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Samenvatting 
 

De Huissleutel B.V. heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van 2 maart 2021 waarin de ACM haar een 

boete heeft opgelegd van EUR 100.000. 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 De Huissleutel B.V. van in ieder geval 11 juni 2019 tot 

1 maart 2020 bij tweezijdige bemiddeling bemiddelingskosten in rekening heeft gebracht bij consument-

huurders, terwijl dit verboden is. De ACM verklaart het bezwaar ongegrond en handhaaft het bestreden 

besluit. 

 

1. Verloop van de procedure 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) heeft bij besluit van 2 maart 2021 (hierna: het 

bestreden besluit) een boete opgelegd van EUR 100.000 aan De Huissleutel B.V. (hierna: De 

Huissleutel) 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 De Huissleutel van in 

ieder geval 11 juni 2019 tot 1 maart 2020, terwijl zij daarop geen recht had. Hiermee heeft zij in strijd 

gehandeld met de vereisten van professionele toewijding. 

2. Op 12 april 2021 heeft De Huissleutel bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit.2 De Huissleutel 

heeft haar bezwaar op 17 mei 2021 voorzien van gronden.3 

3. Op 1 juli 2021 heeft De Huissleutel haar bezwaarschrift mondeling toegelicht tijdens de hoorzitting. 

Ter onderbouwing van haar draagkrachtverzoek heeft De Huissleutel op 19 en 27 juli 2021 nadere 

financiële stukken verstrekt.4 Het verslag van de hoorzitting is op 27 juli 2021 aan De Huissleutel 

toegestuurd.5 

 

 
1 Kenmerk ACM/UIT/539605. 
2 Kenmerk ACM/IN/605443. 
3 Kenmerk ACM/IN/614667. 
4 Kenmerken  ACM/IN/631380 en ACM/IN/634523. 
5 Kenmerken ACM/UIT/559130 en ACM/UIT/559146. 
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2. Bezwaargronden 

4. De bezwaargronden van De Huissleutel komen kort samengevat neer op het volgende: 

 

a. de ACM handelt in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel door een aantal relevante factoren tijdens 

het onderzoek buiten beschouwing te laten; 

b. de ACM handelt in strijd met het verbod op vooringenomenheid omdat haar onderzoeksstrategie 

gebaseerd is op haar eigen tekort aan middelen; 

c. de ACM handelt in strijd met het verbod op détournement de pouvoir door haar bevoegdheid te 

misbruiken; 

d. de ACM handelt in strijd met het rechtszekerheids-, het vertrouwensbeginsel en het verbod van 

willekeur door de schijn te wekken dat eventuele sancties gericht waren op reparatie; 

e. de ACM handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel door enkele huurbemiddelaars te beboeten in 

de hoop dat andere huurbemiddelaars zouden stoppen met het in rekening brengen van verboden 

bemiddelingskosten; 

f. de ACM handelt in strijd met de materiële zorgvuldigheid door de schade aan De Huissleutel te 

maximaliseren, en 

g. de boete is onevenredig. 

5. De ACM zal de bezwaargronden van De Huissleutel behandelen in de volgorde zoals ze in de 

procedure aan de orde zijn gekomen.  

 

3. Beoordeling bezwaargronden door de ACM 

3.1. Onderzoeksfase 

6. De Huissleutel stelt dat de strategie van de ACM om huurbemiddelaars te dwingen te stoppen met 

het rekenen van bemiddelingskosten aan huurders is gebaseerd op haar eigen tekort aan middelen 

en als doel heeft een shockeffect teweeg te brengen door aan enkele grote huurbemiddelaars boetes 

op te leggen. Er is volgens De Huissleutel sprake van een onjuiste selectiemethode. De ACM handelt 

hiermee volgens De Huissleutel in strijd met het verbod op vooringenomenheid en het verbod op 

détournement de pouvoir. De ACM zet volgens De Huissleutel haar bevoegdheid in voor een ander 

doel dan waarvoor die bevoegdheid is toegekend. 

