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Opzegging dringend eigen gebruik
Het gaat hier om de vraag of een huurovereenkomst (woonruimte) wegens dringende reden kan worden beëindigd als de kosten van onderhoud niet opwegen tegen de opbrengsten uit deze woning. De Hoge Raad komt in onderstaand arrest tot oordeel beëindiging van de huurovereenkomst mogelijk is.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 26 maart 2010 ( LJN: BL0683, Hoge Raad, 08/03290 ) dit standpunt nog eens bevestigd. Mr. Huydecoper (procureur-generaal bij de Hoge Raad) komt in zijn uiterst lezenswaardige conclusie bij dit arrest tot eenzelfde standpunt. Met name zijn weergave van de parlementaire behandeling van deze wet (alinea's 8 tot en met 13) en zijn verwijzing naar een uitspraak van het EHRM, waarin wetgevende maatregelen in Polen onder de loep werden genomen die door wetswijziging beëindiging van een huurverhouding mogelijk maakten, is lezenswaardig. Deze wetswijziging was akkoord volgens De Grote Kamer en zou huurbeëindiging mogelijk kunnen maken als een verhouding tussen opbrengsten en lasten volkomen scheef is getrokken, waardoor zelfs de kosten van onderhoud voor een belangrijk deel niet uit de opbrengsten konden worden bestreden. Deze conclusie illustreert dat er gevallen mogelijk zijn waarin de combinatie van sterke huurbescherming en een structurele verliessituatie niet met elkaar zijn te verenigen en huurbeëindiging kunnen rechtvaardigen. Volgens mr. Huydecoper is het gerechtshof te 's-Gravenhage dan ook van een onjuist oordeel uitgegaan dat onderhoudslasten van een woning die niet opwegen tegen huuropbrengsten niet mogen leiden tot huurbeëindiging (alinea 36).  Een rechtsopvolger die van deze situatie op de hoogte was kan volgens Huydecoper hier ook op terugvallen (alinea 38). Van belang zijn uiteraard de omstandigheden van het geval voor een antwoord op de vraag of in déze situatie huurbeëindiging door de verhuurder zal kunnen slagen. Mr. Huydecoper heeft in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 23 september 2005 LJN: AT9089, Hoge Raad, C04/133HR betoogd dat huurbeëindiging niet toegestaan mocht worden als het doel van het dringend eigen gebruik het vervreemden van de woning betreft. Ook als er sprake is van een verliesgevende exploitatie, dan is opzegging op grond van dringend eigen gebruik met het doel de onroerende zaak te vervreemden niet mogelijk. De Hoge Raad heeft haar besluit conform deze conclusie genomen.

Verlenging van de overeenkomst woonruimte voor bepaalde tijd

Bij opzegging door huurder bij overeenkomst voor bepaalde tijd die volgens contract telkenmale met een jaar wordt verlengd, treden artikel 7:230 BW jo artikel 7:242 lid 2 BW in werking. Na de eerste termijn heeft de huurder van woonruimte recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd en dit recht kan hem niet contractueel worden ontnomen. Dit wordt ook bevestigd in het kortgeding vonnis van de rechtbank te Breda van 19 maart 2010 ( LJN: BL8552, sector kanton rechtbank Breda, 586764 ). Daarin wordt bevestigd dat van artikel 7:242 lid 2 BW niet ten nadele van de huurder van woonruimte kan worden afgeweken (alinea 3.7). Volgens de rechter valt ook uit de parlementaire geschiedenis te herleiden (alinea 3.8) dat artikel 7:230 BW voor woonruimte door de wetgever zo bedoeld is dat een overeenkomst voor woonruimte voor bepaalde tijd niet stilzwijgend (wederom) een bepaalde tijd kan worden verlengd. De wetgever heeft hiermee beoogd te voorkomen dat de huurder in de nadelige positie komt dat hij na verlenging (telkens) geen gebruik kan maken van de in artikel 7:271 lid 5 onder a BW neergelegde bevoegdheid om een huurovereenkomst tussentijds (met in achtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden) op te zeggen (alinea 3.9).
Na de eerste termijn treden dus voor de huurder de opzegregels voor onbepaalde tijd in werking. De verhuurder is wel gebonden aan de verlenging en de daarbij geldende termijnen van opzegging. De verhuurder kan dan met inachtneming van de geldende termijnen van opzegging de huurovereenkomst slechts opzeggen tegen het einde van de overeengekomen contractuele periode. 

Wijzigingen Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

De uitvoeringswet huurprijzen woonruimte is ingrijpend gewijzigd. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de instelling, inrichting en samenstelling van de huurcommissie. Dit betreffen de artikelen 3a tot en met 3j. Daarnaast is onder meer de hoogte van het voorschotbedrag gewijzigd. 

