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Vasco van der Boon
DenHaag

Zestig van kartelvorming vrijgesproken
huizenhandelarenkrijgenopgeteldzo’n
€2,5mlnschadevergoedingaangeboden
voor hun onterechte vervolging door
kartelwaakhond Autoriteit Consument
&Markt(ACM).Eenopmerkelijkelement
van het nog strikt geheime aanbod, dat
inhanden is vanhetFD, isdathoemeer
huizenhandelaren instemmenmet de
schikking, des tehogerhet tekengeld is
datdeoverheid iederehuizenhandelaar
aanbiedt.
Als meer dan negentien getroffen

huizenhandelaren akkoord gaan met
het ‘collectief schikkingsvoorstel’ van
de ACMdan keert de kartelwaakhond
€27.000uitperhandelaar.Als tussende
29 en 44 huizenhandelarenmeedoen
aan de regeling dan gaat het ‘forfaitai-

Alsmeerdeelnemers schikken, stijgt vergoeding

re bedrag’ per handelaar omhoog naar
€30.000.Als 44ofmeerhuizenhandela-
renmeedoen dan stijgt de compensa-
tie verder naar €35.000 per individuele
handelaar.

Huizenhandelaren die anoniemwil-
lenblijven, betitelenhet aanbod vande
overheid als ‘chantage’. Zij zeggen dat
handelarenelkaaronderdrukzettende
schikking te accepteren, omdat ze an-
dershuncollega’s zoudenduperen.Be-
trokkenenmelden het FD dat dankzij
door de ACMgecreëerde ‘groepsdruk’
inmiddelsmeer dan 44 huizenhande-
laren akkoord zouden zijn gegaanmet
de regeling. Zij geven de ACMdaarmee
finale kwijting.
De aangeboden schadevergoeding

staat in een vertrouwelijke brief die het
kantoorvanlandsadvocaatPelsRijcken
&DroogleverFortuijnvorigemaandaan
tientallen huizenhandelaren stuurde.

De hande-
laren moeten
voor 1 december
dit jaar beslissen of ze ingaan op het
aanbod. ‘Van het schikkingsbedrag is
€10.000geoormerkt als vergoeding van
niet-materiëleschade’, schrijftde lands-
advocaat. Een ander woord daarvoor is
smartengeld.

Individuelehuizenhandelarendiede
collectieve schikking accepteren, doen
daarmee afstand van het recht aanvul-
lendeschade teclaimen,metuitzonde-
ringvanaantoonbarevermogensschade
in het vastgoed. Zo’n extra claimmoet
voor 1december ingediend zijn.

DedoordeStaat gebodenschadever-
goeding is bedoeld voor de groep van
ruimzestig huizenhandelaren voorwie
hetCollegevanBeroepvoorhetbedrijfs-
leven(CBb)op3juli2017miljoenenboe-
tes van de ACM vernietigde. De kartel-

waakhondmeende de groep zes jaar
eerdernahetgrootstekartelonderzoek
sindsdebouwfraude tehebbenbetrapt
op illegale samenspanning bij huizen-
veilingen.

DeACMhadaanvankelijkvijfhonderd
handelareninhetvizier.Deomvangvan
degepleegdefrauderaamdedetoezicht-
houderop€200mlntot zelfs€300mln.
Bij alle 2328 door de ACMonderzoch-
te huizenveilingen zouden de hande-
laren ongeoorloofd hebben samenge-
werkt omde veilingprijzen te drukken.
Tijdenszogenoemde‘naveilingen’zou-
denzedegekochteobjectenvoordewer-
kelijkewaardeonderlinghebbendoor-
verkocht.

Maar volgens het CBb vond bij ruim
90% van de huizenveilingen helemaal
geen ‘naveiling’ plaats.
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€35.000
Bedrag dat de ACMper persoon uitkeert
wanneer 44 ofmeer huizenhandelaren

meedoenmet de schikking.

€27.000
Bedrag dat de ACMper huizen-
handelaar uitkeert wanneer er

minimaal 19 schikken.
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Omdat de ACMalle veilingen ‘als
eenvoortdurendeovertreding’ ten
lastehadgelegd,schraptehetCBb
vorigjaaralleopgelegdeboetes.Bo-
vendien verbood het rechtscolle-
ge de ACMnieuw onderzoek naar
dehuizenhandelarenuit tevoeren
omhet ‘fundamentele’gebrekaan
bewijs teherstellen.Deopgelegde
boetes waren daarmee definitief
van tafel, omdat hetCBbdehoog-
ste rechter indeze zaak is.

Directnadeuitspraakvorig jaar
kondigdeeenadvocaatvandevrij-
gesprokenhuizenhandelaren,Sil-
via Vinken van kantoor Banning,
aan dat zij namens cliënten ‘fi-
nanciële genoegdoening’ zou ei-
senvandeACM.Vinkenwildezich
toen niet uitlaten over de hoogte.
Vrijgesproken huizenhandelaren
sprakenvorig jaarovermiljoenen-
claims.

Eenvandegetroffenhuizenhan-
delaren,HenkSemplonius, raam-
de in een gesprekmet het FD zijn
schade opminstens €2,5mln. De
ACM zou het vastgoedbedrijf van
hem en zijn vader kapot hebben
gemaakt.

Volgensvastgoedhandelarenzei
Semploniusopeenbijeenkomst in
Vianenafgelopen jaardatdeACM
hemeenveelvoudhadgebodenvan
de hoogste schadevergoeding uit
hetnuuitgelektecollectieveschik-
kingsvoorstel. Semplonius wil nu
‘geenenkel commentaar’ geven.

De ACMdoet ‘geenmededelin-
gen’, behalve dat ‘gesprekken lo-
pen’ over een schadevergoeding.
Ook Vinken, advocaat van een
groep handelaren, beperkt haar
reactie tot ‘dat wij het beeld van
chantage of groepsdruk niet her-
kennen’. Volgenshaar collega-ad-
vocaatMartijn vandeHel, die ook
huizenhandelarenbijstaat, ‘is het
niet in het belang van cliënten in
ditstadiumcommentaartegeven’.
Welmeenthijdat ‘eengoederege-
ling’ indemaak is.

Maareenvandekritischehande-
larenzegt: ‘Wewerdenbeboetvoor
niet-bestaandesamenwerking.Om
de schade daarvan te vergoeden,
loktdeACMmeteenbonusnusa-
menwerking vanonsuit.’
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Het rechtscollege
verbood de ACM
nieuwonderzoek naar
de huizenhandelaren
uit te voeren
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