7. De Huissleutel stelt verder dat de ACM de factoren van de drukkende markt (De Huissleutel zit klem 

tussen huurder en verhuurder), psychische overmacht, en diefstal van de database van De 

Huissleutel door internetbedrijven, ten onrechte niet heeft meegewogen. Dit is volgens De Huissleutel 

in strijd met het beginsel van zorgvuldige voorbereiding. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het 

bestuursorgaan een besluit zorgvuldig dient voor te bereiden en te nemen. De ACM stelt zich op het 

standpunt dat deze factoren niet vallen onder het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij zien op de situatie van 

De Huissleutel. De ACM zal deze daarom betrekken bij de beoordeling van de bezwaren tegen de 

boete in paragraaf 3.3. Overigens is de ACM van oordeel dat het bestreden besluit zorgvuldig is 

voorbereid en genomen. Dit komt ook tot uitdrukking in het onderhavige besluit.  
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1.1.1. Détournement de pouvoir 

8. De wet beschermt consumenten tegen eventuele belangenverstrengeling bij tweezijdige 

huurbemiddeling: het huurbemiddelingsbureau mag in dat geval aan de consument-huurder geen 

kosten in rekening brengen. De ACM is bevoegd toezicht te houden op de naleving van artikel 8.8 

Whc. Dit artikel verbiedt handelaren om oneerlijke handelspraktijken te verrichten.6 In het bestreden 

besluit heeft de ACM vastgesteld dat het in rekening brengen van de verboden bemiddelingskosten 

bij consument-huurders door De Huissleutel een oneerlijke handelspraktijk is. Het doel van het 

onderzoek dat aan het bestreden besluit ten grondslag ligt, is het vaststellen of er door 

huurbemiddelaars verboden bemiddelingskosten in rekening worden gebracht bij consument-

huurders, zodat er tegen deze huurbemiddelaars handhavend kan worden opgetreden. Het beroep op 

het verbod op détournement de pouvoir slaagt niet. 

1.1.2. Verbod op vooringenomenheid 

9. Artikel 2:4 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan zijn taak vervult zonder vooringenomenheid. De ACM 

heeft bij het selecteren van huurbemiddelaars in het onderzoek dat aan het bestreden besluit ten 

grondslag ligt, gebruik gemaakt van een selectiedocument met de volgende selectiecriteria: i) groep; 

(ii) grootte; (iii) signalen; (iv) bedrag; (v) recidive en (vi) brancheverenigingslid.7 De Huissleutel heeft 

punten toegekend gekregen voor de criteria groep, grootte en bedrag. 

10. 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 over deze criteria geoordeeld dat deze 

criteria verdedigbaar zijn.8 

11. Ten aanzien van het criterium “grootte” stelt De Huissleutel dat de strategie van de ACM slechts 

gericht is op handhaving jegens de grootste huurbemiddelaars. Volgens de Huissleutel had dit 

criterium nooit gebruikt mogen worden omdat het niets met de overtreding te maken heeft en hooguit 

een economische factor is. De ACM overweegt dat De Huissleutel 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. 

12. De ACM stelt vast dat zij niet in strijd heeft gehandeld met het verbod op vooringenomenheid door het 

criterium “grootte” te hanteren. Ook anderszins heeft zij geen blijk van partijdigheid gegeven. Het 

beroep op het verbod op vooringenomenheid slaagt niet. 

  

 
6 Zie hoofdstuk 5 (Bevoegdheid van de ACM) van het bestreden besluit. 
7 Dossierstuk 3, VVA Selectieproces Huurbemiddelingskosten II, kenmerk ACM/UIT/525073. 
8 Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 24 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10418, r.o. 16.4. 
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3.2. Sanctiefase 

1.1.3. Gelijkheidsbeginsel en verbod van willekeur 

13. De Huissleutel stelt dat de ACM in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld door een boete 

aan haar op te leggen en niet aan andere huurbemiddelaars die nog steeds kosten aan huurders in 

rekening brengen. De ACM zou door een boete aan De Huissleutel op te leggen een shockeffect 

willen veroorzaken met als doel dat andere huurbemiddelaars geen verboden bemiddelingskosten 

meer in rekening brengen bij consument-huurders. Daarnaast stelt De Huissleutel dat de ACM in 

strijd heeft gehandeld met het verbod van willekeur. Dit onderbouwt zij niet. 

14. De ACM overweegt dat op grond van vaste jurisprudentie9 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. 

15. In deze zaak heeft de ACM op transparante en objectieve wijze inzicht geboden in de afwegingen die 

tot de oplegging van boetes aan bepaalde huurbemiddelaars, waaronder De Huissleutel, hebben 

geleid. Uit het hiervoor genoemde selectiedocument blijkt waarom de ACM een onderzoek heeft 

ingesteld naar De Huissleutel en hoe De Huissleutel zich verhield tot andere huurbemiddelaars. Dat 

de ACM gelet op haar beperkte onderzoekscapaciteit gedwongen is keuzes te maken,10 maakt niet 

dat de ACM in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel. 

