
 

 

Beste lezer, 

 

Deze nieuwsbrief is toegespitst op de wijzigingen die zijn doorgevoerd op Huurgeschil.nl met betrekking tot 

woonruimte. Het gaat om aanvullingen, nieuwe inzichten en jurisprudentie. Daarnaast vertellen wij u wat meer 

over de eigenaar van Huurgeschil.nl: Erik Teeuw. 

 

Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen op mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl 

Ik wens u veel leesplezier. 

  

Met vriendelijke groet, 

Erik Teeuw 

Huurgeschil.nl 

Twitter: @huurgeschil.nl / LinkedIn: erik-teeuw 

  

 

 Huurgeschillen Ontleed 

 

Huurgeschillen ontleed is het eerste en meest uitgebreide boek op het gebied van het huurrecht. Er wordt 

aandacht besteed aan de huurrechtelijke bepalingen rondom woonruimte én bedrijfsruimte. De inhoud van het 

boek sluit nauw aan op de tekst van Huurgeschil.nl. 

  

Inmiddels word Huurgeschillen Ontleed ook in de literatuur ook als bron aangehaald, bijvoorbeeld in het nieuwe 

boek van mr. Huydecoper Verplichtingen van de verhuurder (Kluwer 2012). 

  

U kunt Huurgeschillen ontleed bestellen via de Homepage van Huurgeschil.nl en via de site van Uitgeverij 

Eburon. 

  

 

Cursussen 

 

Huurgeschil.nl biedt meerdere keren per jaar verschillende cursussen op het gebied van huurrecht en procesrecht 

aan. Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt de cursist een algemeen overzicht van het huurrecht woonruimte of 

bedrijfsruimte. Ook bieden wij cursussen gericht op het procesrecht. De cursussen zijn bedoeld voor de 

advocaten, juristen, medewerkers van woningcorporaties, makelaars, deurwaarderskantoren en ieder ander met 

interesse in het huur- en procesrecht. Een hoogwaardige cursus tegen een scherpe prijs. Ik bespreek graag met 

u uw mogelijkheden. 

 

De cursus huurrecht woonruimte vindt plaats op: 

• 7 en 14 maart  2013 te Vlaardingen 



 

 

De cursus huurrecht bedrijfsruimte vindt plaats op: 

• 7 en 14 februari 2013  te Vlaardingen 

De cursus huurrecht kan ook bij u op locatie (uw kantoor) worden gegeven. 

 

De cursus procesrecht wordt uitsluitend op verzoek bij u op locatie gegeven.  

 

Voor meer informatie over deze cursussen  via Huurgeschil.nl klikt u op deze link 

 

Eerste huurrechtelijk advies gratis! 

 

Sinds afgelopen zomer is het mogelijk om via huurgeschil.nl een gratis eerste huuradvies te krijgen bij een van de 

geselecteerde advocatenkantoren. Van deze dienst wordt goed gebruik gemaakt. Indien u een huurrechtelijk 

advies wenst of meer over deze dienst wilt weten, kunt u  via de button contact & hulp op de homepage van 

Huurgeschil.nl klikken.  

  

 

 Wie is huurgeschil.nl? Aan het woord is de oprichter van Huurgeschil.nl: Erik Teeuw 

 

Al twaalf jaar behandel ik als rechtshulpverlener  huurzaken in de breedste zin des woord . Om elke vraag te 

kunnen beantwoorden besloot ik in 2006 korte notities te maken over de meest voorkomende 

huurrechtvraagstukken. Het was vervolgens een kleine stap om deze notities op het web te plaatsen. Waarom 

zou ik mijn kennis voor mezelf houden? Het is voor een huurder of verhuurder prettig om op een makkelijke 

manier het antwoord op zijn vraag te vinden. Daarin wil ik faciliteren.” 

  

Stukje bij beetje werd de website huurgeschil.nl gevuld met allerlei aspecten van het huurrecht en up-to-date 

jurisprudentie. Drie jaar later bundelde Erik de teksten van Huurgeschil.nl in een boek over het huurrecht 

Huurgeschillen Ontleed,.. 

  

“Sinds 2008 geef ik ook cursussen huurrecht woon- en bedrijfsruimte. In deze cursussen verwerk ik informatie uit 

zaken van mijn eigen praktijk. Daarnaast betrek ik relevante actuele jurisprudentie in de cursus.. Van cursisten 

verwacht ik tijdens de cursus een actieve bijdrage. Daarnaast toets ik tijdens de cursus of de materie helder is 

overgekomen.” Het geven van cursussen is een welkome afwisseling van het behandelen van zaken. “En 

daarnaast is het actief overdragen van kennis en de beantwoording van vragen die de mensen hebben over de 

dagelijkse praktijk altijd een mooie ervaring. Ik vind het belangrijk dat het cursusmateriaal in ontspannen sfeer 



 

 

wordt voorgeschoteld. 

Het geeft mij enorme voldoening om de cursist op weg te helpen en  met een rugzak vol actuele en 

praktijkgerichte kennis te laten vertrekken zodat de volgende dag de dagelijkse praktijk eenvoudiger het hoofd 

kan worden geboden.”  

