBb, 17 november 2020, 
ECLI:NL:CBB:2020:852, r.o. 9.1. 
34 Uitspraak ABRvS, 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o. 11.2. 
35 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-actie-tegen-verboden-bemiddelingskosten en https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-
dwingt-huurbemiddelaars-te-stoppen-met-rekenen-van-bemiddelingskosten. 
36 Zie randnummer 31. 
37 Verslag hoorzitting, kenmerk ACM/UIT/555226, p. 4 en Nadere toelichting op lastercampagne, 15 juni 2021, kenmerk 
ACM/IN/622298. 
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40. Anders dan Amsterdam Housing stelt, kan ten slotte ook de reputatieschade die zij als gevolg van de 
publicatie zou zijn opgelopen, niet leiden tot boeteverlaging. Voor zover van dergelijke schade sprake 
is, is deze direct gelieerd aan de overtreding en valt derhalve onder het risico van de onderneming. 
Niet valt in te zien waarom mogelijke reputatieschade zou moeten leiden tot vermindering van de 
boete. 
 

4. Besluit 

De Autoriteit Consument & Markt: 
 
verklaart de bezwaren van Amsterdam Housing VOF ongegrond en handhaaft het besluit van 5 februari 
2021 met kenmerk ACM/UIT/539117. 
 
 
Den Haag, 18 juni 2021 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
w.g. 
 
 
drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA 
bestuurslid 
 
 
Als u 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 de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Meer informatie over de 
beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 
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