Voor het doen van een uitspraak is (betaling) van een voorschot verschuldigd. Dit voorschot beloopt voor een natuurlijk persoon een bedrag van € 25. Vertegenwoordigt u een rechtspersoon, een vereniging, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een NV of een BV, dan betaalt u € 450. (artikel 7 lid 1 UHW).De huurcommissie doet uitspraak over uw verzoek en bepaalt uiteindelijk wie van de partijen in het gelijk wordt gesteld. Stelt de huurcommissie u als indiener van het verzoek in het gelijk? Dan krijgt u de betaalde leges na de uitspraak van de huurcommissie terug. Bent u in het ongelijk gesteld, dan krijgt u het geld niet terug. Deze regeling is per 1 april 2010 gewijzigd. Tot 1 april 2010 waren zowel huurder als verhuurder € 11. verschuldigd. Degene die de procedure won kreeg de € 11 terug. Aangezien de huurder meestal een verzoek indient is dit toch een redelijke verhoging van de kosten. Voor de verhuurder heeft het eigenlijk geen zin om voor een relatief lage huurverhoging een vervroegde procedure bij de huurcommissie te starten.
De in artikel 7:255 BW genoemde verhoging van de huurprijs moet als een wettelijke verhoging worden gezien, zodat niet de door partijen overeengekomen huurprijs geldt, maar de prijs die conform de wettelijke regeling van verhoging tot stand komt.

De positie van twee contractanten die op het contract staan vermeld (contractuele medehuur)

Van contractueel medehuurderschap is sprake als op het huurcontract twee, of meerdere personen als huurder op het huurcontract staan vermeld. 
De wetgever heeft voor deze rechtsfiguur geen speciale regels opgenomen, die zijn vastgelegd in boek 7 titel 4 BW. Voor de positie van de contractuele medehuurder moet daarom teruggegrepen worden naar de algemene regels van het overeenkomstenrecht als genoemd in boek 6 BW. Hoewel in artikel 6:6 BW is opgenomen dat twee of meer schuldenaren ieder voor een gelijk deel zijn verbonden als een prestatie (bijvoorbeeld betaling van huur) door twee of meer schuldenaren is verschuldigd, heeft de Hoge Raad in haar arrest van 6 oktober 1989 bepaald (HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 184) dat bij contractuele medehuurders de hoofdregel van aansprakelijkheid voor gelijke delen niet van toepassing is, doch dat degenen die medehuurder zijn voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst hoofdelijk aansprakelijk zijn. De verhuurder kan op grond van genoemd arrest van de Hoge Raad en op grond van artikel 6:7 BW iedere huurder aanspreken voor de gehele huur, die op grond van de huurovereenkomst is verschuldigd. Dit geldt ook als er sprake is van twee huurders, en één van de huurders heeft het gehuurde opgegeven zonder daarover met de andere huurder overeenstemming te hebben bereikt. De huurder die de achterstallige huur heeft betaald zal dan op grond van artikel 6:6 BW van de andere huurder de helft van deze betaling terug kunnen halen, tenzij intern een andere verdeling is overeengekomen. Als voorschot op wat hierover straks zal worden gezegd wordt op deze plek alvast opgemerkt dat opzegging van de huur door één van de huurders niet zonder meer mogelijk is, maar afhankelijk is van de uitleg van de overeenkomst en de belangen van partijen. 
Hierin verschilt de positie van deze huurder wezenlijk van die van de medehuurders op grond van de artikelen 7:266 BW en artikel 7:267 BW. De huurders die onder de werking van laatstgenoemde artikelen vallen, worden immers niet meer als medehuurder gekwalificeerd als het gehuurde niet langer als hun hoofdverblijfplaats dient. Voor de contractuele medehuurder is het hebben van het hoofdverblijf in het gehuurde geen voorwaarde voor de positie van huurder. De (mede) huurders die onder laatstgenoemde artikelen vallen verliezen het medehuurderschap op het moment dat het gehuurde niet meer als hoofdverblijf dient en kunnen tot het moment dat het gehuurde nog als hoofdverblijf diende door de verhuurder worden aangeschreven voor de verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Het kan hoogstens betekenen dat de contractuele medehuurder zijn verplichtingen als medehuurder niet goed nakomt door het bewuste gehuurde niet als hoofdverblijf te laten dienen. 
Voorts is het van belang zich af te vragen welk vorderingsrecht de contractuele medehuurder jegens de verhuurder heeft. Volgens de literatuur wordt betoogd dat de contractuele huurders op grond van artikel 6:15 lid 2 BW één vorderingsrecht hebben. De regels van gemeenschap van boek 3 titel 7 BW zijn daarom van toepassing. Dit betekent tevens dat beide huurders in een procedure tegen de verhuurder op moeten treden als zich een geschil voordoet over bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. 