16. De stelling van De Huissleutel dat zij ten onrechte als voorbeeld wordt gesteld gaat ook niet op. Dit 

blijkt uit het feit dat in het kader van ditzelfde onderzoek aan nog twee andere partijen een boete is 

opgelegd.11 Bij het vaststellen van de hoogte van een boete hanteert de ACM mede het uitgangspunt 

dat de boete voldoende afschrikwekkend is voor zowel de overtreder als voor (potentiële) andere 

overtreders.12 Het uitgangspunt dat van een boete afschrikkende werking moet uitgaan, maakt niet 

dat de ACM in strijd handelt met het gelijkheidsbeginsel. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel en het 

verbod van willekeur slaagt niet. 

1.1.4. Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel 

17. De Huissleutel stelt dat de ACM in strijd met het vertrouwensbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel heeft gehandeld doordat zij tijdens het onderzoek in het contact met De 

Huissleutel de schijn heeft gewekt dat het onderzoek en eventuele maatregelen gericht zouden zijn 

 
9 Uitspraak CBb, 1 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:914, r.o. 7.3. 
10 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. 
11 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-drie-huurbemiddelaars-voor-verboden-bemiddelingskosten. 
12 Artikel 5:41 en 5:46 Awb. 
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op reparatie. Op basis van dit contact en krantenberichten van na de zomer 201913 mocht De 

Huissleutel er redelijkerwijs op vertrouwen dat een last onder dwangsom zou worden opgelegd. 

18. Naar aanleiding van de eerste informatievordering van de ACM14 heeft de gemachtigde van De 

Huissleutel aan een toezichthoudend ambtenaar van de ACM gevraagd of er geen boete opgelegd 

zou worden, en of het klopt dat eerder ook geen boetes waren opgelegd. De toezichthoudend 

ambtenaar van de ACM heeft hierop aangegeven dat hij niet kon toezeggen dat er slechts een last 

onder dwangsom zou worden opgelegd en dat er ondanks de eerder opgelegde lasten onder 

dwangsom geen boetes zouden worden opgelegd voor het in rekening brengen van verboden 

bemiddelingskosten.15 De Huissleutel heeft er gezien het voorgaande niet op mogen vertrouwen dat 

geen boete zou worden opgelegd. 

19. De ACM overweegt daarnaast dat de door De Huissleutel bedoelde uitlating in krantenberichten16 niet 

kan worden gekwalificeerd als een toezegging, waardoor het beroep op het vertrouwensbeginsel niet 

kan slagen.17 Deze uitlating betreft algemene voorlichting die niet op de concrete situatie van De 

Huissleutel is toegesneden. Gezien zij in deze branche werkzaam is, had op het op de weg gelegen 

voor De Huissleutel dat zij zich in deze materie had verdiept.18 Als zij dit had gedaan, had zij kunnen 

zien dat de ACM op haar website aangaf dat er met boetes zou worden opgetreden tegen partijen die 

nog steeds dubbele bemiddelingskosten rekenden en dat er boetes konden worden opgelegd.19 Het 

beroep op het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel slaagt niet. 

3.3. Boete 

20. De Huissleutel stelt dat de ACM de schade voor haar heeft gemaximaliseerd door de hoogte van de 

boete en de reputatieschade die zij ondervindt naar aanleiding van de publicatie. Zij stelt dat de boete 

onevenredig hoog is ten opzichte van de overtreding en haar omzet. Volgens De Huissleutel is de 

hoogte van de boete gebaseerd op de kosten die zij bij huurders in rekening heeft gebracht. De 

Huissleutel heeft hier echter niets aan verdiend omdat huurders deze kosten via rechterlijke 

procedures terugvorderen en verhuurders deze niet aan haar vergoeden. Daarnaast heeft de ACM 

ten onrechte geen rekening gehouden met de factoren van de drukkende markt, de psychische 

overmacht en de factor dat internetbedrijven haar online database stelen. De Huissleutel zou ook 

hierdoor werk hebben verricht waarvoor zij niet wordt betaald. Tot slot stelt De Huissleutel dat zij de 

boete niet kan dragen. 