 

 

  

Huurgeschil.nl updates 

  

 

Periodieke huurverhoging: huurprijsverhoging kan eenmaal in de twaalf maanden plaatsvinden 

 

Niet-geliberaliseerde woonruimte 

  

Als de verhuurder van niet-geliberaliseerde woonruimte meer dan twee jaar is vergeten de indexeringsclausule 

door te voeren, dan zal de verhuurder van niet-geliberaliseerde woonruimte deze indexering toch toe mogen 

passen. De hoofdregel is dat contractuele clausules betreffende indexering buiten de regeling van de regel van 

7:250 lid 3 BW vallen (waarin staat dat de huurverhoging voor maximaal een periode van twee jaar kan worden 

ingehaald). Deze clausule is immers bedoeld om geldontwaarding op te vangen. Er valt iets voor te zeggen de 

contractuele indexering te laten vallen onder de regeling van artikel 7:250 lid 3 BW. 

 

Hoewel een contractuele indexering verschilt met de regeling van artikel 7:250 lid 3 BW zijn deze verhogingen 

wel met elkaar te vergelijken nu de laatste jaren de door de Minister voorgeschreven verhogingen nauwelijks 

verschillen met het de inflatiecorrectie. Door deze in de loop van de jaren ingezette tendens valt er naar mijn 

mening wel iets voor te zeggen de regel van artikel 7:250 lid 3 BW analoog toe te passen op de contractueel 

overeengekomen indexering bij niet-geliberaliseerde woonruimte. Een andere uitleg van artikel 7:250 lid 3 BW 

leidt tot rechtsongelijkheid. De verhuurder die vergeten is de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties voorgestelde verhoging door te voeren (in deze verhoging zit voor het grootste gedeelte het 

inflatiecorrigerende component) mag op grond van 7:250 lid 3 BW slechts één huur inhalen binnen 24 maanden 

na de laatste huurverhoging. Zou dit voor het inhalen van de indexeringsclausules anders zijn, dan zou de 

verhuurder die deze clausules toepast een voordeel hebben ten aanzien van de huurders die slechts op grond 

van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties genoemde huurverhogingspercentage 

de huur verhogen. Aangezien deze verhoging gedurende een grotere periode voornamelijk bestaat uit een 

inflatiecorrectie heeft, kan hieruit ook de conclusie worden getrokken dat de overeengekomen indexering die 

gelijk te stellen is met de huurverhoging als bedoeld in artikel 7:250 lid 3 BW met de regeling van dit laatste artikel 

gelijk gesteld moet worden. De wetgever heeft met deze regeling immers bedoeld deze huurder van niet-

geliberaliseerde woonruimte te verschonen van een forse huurverhoging als de wakker geschudde verhuurder 



 

 

alsnog in één keer al die vergeten verhogingen door wenst te voeren. 

 

De uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 3 mei 2012[1] sluit aan op hetgeen ik boven heb gesteld 

over de huurverhoging op grond van indexeringsclausules en het wettelijk huurverhogingspercentage 

voortvloeiende uit de Wet Huurprijzen Woonruimte, zoals dit jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld." De 

verhuurder was in deze zaak vergeten gedurende 17 jaar een huurverhoging door te berekenen. Hierover was de 

huurder door de verhuurder op 1 november 2010 geïnformeerd. De huurovereenkomst was aangevangen in 

1993. Mede gezien de hoogte van de aanvanghuurprijs (circa € 340 ) ga ik ervan uit dat er sprake was van niet-

geliberaliseerde woonruimte. Huurovereenkomsten die onder de interim-maatregel vielen zijn ook niet-

geliberaliseerd. Deze maatregel was van kracht van 1 juli 1989 tot 1 juli 1994. Onder deze maatregel vielen 

huurovereenkomsten met betrekking tot zelfstandige woningen die voor het eerst op of na 1 juli 1989 werden 

bewoond en waarvoor bij de aanvang van de bewoning een huurprijs was overeengekomen, die uitsteeg boven 

de maximale huurprijs waarvoor huursubsidie werd toegekend. Aangezien de huurprijs onder de 

huurprijsliberalisatiegrens lag, kan hier uitgegaan worden van een niet-geliberaliseerde huur. De kantonrechter 

concludeerde dat uit deze tekst niet anders kan worden geconcludeerd, dan dat dit een indexeringsclausule 

betreft en dat het de bedoeling was dat de huur automatisch jaarlijks werd verhoogd. 

Het bevreemdt mij dat de rechter deze huurverhogingsclausule gelijk stelde met een indexeringsclausule. In 

beginsel zijn dat twee verschillende zaken. Een huurverhogingsclausule kan leiden tot een hogere verhoging van 

de huur dan een inflatiecorrectie, terwijl een indexeringsclausule is bedoeld als inflatiecorrectie, zonder dat er 

sprake is van een reële stijging van de huur. Uit de tekst van de overeenkomst valt naar mijn mening niet zonder 

meer te herleiden dat partijen slechts hebben bedoeld een inflatiecorrectie af te spreken. Bij een 

huurverhogingsclausule loopt de verhuurder tegen de bepaling van artikel 7:250 lid 3 BW, terwijl dit bij een 

indexeringsclausule niet zonder meer het geval is. Wegens de door mij genoemde analoge redenering kan 

daarom deze verhoging op grond artikel 7:250 lid 3 BW worden beperkt. 