Opzegging van de huurovereenkomst door een (mede)huurder
Voor een antwoord op de vraag of een contractuele medehuurder de huur op kan zeggen is zowel de relatie tussen enerzijds de huurders onderling en anderzijds de relatie tussen de huurders en de verhuurder van belang. Bij de beoordeling van de diverse posities wordt ervan uitgegaan dat er tussen de huurders onderling sprake is van een gemeenschap in de zin van artikel 3:166 BW. Er kunnen zich een aantal situaties voordoen: allereerst de positie tussen huurders onderling. Bij een breuk in de relatie tussen de huurders, waardoor de gemeenschap wordt beëindigd, dient in beginsel het huurrecht onderling te worden verdeeld. Er kunnen zich bij het beëindigen van een relatie in het kader van het huurrecht de volgende varianten voordoen: 
	Na een breuk in de relatie tussen de huurders wenst niemand in het gehuurde te blijven wonen: 

Na een breuk in de relatie tussen de huurders wil één huurder in de woning blijven wonen en de andere huurder niet; 
Na een breuk tussen de huurders vertrekt een huurder uit het gehuurde, waarna de vertrekkende huurder al dan niet de huur opzegt. 


ad 1
Dit is een eenvoudige positie. Gezien hetgeen over de gemeenschap in de zin van artikel 3:166 BW is gezegd dienen beide huurders de huur op te zeggen conform de normale regel van opzegging van de overeenkomst. Dit houdt doorgaans in dat de huurders door een aangetekende brief en met inachtneming van een termijn van opzegging van een maand de verhuurder te kennen geven de huur te beëindigen. Voor een uitgebreid relaas over de opzegging van de huurovereenkomst raadpleegt u het hoofdstuk: De formaliteiten van de huuropzegging.

ad 2
Mocht de situatie zich voordoen dat één huurder in de woning wenst te blijven wonen en de ander niet, dan dienen de partners het huurrecht te verdelen in die zin dat de partner die in de woning blijft wonen het huurrecht toebedeeld krijgt. Uit de opzegging door één van de huurders moet dan tot uitdrukking komen dat de opzegging het resultaat is van een verdeling van het gezamenlijke huurrecht. Te denken valt aan een door beide partners ondertekende verklaring die als bijlage bij de opzegging wordt gedaan, waarin staat dat beiden overeenkomen het huurrecht toe te bedelen aan één van de huurders. Onderstaand wordt nader ingegaan of de verhuurder hier genoegen mee moet nemen. 

