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Het ontbreken van veilingvoorwaarden die rekening houden met
de opzegtermijn van bewoners van het te veilen vastgoed.
Beheerder in beginsel aansprakelijk voor de schade van de
bewoners/gebruikers.
Een gecertificeerde leegstandbeheerder (verweerder) werd aangeklaagd door bewoners
(klager), die een aantal ruimten in een horecapand in bruikleen hadden gekregen. Dit pand
werd zonder enige vooraankondiging door de plaatselijke bank op een veiling verkocht.
Zowel de bewoners als de leegstandbeheerder zijn door deze veiling overvallen. Terstond
zegde de beheerder het bruikleencontract op, met inachtneming van de voorgeschreven
opzegtermijn van 28 dagen. De bank had in de veilingvoorwaarde echter geen melding
gemaakt van het huisrecht van de bewoner gedurende de opzegtermijn. Na de veiling heeft
de beheerder de sleutels overhandigd aan de rechthebbende. Daarbij zijn afspraken gemaakt
om het huisrecht van de bewoners zoveel als mogelijk te respecteren. Deze nieuw eigenaar
begon echter meteen het totale pand onder handen te nemen. Daarbij maakte hij ernstige
inbreuk op de privacy van de bewoners. Hij gedroeg zich zelfs agressief en intimiderend.
Uiteindelijk was de situatie zodanig onhoudbaar, dat de bewoners vroegtijdig zijn
vertrokken.
Klager was van mening dat de verweerder zich niet voldoende heeft ingespannen om de
inbreuk op de privacy die klager ondervond af te wenden. De beheerder had zich steviger
moeten opstellen tegenover de nieuwe rechthebbende. Daarnaast werd de beheerder kwalijk
genomen dat de beheerder de sleutels van het pand, buiten hen om, aan de nieuwe eigenaar
had overhandigd, wetende dat deze sleutels ook toegang gaven aan tot de door klager
bewoonde units.
De Commissie is van mening dat de inbreuk op de privacy slechts gedeeltelijk aan de
leegstandbeheerder kan worden verweten. Met name de overdracht van de sleutels, zonder
nadere maatregelen die de privacy en het huisrecht konden waarborgen, valt verweerder
aan te rekenen, ook al was het Toetredingsprotocol ten tijde van het aangaan van de
bruikleenovereenkomst nog niet van toepassing – zoals verweerder terecht heeft betoogd.
De veilende opdrachtgever (de bank) kan men verwijten dat zij de beheerder niet in de
gelegenheid heeft gesteld om vóór het notarieel transport de buikleenovereenkomst te
beëindigen, dan wel in de veilingvoorwaarden deze beperkingen op te nemen. Maar de bank
is geen partij in dit geding.
De verweerder kan men een licht verwijt maken dat zij in haar overeenkomst met de bank
geen voorziening heeft getroffen om de afspraken in de bruikleenovereenkomst, inclusief
de ontruimingstermijn in de veilingvoorwaarden op te nemen. Verweerder had dan een
sterkere positie gehad jegens de nieuwe rechthebbende.
Maar ook de klager kan worden verweten dat deze er richting verweerder het zwijgen heeft
toegedaan en telefonisch onbereikbaar bleek.
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De Commissie heeft de stornering van de fixed fee, door verweerder
voorgesteld, als redelijk gezien. Er was immers geen sprake van een rustig
genot en er was een inbreuk op de privacy en het huisrecht. Klager heeft
betaling van de extra gemaakte kosten geëist. Daarvoor ziet de Commissie geen
grond, omdat daarvoor iedere onderbouwing ontbreekt. Zij veroordeelt de verweerder wel
tot betaling van het door klager betaalde klachtengeld.
NOOT: Het is met klem aan te raden dat een leegstandbeheerder voorafgaande aan een
veiling, heeft geregeld dat de eigenaar/executeur in de veiling-voorwaarden heeft
bepaald dat een potentiele nieuwe rechthebbende rekening dient te houden met de
opzegtermijn van 28 dagen van de bewoners/gebruiker en de daaruit voortvloeiende
rechten en plichten. De leegstandbeheerder in deze casus heeft er alles aan gedaan de
zaak alsnog in goede banen te leiden, maar werd gehinderd door een zeer onredelijke
nieuwe eigenaar en een klager die nauwelijks bereikbaar was.
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