21. De ACM overweegt als volgt. De boete is niet bedoeld om het wederrechtelijk verkregen voordeel 

weg te nemen. De boete betreft een punitieve sanctie, waarvan tevens een preventieve werking uit 

moet gaan.  

 
13 1 juli 2021, ACM/IN/625704, https://www.ad.nl/wonen/zo-zit-het-met-de-bemiddelingskosten-die-makelaars-vaak-onterecht-
rekenen-aan-huurder~aa90b1a0/; https://www.dvhn.nl/extra/Zo-zit-het-met-de-bemiddelingskosten-die-makelaars-vaak-
onterecht-rekenen-aan-huurder-25487962.html en https://www.ad.nl/wonen/huurbemiddelaars-eten-van-twee-walletjes-en-
strijken-ten-onrechte-tientallen-miljoenen-euros-op~aadaec6c/. 
14 Dossierstuk 4, 8 januari 2020, Eerste informatievordering, kenmerk ACM/UIT/525047. 
15 Dossierstuk 7, 15 januari 2020, kenmerk ACM/INT/397684, Telefoonnotitie ACM. 
16 Zie voetnoot 13.  
17 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. 
18 Op De Huissleutel berust ook een onderzoeksplicht, zie uitspraak ABRvS, 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o. 11.2. 
19 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. 
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22. Anders dan De Huissleutel stelt, kan ten slotte ook de reputatieschade die zij als gevolg van de 

publicatie zou hebben opgelopen, of het feit dat consument-huurders de ten onrechte betaalde 

bemiddelingskosten terugvorderen, niet leiden tot boeteverlaging. Voor zover van dergelijke schade 

of kosten 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 schade zou moeten leiden tot vermindering van 

de boete. 

23. Ook valt niet in te zien hoe een vermeende overtreding door internetbedrijven jegens haar zou 

moeten leiden tot een verlaging van de boete voor een overtreding die De Huissleutel heeft begaan. 

Evenmin geldt dat de factoren van een drukkende markt en de psychische overmacht factoren zijn die 

in onderhavige zaak kunnen leiden tot een boeteverlaging. De ACM wijst er in dit verband op dat de 

Huissleutel in ieder geval sinds de uitspraak van de Hoge Raad uit 201520 weet dat het verboden is bij 

tweezijdige bemiddeling bemiddelingskosten in rekening te brengen bij consument-huurders. 

24. Tot slot voert De Huissleutel aan dat zij de boete niet kan dragen. Ter onderbouwing van haar 

draagkrachtverzoek heeft De Huissleutel nadere financiële gegevens verstrekt.21 De ACM 

concludeert dat deze gegevens geen aanleiding geven om de boete te matigen. Uit de gegevens blijkt 

dat De Huissleutel tot en met juni 2021 solvabel, liquide en winstgevend was. Ondanks herhaald 

verzoek van de ACM22 heeft De Huissleutel geen inzicht verschaft in haar cashflow en overige 

financiële omstandigheden over 2020, noch haar prognoses (o.a. cashflow) voor de tweede helft van 

2021. 

25. De ACM is ook na heroverweging, waarbij ook de in deze bezwaarprocedure nader overlegde 

financiële stukken zijn betrokken, van oordeel dat de boete van EUR 100.000 evenredig is en 

passend voor de vastgestelde handelspraktijk. Op grond van de aangeleverde gegevens ziet de ACM 

niet in dat De Huissleutel een boete van EUR 100.000 niet zou kunnen dragen. 

 

4. Vergoeding proceskosten 

26. 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 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 De Huissleutel om die reden dan ook af. 

  

 
20 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099. 
21 19 juli 2021, Balans en winst- en verliesrekening over 2020 en eerste helft 2021, kenmerken ACM/IN/631380 en 
ACM/IN/634523. 
22 Kenmerken ACM/UIT/538266, ACM/UIT/540045, ACM/UIT/540841, ACM/UIT/543835, ACM/UIT/544022, ACM/INT/414532 
en ACM/UIT/557709.   
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5. Besluit 

De Autoriteit Consument & Markt: 

 

verklaart de bezwaren van De Huissleutel B.V. ongegrond en handhaaft het besluit van 2 maart 2021 met 

kenmerk ACM/UIT/539605. 

 

 

Den Haag, 19 augustus 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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