ad 3
Uit het onder ad 2 gestelde komt tot uitdrukking dat het opzeggen van de huurovereenkomst door huurder niet mogelijk is zonder instemming van de andere huurder. Deze instemming kan ook worden afgeleid uit de omstandigheden van het geval en hoeft niet zonder meer expliciet te zijn gegeven. Zo was de kantonrechter te Arnhem in zijn vonnis van 28 november 1988 (PRG. 1989, 3008) van mening dat uit het gedrag van de man die zijn partner (de partners waren niet getrouwd) op straat had gezet afgeleid kon worden dat hij wel de huur voor zichzelf voort wilde zetten, maar dan zonder de vrouw. Door deze handelwijze had hij zijn toestemming impliciet gegeven.
De kantonrechter gaf in deze uitspraak echter ten onrechte geen aandacht aan de relatie tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder hoeft immers niet altijd een opzegging van één van de huurders te accepteren. Onderstaand wordt hier nader op ingegaan. Het lijkt Huurgeschil.nl dat deze impliciete instemming ook geacht moet worden aanwezig te zijn als de relatie is beëindigd en één van de partners in het gehuurde is blijven wonen. 
Een andere uitleg zou immers betekenen dat partijen wél een affectieve relatie beëindigen en dat de vertrekkende huurder dan toch ook na opzegging aan de overeenkomst (ook jegens de ex-partner) gebonden blijft aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Dit heeft onwenselijke gevolgen. Stel dat een partner door huiselijk geweld, of een anderszins onplezierige relatie, zich genoodzaakt heeft gezien een ander onderkomen te zoeken, dan zou de vertrekkende (ex-)partner ook na opzegging van de huurovereenkomst in theorie door ontbreken van expliciete instemming met huurbeëindiging van de overeenkomst door de achterblijvende partner toch nog aansprakelijk zijn voor een huurachterstand, die door de achterblijvende huurder wordt opgebouwd.
Net als de kantonrechter te Arnhem is Huurgeschil.nl van mening dat bij beëindiging van een affectieve relatie er sprake kan zijn van een impliciete instemming van de achterblijvende huurder met beëindiging van de huurovereenkomst met de vertrekkende huurder. 
Bovendien lijkt naar de mening van Huurgeschil.nl de vertrekkende huurder jegens de voormalige partner een actie te kunnen starten wegens misbruik van bevoegdheid in artikel 3:13 BW als de achterblijvende huurder instemming met huurbeëindiging na verbreking van een affectieve relatie weigert. De achterblijvende huurder die alleen de voormalige partner dwars wenst te zitten door zijn instemming te weigeren, zonder dat deze ex-partner van de woning nog langer gebruik kan maken en zonder dat er uitzicht is op herstel van de relatie, kan naar de mening van Huurgeschil.nl door een beroep van de vertrekkende huurder op misbruik van bevoegdheid worden geacht in te hebben gestemd met huurbeëindiging. Het is verdedigbaar dat deze constructie alleen van toepassing is op de/een huurovereenkomst van onbepaalde duur. Voor de huurovereenkomst voor bepaalde duur is tussentijdse opzegging in de relatie huurder/verhuurder immers niet mogelijk. Een huurbeëindiging door gezamenlijk overleg tussen de vertrekkende huurder en de verhuurder is ook niet wenselijk nu de achterblijvende huurder dan wellicht een te hoge huurverplichting dient te dragen. Deze huurder kan dan naar de mening van Huurgeschil.nl alleen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de overeengekomen termijn. Voor het onderscheid tussen een huurovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde duur wordt u verwezen naar het hoofdstuk: De huurovereenkomst formaliteiten voor bepaalde en onbepaalde duur. De overblijvende huurder die de woning voor onbepaalde tijd huurt, kan immers zelf beslissen de huur met inachtneming van een termijn van een maand op te zeggen als deze van mening is de huur niet langer op te kunnen brengen. De achterblijvende huurder wordt daar niet door benadeeld. 
Het lijkt Huurgeschil.nl wel reëel dat de vertrekkende huurder in ieder geval bijdraagt in de kosten van de huur betreffende de periode van opzegging. Dat kan echter afhankelijk zijn van het tijdstip waarop de vertrekkende huurder de woning heeft verlaten. Gezien de termijn van opzegging van minimaal een maand en de mogelijkheid van de verhuurder om de opzegging slechts tegen de eerste van de maand te accepteren kan de vertrekkende huurder - gezien de hoofdelijke aansprakelijkheid - in ieder geval aansprakelijk worden gesteld voor de huur van twee maanden. 
De positie van partijen ligt anders als er sprake is van huurders die met elkaar zijn gehuwd. Het wordt algemeen aangenomen dat de regels van artikel 7:266 lid 4 en 5 BW ook voor contractuele medehuur mogen worden toegepast als de gewezen echtelijke woning onderwerp van discussie is. Ook hier dient bedacht te worden dat dit artikel is geschreven om het recht van de huurder die het meeste belang heeft bij het huurrecht vast te stellen en niet om de belangen van de verhuurder te regelen. 
Artikel 7:267 lid 7 BW geeft ook een mogelijkheid om op verzoek van een van de ongehuwde (mede) huurders de huurovereenkomst met één van de huurders te beëindigen. 
De kantonrechter te Amsterdam heeft in haar vonnis van 1 oktober 1998 analoge toepassing van dit artikel mogelijk geacht bij het stuklopen van een verhouding die aan het medehuurderschap ten grondslag ligt. Deze kantonrechter had echter kennelijk om praktische redenen de belangen van de verhuurder meegewogen in haar beslissing de vordering toe te wijzen.
De rechtbank, sector kanton, locatie Tiel, heeft in haar vonnis van 21 juni 2006 (LJN: AY3829, sector kanton Rechtbank Arnhem, 408050\CV EXPL 05-3144 ) gesteld dat onder het oude recht (dat is het recht dat vóór 2003 van toepassing was) in de rechtspraak wel aangenomen is "dat de conflictenregeling van artikel 7A:1623h lid 7 BW, dat wat de tekst betreft gelijk is aan het huidige artikel 7:267 lid 7 BW, analoog kon worden toegepast bij contractuele medehuur. In de wetsgeschiedenis is geen heroverweging van de positie van contractuele medehuurders te vinden. Codificatie van de onder het oude recht ontwikkelde jurisprudentie heeft niet plaatsgevonden. Het moet er wellicht voor worden gehouden dat de wetgever dat niet opportuun heeft geacht. Zo kort na de herziening van de wettelijke regeling is naar het oordeel van de kantonrechter minst genomen terughoudendheid geboden bij het toepassen van de conflictenregeling bij wettelijke medehuur op een situatie als de onderhavige." De rechter komt in deze zaak overigens tot de conclusie dat er sprake is van bedrijfsruimte en niet van woonruimte, zodat de regeling van 7:267 lid 7 BW hier tussen de huurders niet van toepassing is. Deze procedure ging alleen over een conflict tussen de huurders onderling en niet over een conflict waarbij de verhuurder betrokken was. Uiteindelijk kan de gedachtegang van de rechter de relatie tussen de huurder en de verhuurder wel beïnvloeden bij toepassing conflictenregeling van artikel 7:267 lid 7 BW. 
Mr. J.L.R.A. Huydecoper heeft onder het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 1 oktober 1998 kritiek gehad op de benadering van de rechter, die de relatie tussen huurder en verhuurder aan de orde stelde. Allereerst horen in de procedure van artikel 7:267 lid 7 BW de belangen van de verhuurder niet meegewogen te worden.
De wet beschouwt de verhuurder niet als partij in deze procedures. Voorts is er een verschil tussen de contractuele medehuurder en de andere medehuurders, omdat de contractuele medehuurder zijn rechtspositie niet op kan geven door uit het gehuurde te vertrekken.
Bij analoge toepassing van deze artikelen dient de positie van de verhuurder wegens het wettelijke kader van dit artikel dan ook buiten toepassing te blijven en kan de overeenkomst op grond van een analoge toepassing van artikel 7:267 lid 7 BW niet worden beëindigd. De kern van dit artikel is immers dat de huurder zijn medehuurderschap kan beëindigen door zijn hoofdverblijf uit het gehuurde te verplaatsen, terwijl artikel 7:267 lid 7 BW een regeling geeft welke maatregelen genomen moeten worden als de ene huurder huurbeëindiging van de huurovereenkomst met de andere medehuurder wenselijk acht. Bij beantwoording van deze vraag worden de belangen van de verhuurder niet betrokken. Huydecoper acht de regeling van dit artikel daarom weinig gelukkig, doch realiseert zich dat dit tot op heden wel het systeem is van de wet. 

