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09.09 RvT Breda 

 

DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE 

VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN 

N.V.M.____________________________________________________ 

 

Computervredebreuk. Na beëindiging arbeidsrelatie inloggen op 

programma oude kantoor. 

 

Na het beëindigen van de arbeidsrelatie tussen klager en zijn medewerkster-

makelaar is ingelogd op het automatiseringsprogramma van het kantoor 

van klager vanaf het privé adres van beklaagde met een inlogcode van een 

oud-collega-medewerkster. Beklaagde heeft daarvoor geen deugdelijke 

verklaring kunnen geven.  

De tegenklacht van beklaagde tegen klager dat deze de door de 

kantonrechter opgelegde ontbindingsvergoeding niet betaalt, is in de 

gegeven omstandigheden ongegrond. De betalingsplichtige onderneming is 

failliet verklaard.  

 

 

De Raad van Toezicht Breda geeft de volgende uitspraak in de zaak van: 

 

 

De heer P.H., aangesloten makelaar bij de Vereniging, kantoorhoudende te 

O.  

klager en beklaagde , 

 

tegen 

 

mevrouw P.T. aangesloten makelaar bij de Vereniging, wonende te T. 

beklaagde en klaagster. 

 

 

1. Verloop van de procedure  
 

1.1. Makelaar H, klager, heeft bij brief van 14 augustus 2009, met een 

aantal bijlagen, een klacht ingediend tegen makelaar T, die zich bij 

brief van 23 november 2009 van haar advocaat, de heer mr. L tegen 

die klacht heeft verweerd. In diezelfde brief heeft T van haar kant een 

klacht ingediend tegen H, die zich daartegen heeft verweerd bij brief 

van 17 december 2009, met vijf bijlagen.  

 

1.2. Ter zitting van 22 april 2010 heeft de Raad beide makelaars in 

persoon gehoord alsmede mr. L 

 

1.3. Vervolgens heeft de Raad bij brief van 27 april 2010 T in de 

gelegenheid gesteld om een nadere verklaring en relevante stukken 

over te leggen waarna H daarop kon reageren. Bij brief van 21 mei 
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2010 van haar gemachtigde heeft T van die gelegenheid gebruik 

gemaakt en bij brief per e-mail van 31 mei 2010 heeft H daarop 

gereageerd. 

 

 

 

2. De feiten 

 

2.1. Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, 

alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde bescheiden, voor 

zover niet betwist, en in onderlinge samenhang bezien, staan de 

navolgende feiten vast. 

 

T is van 1 augustus 1993 tot 1 juni 2009 als makelaar werkzaam 

geweest bij E Makelaardij B.V. te O. De kantonrechter heeft deze 

arbeidsovereenkomst bij beschikking van 21 april 2009 ontbonden op 

grond dat de arbeidsrelatie met T ernstig verstoord was nadat H medio 

2008 E Makelaardij B.V. had gekocht. De kantonrechter kende aan T 

een vergoeding toe van € 45.000,-- met veroordeling van E 

Makelaardij B.V. om dat bedrag binnen 14 dagen na 1 juni 2009 te 

betalen. Deze vergoeding werd niet betaald door E Makelaardij B.V. 

die in oktober/november 2009 op eigen aangifte in staat van 

faillissement werd verklaard.  

 

2.2. Tot 5 maart 2009 heeft T met haar eigen inlogcode vanaf haar IP-

adres ingelogd op het programma Realworks dat op het kantoor van 

haar werkgever H werd gebruikt voor het opslaan en verwerken van 

informatie en het bijhouden van de agenda.  

Vanaf 21 april 2009 tot en met 29 juli 2009 is vanaf datzelfde IP-adres 

op Realworks ingelogd met de inlogcode van mevrouw J, tot 1 juni 

2009 een collega van T.  

Uit eigen onderzoek van de Raad is gebleken dat op Realworks 

tegelijkertijd vanaf verschillende IP-adressen kan worden ingelogd. 

De gebruikers kunnen niet duidelijk zien wanneer er voor het laatst is 

ingelogd.  

 

2.3. H heeft op 4 augustus 2009 aangifte gedaan tegen T bij de politie van 

computervredebreuk (artikel 138a Wetboek van Strafrecht). Daarbij 

heeft H ook verklaard dat T op 30 juli 2009 beslag had laten leggen 

onder een notaris waar hij op 31 juli 2009 drie afspraken had en dat hij 

daarop het idee baseerde dat T op de hoogte was van die afspraken 

doordat zij via Realworks de agenda van zijn bedrijf kon inzien.  

Inmiddels heeft de behandeling van die zaak ter terechtzitting 

plaatsgevonden en heeft de politierechter T vrijgesproken conform de 

eis van de Officier van Justitie.  

 

3. De klacht van H 
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3.1. H verwijt T dat zij zich de toegang heeft verworven tot het in zijn 

bedrijf gebruikte computerprogramma Realworks met de inlogcode 

van haar vroegere collega, terwijl zij na de ontbinding van haar 

arbeidsovereenkomst met E Makelaardij B.V. niet meer de 

beschikking had over een eigen inlogcode. Doordat T op 29 juli 2009 

conservatoir derdenbeslag liet leggen onder een notaris, heeft bij H het 

vermoeden plaatsgevat dat T in zijn agenda heeft gezien dat op 30 juli 

2009 transacties zouden plaatsvinden bij die notaris waarbij zijn 

kantoor belanghebbende was.  

 

4. Het verweer van T 

 

4.1. T betwist uitdrukkelijk dat zij, vanaf haar eigen of een ander IP-adres, 

heeft ingelogd op het programma Realworks met gebruikmaking van 

de inlogcode van haar vroegere collega. Volgens haar wordt dat ook 

niet bewezen door het overzicht van IP-adressen, verstrekt door een 

medewerker van Realworks aan H.  