De relatie tussen verhuurder en huurders na opzegging door één van de huurders

De vraag of opzegging door één van de huurders mogelijk is, moet worden beantwoord naar de inhoud van de huurovereenkomst. Als uit de strekking van de huurovereenkomst blijkt dat opzegging door één van de huurders niet mogelijk is, dan is opzegging door één van de huurders afzonderlijk niet mogelijk. 
De verhuurder die een overeenkomst sluit met huurders die een affectieve relatie met elkaar hebben, dient te beseffen dat deze relatie kan worden beëindigd. Door beëindiging van deze relatie lijkt het gezien het vorenstaande niet wenselijk de vertrekkende huurder aan zijn verplichtingen te houden, ook als er geen instemming met deze huurbeëindiging door de achterblijvende huurder aanwezig mocht zijn. 
Hierbij is ook nog van belang te beseffen dat huurders normaliter vrij eenvoudig een huurrelatie kunnen beëindigen. Is er eenmaal een toestemming van de medehuurder verkregen (impliciet of expliciet) voor beëindiging van de huurrelatie, dan valt niet in te zien dat de verhuurder legitieme obstakels op kan werken om deze huurbeëindiging tegen te gaan. Bovendien staat de hoofdelijke aansprakelijkheid de opzegging niet in de weg, omdat deze doorgaans ziet op reeds bestaande verplichtingen en niet op toekomstige verplichtingen. De rechtbank te Amsterdam heeft in hoger beroep in haar vonnis van 23 juni 1993 (NJ 1994, 662) beslist dat in het wettelijk stelsel besloten ligt dat "degenen die bij het aangaan van een huurovereenkomst gezamenlijk als de contractuele wederpartij van de verhuurder zijn opgetreden, voor de verplichtingen uit die huurovereenkomst tezamen jegens de verhuurder hoofdelijk aansprakelijk zijn (vgl. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 184). Met dit stelsel is onverenigbaar dat één der huurders zich aan die aansprakelijkheid zou kunnen onttrekken door de overeenkomst zonder de instemming van de verhuurder alleen voor zichzelf op te zeggen". 
De rechtbank is daarentegen van mening dat ook in het stelsel van de wet het beginsel ligt besloten dat een overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden kan worden beëindigd, zoals onder meer blijkt uit de bepaling van artikel 6:258 BW, onder meer inhoudende dat de rechter tot een ontbinding van de overeenkomst kan besluiten op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Ook in het huurrecht, in het bijzonder het stelsel van de artikelen artikel 7:266 lid 4 en 5 BW en artikel 7:267 lid 7 BW ligt het voormelde beginsel besloten. Vanwege een afweging op grond van de redelijkheid en billijkheid kan het belang van de verhuurder hierbij ook worden betrokken. 
Het is in het kader van een belangenafweging de vraag of het belang van de vertrekkende huurder niet altijd boven het belang van de verhuurder uitstijgt. De verhuurder die een overeenkomst sluit met partijen die geen affectieve relatie met elkaar hebben, hoeft wellicht minder snel te verwachten dat een huurders vanwege beëindiging van die affectieve relatie de woning wenst te verlaten. In het kader van een afweging van belangen dient beseft te worden dat de verhuurder bij het onbetaald blijven van de huur door de overblijvende huurder de huurovereenkomst altijd op kan zeggen en/of kan ontbinden, terwijl de vertrokken huurder afhankelijk wordt van het eventuele grillige betalingsgedrag van de ex-partner en eventueel machteloos toe moet zien hoe een huurachterstand telkens wordt opgebouwd. Dit is toch zuur als men geen enkel belang meer bij de voormalig bewoonde woning heeft en toch hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden voor de opgebouwde achterstand. 
Bovendien dienen de belangen van de verhuurder hierbij een ondergeschikte rol te hebben gezien het feit dat de ratio van het huurrecht nu eenmaal is dat de huurder in zijn relatie tot de verhuurder de huurovereenkomst nu eenmaal op eenvoudige wijze hoort te kunnen beëindigen. De rechtspraak geeft geen eenduidig antwoord of opzegging van één van de huurders mogelijk is. Noot 96 
Opzeggingsformaliteiten 

Huuropzegging door contractuele medehuurder is niet altijd mogelijk 
In het hoofdstuk "Medehuurderschap (contractuele medehuurder)" is de positie van de contractuele medehuurder uitgebreid besproken. Daarbij is enerzijds de relatie tussen de huurders onderling en anderzijds de relatie tussen de huurders en de verhuurder aan de orde gesteld. In het kader van de opzegging wordt de positie van het medehuurderschap beschouwd als een gemeenschap in de zin van artikel 3:166 BW. 
Tevens is in bovengenoemd hoofdstuk besproken dat voor opzegging van één van de huurders in beginsel instemming van de andere huurder nodig is. Deze instemming kan ook worden afgeleid uit de omstandigheden van het geval en hoeft door de achterblijvende huurder niet zonder meer expliciet te zijn gegeven.
Voorts is een actie wegens misbruik van bevoegdheid als mogelijkheid voor de vertrekkende huurder op grond van artikel 3:13 BW genoemd als de achterblijvende huurder instemming met huurbeëindiging na verbreking van een affectieve relatie weigert. 
Voor de positie van contractuele huurders die met elkaar zijn gehuwd lijken de regels van artikel 7:266 lid 4 en 5 BW toegepast te mogen worden als de gewezen echtelijke woning onderwerp van discussie is. Dat betekent dat bij toewijzing door de rechter van de huurrechten aan één van de huurders, dit tevens huurbeëindiging van de andere huurder betekent. Een opzegging is dan niet noodzakelijk. 
De vraag of opzegging door één van de huurders (ook als daarover tussen de huurders onderling overeenstemming bestaat) mogelijk is, moet worden beantwoord naar de inhoud van de huurovereenkomst. Als uit de strekking van de huurovereenkomst blijkt dat opzegging door één van de huurders niet mogelijk is dan is opzegging door één van de huurders afzonderlijk niet mogelijk. 
De rechtbank te Amsterdam heeft in hoger beroep in haar vonnis van 23 juni 1993 (NJ 1994, 662) beslist dat in het wettelijk stelsel besloten ligt dat "degenen die bij het aangaan van een huurovereenkomst gezamenlijk als de contractuele wederpartij van de verhuurder zijn opgetreden, voor de verplichtingen uit die huurovereenkomst tezamen jegens de verhuurder hoofdelijk aansprakelijk zijn (vgl. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 184). Met dit stelsel is onverenigbaar dat één der huurders zich aan die aansprakelijkheid zou kunnen onttrekken door de overeenkomst zonder de instemming van de verhuurder alleen voor zichzelf op te zeggen". 
De rechtbank is daarentegen van mening dat ook in het stelsel van de wet het beginsel ligt besloten dat een overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden kan worden beëindigd, zoals onder meer blijkt uit de bepaling van artikel 6:258 BW, onder meer inhoudende dat de rechter tot een ontbinding van de overeenkomst kan besluiten op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Ook in het huurrecht, in het bijzonder het stelsel van de artikelen artikel 7:266 lid 4 en 5 BW en artikel 7:267 lid 7 BW ligt het voormelde beginsel besloten. Vanwege een afweging op grond van de redelijkheid en billijkheid kan het belang van de verhuurder hierbij ook worden betrokken. 
Contractueel medehuurderschap heeft gezien het vorenstaande een ernstig nadeel als een (affectieve) relatie met de andere huurder eindigt en die andere huurder wel in het gehuurde wenst te blijven wonen, doch niet mee wenst te werken aan instemming met huurbeëindiging ter zake van de vetrekkende huurder. Er bestaat dan gerede kans dat de verhuurde de vertrokken huurder ook na opzegging van de overeenkomst aansprakelijk houdt voor huurschulden die door de achterblijvende huurder worden veroorzaakt. In een dergelijk geval moet de vertrokken huurder via een omweg zoals in het hoofdstuk "Medehuurderschap (contractuele medehuurder)" beschreven alsnog een uitweg zien te vinden om deze aansprakelijk te omzeilen en/of alsnog te laten eindigen.
Het is wenselijk dat de wetgever de contractuele medehuurder te hulp komt met een bepaling dat een contractuele medehuurder die niet meer betrokken is bij de huur van de woonruimte zich tot de verhuurder zou kunnen richten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een regeling, waarbij de vertrekkende (contractuele) medehuurder zou mogen vertrekken als deze garant zou staan voor bijvoorbeeld de eerste vier maanden huur na vertrek uit de woning. Bij verstrijken van een periode van bijvoorbeeld een half jaar na vertrek door één van de huurders uit het gehuurde zou die garantstelling komen te vervallen als zich in die periode geen achterstanden zijn opgebouwd door de achterblijvende huurder. Mocht de garantstelling worden aangesproken dan zou de vertrokken huurder zich tot de achterblijvende huurder moeten wenden om de betaalde huur terug te krijgen. Hierbij krijgt de verhuurder enige zekerheid over betaling van de toekomstige huur en heeft de achterblijvende huurder ook de mogelijkheid om de huur op te zeggen als de huur voor één persoon niet is op te brengen. 
Voor huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt deze materie niet, omdat de huurovereenkomst tussentijds toch niet valt te beëindigen. Na verstrijken van de bepaalde periode dienen de huurders het gehuurde te verlaten. 
De verhuurder moet een opzegging zowel in het geval van medehuurderschap op grond van artikel 7:267 lid 7 BW en artikel 7:266 BW als op grond van contractuele medehuurderschap aan beide echtgenoot/partners afzonderlijk doen. 