  T voert aan dat de politierechter haar conform de eis van de Officier 

van Justitie van dat feit, computervredebreuk, heeft vrijgesproken.  

  T verklaart dat zij beslag heeft laten leggen voor haar vordering van 

€ 45.000,-- op E Makelaardij B.V. onder de notaris omdat zij wist 

vanuit haar vroegere werk dat ten kantore van die notaris regelmatig 

transporten van onroerende zaken plaatsvonden waarbij E Makelaardij 

B.V. belang had.  

 

5. De klacht van T 

 

5.1. T verwijt H dat deze als eigenaar van E makelaardij B.V. de 

beschikking van de kantonrechter niet is nagekomen om aan haar  

 de ontbindingsvergoeding van € 45.000 te betalen en dat hij 

bovendien heeft nagelaten om als een goed werkgever bij het einde 

van het dienstverband van T een correcte eindafrekening op te stellen 

en aan haar vakantiedagen uit te betalen.  

 

 

6. Het verweer van H 

 

6.1. H stelt dat het faillissement van E Makelaardij B.V. het gevolg was 

van bedrijfseconomische omstandigheden hetgeen T bekend was zoals 

blijkt uit de beschikking van de kantonrechter. Hij betwist dat hij dit 

faillissement heeft aangevraagd om onder de betaling van de 

ontbindingsvergoeding uit te komen.  

 

7. De beoordeling van de klacht van H 

 

7.1. Vaststaat dat T, zolang zij in dienst was van E  Makelaardij B.V., met 

haar inlogcode kon inloggen op het computerprogramma Realworks 

dat in de onderneming van H en bij E Makelaardij B.V. gebruikt werd 
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voor het opslaan van informatie en het noteren van afspraken in de 

agenda.  

 Vast staat ook dat de arbeidsovereenkomst tussen T en E Makelaardij 

B.V. ontbonden is wegens ernstige verstoring van de arbeidsrelatie 

nadat H eigenaar van die vennootschap geworden was en dat de 

ontbindingsvergoeding van € 45.000,-- niet aan T betaald is.  

 

7.2. Wanneer vanaf het IP-adres van T na 1 juni 2009 ingelogd is op 

Realworks van H door T zelf of door een ander die van haar daartoe 

de gelegenheid heeft gekregen, dan is dat uiteraard ongeoorloofd, 

ongeacht of dat al dan niet met haar instemming en medeweten is 

gebeurd.   

  

7.3. Ten aanzien van de vrijspraak van T door de politierechter overweegt 

de Raad dat bij interne tuchtrechtspraak een ander soort bewijsvoering 

aan de orde is dan in het strafrecht.  

 Het valt de Raad bijzonder op dat T geen enkele poging heeft gedaan 

bij de mondelinge behandeling van de klacht, wat toch op haar weg 

gelegen zou hebben, om het ernstige vermoeden te weerleggen dat zij 

zich schuldig heeft gemaakt aan het feit waarover H klaagt. De Raad 

heeft T daarom in de gelegenheid gesteld, gezien het grote belang dat 

zij heeft om als NVM-makelaar werkzaam te blijven, alsnog een 

verklaring te geven voor het feit dat vanaf haar IP-adres met de 

inlogcode van een vroegere collega is ingelogd in het programma 

Realworks van H.  

 

7.4. In de brief d.d. 21 mei 2010 van haar gemachtigde heeft T vervolgens 

uitdrukkelijk verklaard dat zij niet met de computer vanuit haar 

woning heeft ingelogd in de computer van haar voormalige werkgever 

na het beëindigen van haar dienstbetrekking. Daarbij wijst zij erop dat 

de computer met het betreffende IP-adres ook door anderen werd en 

wordt gebruikt. Wie die anderen zijn laat zij echter na te vermelden en 

evenmin of dat met haar instemming of medeweten is gebeurd. Een 

verklaring daarvoor geeft zij niet, terwijl dat toch op haar weg gelegen 

zou hebben. 

 

7.5. Vast staat in ieder geval dat vanuit de woning van T vanaf haar IP-

adres met een haar bekende inlogcode van een voormalige collega is 

ingelogd in het computerprogramma Realworks van haar voormalige 

werkgever. Of dat is gedaan door T dan wel door anderen die bekend 

waren met die inlogcode, kan in het midden blijven, nu T het in haar 

macht had om dit te verhinderen. Het handelen dan wel nalaten van T 

acht de Raad laakbaar, zodat een berisping op zijn plaats is. 

 

8. De beoordeling van de klacht van T 
 

8.1. Het niet of onvoldoende nakomen van het vonnis van de 

kantonrechter, inzake een arbeidsconflict tussen partijen, om aan Y 
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een beëindigingsvergoeding van € 45.000,-- te betalen, wordt door de 

Raad in de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk laakbaar 

geacht. 

 

9.  Beslissing 

 

9.1 De Raad van Toezicht Breda van de NVM: 

verklaart de klacht van H gegrond; legt T de straf op van berisping;bepaalt 

dat Y ter zake van de kosten van de klacht een bijdrage van € 2.532,27 zal 

voldoen aan de NVM te Nieuwegein binnen zes weken na deze uitspraak. 

Verklaart de klacht van Y ongegrond. 

 

 

Aldus gewezen te Tilburg door mr. L.A.M. van Dijke, voorzitter, 

mr. Th.A.J. Verster, lid, de heer W.R. Schulting, lid, in aanwezigheid van en 

gehoord het advies van mr. J.J.J.M. Leemans, secretaris, en ondertekend op 

22 juli 2010. 