Gebreken in gehuurde ruimten

Het gerechtshof Amsterdam besliste in haar arrest van 19 augustus 2008 LJN: BG1979, Gerechtshof Amsterdam , 104.003.517  dat er bij de aanwezigheid van asbest pas sprake van een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW, als het asbest vrijkomt en daardoor schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Enkel de aanwezigheid van asbest in de plafondplaten levert volgens het hof nog geen gebrek op in de zin der wet, omdat de huurder desondanks het genot kan hebben van het gehuurde dat hij op grond van de huurovereenkomst mocht verwachten (in de huurovereenkomst stond de bepaling: “vrij van asbest voor zover bekend bij de verhuurder”). De verhuurder dient dan in beginsel, op de voet van artikel 7:206 lid 1 BW, het gebrek te verhelpen. Het hof is uitdrukkelijk van mening dat de aanwezigheid van het asbest niet als een latent gebrek omschreven dient te worden. Het gebrek ontstaat pas bij het vrijkomen van asbest, waarvoor de verhuurder dan (pas) gehouden is tot herstel. Het feit dat het asbest door een inbraak is vrijgekomen is voor de kwalificatie van het gebrek niet van belang. 

De Hoge Raad heeft echter op 3 september 2010 beslist ( LJN: BM3980, Hoge Raad, 08/04896 ) dat het hof haar uitspraak als vervat in haar arrest van 19 augustus 2008 LJN: BG1979, gerechtshof Amsterdam, 104.003.517 niet voldoende heeft gemotiveerd. 
In de procedure bij het hof was het resultaat van verschillende onderzoeken naar voren gebracht. Uit deze onderzoeken bleek dat er verschillende soorten asbest bestaan en dat er aan verschillende soorten asbest verschillende gevaren verbonden zijn. Deze gevaren zijn door verweerder in cassatie niet weersproken. Uit deze onderzoeken blijkt onder meer dat "in het pand het voor de gezondheid zeer schadelijke losgebonden bruine asbest (amosiet) in het plafond was verwerkt, dat dit amosiet vanwege de losse structuur gemakkelijk uiteenvalt en bij contact met de bodem een explosie van gevaarlijke stofdeeltjes geeft, dat de kwaliteit van het asbest van een extreem brokkelige verpulverende soort was en dit bij aanraking al uit elkaar viel en dat het om plafondplaten van een zachte persing ging die volgens het ministerie van VROM behoren tot de categorie niet-hechtgebonden asbest". 

Het hof kwam tot de volgende conclusies:
"Waar het in deze zaak om gaat, is dat er door de aanwezigheid van (bruin) asbest in het (tussen)plafond, een potentieel gevaar voor de gezondheid schuilt. Dit gevaar verwezenlijkt zich indien het asbest wordt "bewerkt" bijvoorbeeld door (ongewilde) beschadigingen zoals hier door een inbraak. Maar mogelijk is natuurlijk ook dat het asbest(stof) op andere wijze kan vrijkomen, bijvoorbeeld door een verbouwing." 
"Naar het oordeel van het hof levert het vrijkomen van (bruine) asbest in het plafond van het pand een gebrek op in de zin van art. 7:204 lid 2 BW. Gezien de ratio van deze bepaling levert de enkele aanwezigheid van asbest in de plafondplaten nog geen gebrek op in de zin der wet, omdat de huurder desondanks het genot kan hebben van het gehuurde dat hij op grond van de huurovereenkomst mocht verwachten. Dit wordt pas ánders indien het asbest, door welke oorzaak dan ook, vrijkomt en daardoor schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Op dàt moment kan de huurder niet meer het genot hebben dat hij mocht verwachten en vormt het vrijkomen van het (schadelijke) asbest een gebrek." 
De Hoge Raad heeft, in het licht van de centrale vraag in deze zaak of er sprake is van een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW, in rechtsoverweging 4.1 beslist dat het hof haar conclusie dat in het onderhavige geval de aanwezigheid van dit asbest in het plafond niet als een gebrek valt aan te merken doch van een gebrek pas sprake is wanneer het asbest door enigerlei oorzaak vrijkomt, niet voldoende heeft gemotiveerd. Voorts is de Hoge Raad van mening dat het hof zonder motivering voorbij is gegaan aan hetgeen eiseres in cassatie heeft aangevoerd ten betoge dat het genot van het gehuurde waarop zij aanspraak kon maken, mede kon leiden tot werkzaamheden en andere gebeurtenissen waardoor het asbest vrij zou kunnen komen. 
Mr. Huydecoper geeft in zijn conclusie bij dit arrest een heldere uiteenzetting waarom hier sprake kan zijn van een gebrek op grond van artikel 7:204 BW en waarom de uitspraak van het hof naar zijn mening niet correct was gemotiveerd.
De Hoge Raad lijkt de overwegingen van mr. Huydecoper te hebben gevolgd die hij naar aanleiding van deze zaak in zijn conclusie heeft neergelegd. 

Latente risico's
Volgens Huydecoper dient als gebrek te worden beschouwd een tekortkoming aan de kant van de verhuurder, waardoor de huurder niet het genot verkrijgt dat hij op grond van de overeenkomst mag verwachten. Dat is op zichzelf niets nieuws en hierboven al uitgebreid besproken. Een nieuw gezichtspunt is echter dat een latent risico ook als gebrek aangemerkt mag worden. Volgens mr. Huydecoper valt onder het genot dat de huurder op grond van de huurovereenkomst mag verwachten, dat het gehuurde geen latente risico's in zich mag bergen die zich onder normaal gebruik van het gehuurde kunnen openbaren en dan tot gevaar en/of andere genotsbeperkingen kunnen leiden. Of er sprake is van een gebrek moet beoordeeld worden naar de omstandigheden van het geval. Als partijen zich bewust zijn van de gevaren van het asbest in het plafond en dit risico uitdrukkelijk niet als gebrek hebben aangemerkt, dan kan de aanwezigheid van asbest niet als gebrek worden aangemerkt. Verder is het beoogde gebruik van het gehuurde en het risico van gevaar van het gebruik van het gehuurde, waarop men bedacht moet zijn, van belang.
Bij bedrijfsruimte kan de verhuurder - in tegenstelling tot de verhuurder van woonruimte - afwijken van de objectieve onderhoudsituatie van het gehuurde. Eiser in cassatie is van mening dat zij ook bij een subjectief overeengekomen onderhoudssituatie niet had hoeven te rekenen op dit gebrek. Om hier een juiste beoordeling op te geven dient dan ook de vraag betrokken te worden of in de gegeven situatie en met inachtneming van de overeengekomen subjectieve onderhoudssituatie het asbest een niet-aanvaardbaar risico oplevert.
De lezing van verweerder in cassatie is dat het aanwezige asbest (ook van de soort zoals die hier aanwezig bleek te zijn) geen probleem oplevert omdat zulk asbest bij "dagelijks" gebruik geen gevaar oplevert en er bij verbouwingswerkzaamheden e.d. met de mogelijke aanwezigheid van zulk asbest rekening wordt gehouden. De lezing van eiseres in cassatie komt min of meer op het tegendeel neer: bij tamelijk alledaagse gebruikstoepassingen (zoals onderhoud aan (via het plafond verlopende) leidingen) - misschien ook bij "gewone" reinigings- en controlewerkzaamheden - levert de aanwezigheid van asbest van de onderhavige soort wel degelijk een aanmerkelijk risico op (zie alinea 24 van de conclusie bij dit arrest). 

Waardering van risico's
Terecht stelt Huydecoper in alinea 25 van zijn conclusie dat de waardering van het risico van belang is. Alleen door uit te zoeken welke risico's partijen bij het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de aanwezigheid van asbest hebben ingecalculeerd kan worden achterhaald welk huurgenot partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst voor ogen hebben gestaan. De vermelding dat zich asbest in het pand bevindt is niet voldoende om het risico in te schatten. Het gezondheidsrisico van hechtgebonden asbest zoals verwerkt in eternietplaten (deze platen werden in het verleden gebruikt om gevelkachels aan op te hangen) is verschillend van het type asbest waarover in deze kwestie wordt gesproken (bruin asbest of amosiet).
Eiseres in cassatie meende dat er door het hof ten onrechte geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende soorten asbest en de daaraan verbonden gevaren. De vraag die beantwoord dient te worden is de vraag of de huurder van deze bedrijfsruimte mocht verlangen van het risico van de aanwezigheid van (bruin) asbest verschoond te blijven, of dat het hier risico van een dusdanige beperkte omvang betreft dat men dat als huurder voor lief dient te nemen. 
Volgens Huydecoper heeft het hof ten onrechte geen aandacht besteed aan deze vraag, althans is de conclusie van het hof gebrekkig gemotiveerd, en heeft dus niet kunnen waarderen welk huurgenot partijen bij het sluiten van de huurovereenkomst voor ogen hebben gestaan. Dit is mede van belang gezien het feit dat partijen bij bedrijfsruimten de mogelijkheid hebben het te verwachten huurgenot in te kleuren. Het moge duidelijk zijn dat er geen sprake is van een gebrek als na onderzoek zou blijken dat partijen deze onderhoudssituatie van het gehuurde voor ogen hebben gestaan bij aanvang van de huurovereenkomst. 

Het huurrecht contra gebrek in de zin van artikel 6:174 BW
Er is door de huurder ook aangevoerd dat er sprake is van een gebrek in de zin van artikel 6:174 BW.
In een contractuele relatie zijn de afspraken in het huurcontract bepalend voor invulling van het begrip gebrek als bedoeld in artikel 7:204 BW. Wat dat betreft verschilt het begrip aanzienlijk van dat uit : artikel 6:174 BW daar gaat het om de eigenschappen die in het algemeen van opstallen mogen worden verwacht door (al) diegenen die daarmee - in de context van de gegeven omstandigheden - in aanraking komen, aldus Huydecoper. Als er in het huurcontract geen bijzondere afspraken zijn gemaakt, dan kunnen de eisen van beide artikelen parallel lopen.