De rechter had naar mijn mening de vordering van de verhuurder dus op basis artikel 7:250 lid 3 BW af kunnen 

wijzen. De redenering dat er sprake is van een indexeringsclausule maakt afwijzing op grond van een analoge 

redenering op grond van dit artikel naar mijn mening mogelijk. 

De rechter honoreerde echter een beroep op de redelijkheid en billijkheid nu de huurder de door een 

doorberekening van de indexering geen recht zou hebben op huurtoeslag en de huurtoeslag die hij heeft 

ontvangen terug zou moeten betalen. Ook hadden huurders geen mogelijkheid gehad om te anticiperen op de 

verschuldigdheid van een hoog bedrag aan plotseling alsnog verschuldigde huurpenningen en op de financiële 

gevolgen daarvan. Om deze reden was de rechter van mening dat de indexering slechts vanaf november 2010 

plaats kon vinden. 

De rechter wijkt af van de redenering die bij vergeten indexering bij bedrijfsruimte door het gerechtshof te 

Amsterdam werd toegepast in haar arrest van 10 april 2012[2] Het hof was in deze zaak ten aanzien van de 

overeengekomen indexering de mening toegedaan dat de verhuurder met inachtneming van geldende regels van 

verjaring ( artikel 3:308 BW) de huur alsnog in rekening mocht brengen die de huurder niet had betaald nadat de 

indexering alsnog was toegepast. Daarnaast mocht vergeten indexering wel worden doorberekend naar de 

huurder van de bedrijfsruimte, waardoor de huurprijs in één keer kan worden rechtgetrokken. 

 

Huurbeëindiging wegens dringende reden. Ruimtegebrek is veelal een dringende reden  

 



 

 

In het arrest van 21 februari 2012 van het gerechtshof te Amsterdam[3]  heeft het hof beslist dat de verhuurder 

van woonruimte de huur met de huurder kon beëindigen wegens dringende reden. De huurder bewoonde sinds 

1991 woonruimte op de eerste verdieping van een pand. De verhuurder woont samen met zijn zoon in het 

souterrain en de begane grond van het pand. In het door de verhuurder bewoonde gedeelte van het pand oefent 

deze tevens zijn advocatenpraktijk uit. Hij heeft daartoe een kantoorruimte ingericht in de alkoof op de begane 

grond. Een andere zoon van de verhuurder (thans 20 jaar oud) heeft een autistische stoornis en woont sinds 

augustus 2008 in een instelling voor begeleid wonen. De verhuurder is benoemd tot curator van laatstgenoemde 

zoon. De verhuurder heeft aangevoerd dat hij zelf – met behulp van derden - zijn 20-jarige zoon wil zorgen en dat 

daartoe noodzakelijk is dat hij meer ruimte krijgt. Hij wil op de etage die thans door huurder wordt bewoond twee 

kamers voor zijn zoons creëren. 

  

De verhuurder heeft volgens het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat de specifieke situatie van de autistische 

zoon en de verhouding tussen zijn beide zoons enige afstand (zij het dat de autistische zoon wel “binnen 

handbereik” dient te blijven) en privacy onontbeerlijk maakt. Vergelijking met een regulier huishouden van drie 

personen, zoals huurder bij pleidooi had aangevoerd, ging daarom niet op. De gemeente heeft reeds een 

vergunning ten behoeve van de interne verbouwing afgegeven. 

  

Het hof is met de kantonrechter van mening dat dit een dringende reden oplevert (zie rechtsoverweging 3.3 van 

het arrest). De huurder stelde reeds jaren in het gehuurde te wonen en dat haar sociale contacten in deze buurt 

waren verankerd. Verder vond het de huurder het plan van de huurder onrealistisch. Het hof onderkent het belang 

van de huurder. Het hof was echter van mening dat zij niet mocht treden in de afwegingen van de verhuurder. Het 

hof was bovendien van mening dat voornemen niet zodanig onrealistisch was dat deze niet zou zijn te realiseren. 

Verder kon van de verhuurder niet worden gevergd een vierde verdieping van de woning aan te bieden gezien de 

lage huurprijs die de huurder gezien de geringe hoogte van haar inkomen zou kunnen betalen. De huurprijs die 

de huurder voor de huidige woonruimte betaalde was een lage huurprijs gelet op de markthuurprijzen van de 

vergelijkbare woonruimte ter plaatse. Deze huurprijs kon - afgezien van de jaarlijkse reguliere - verhogingen niet 

worden verhoogd. Voor gebruik van de vierde verdieping zou een nieuwe huurovereenkomst gesloten moeten 

worden. De aanvangshuurprijs zou boven het niveau komen dat door de huurder betaald zou kunnen worden. 

Het hof was verder van mening dat alternatieve woonruimte wel voorhanden zou kunnen zijn. 

  

Uit de uitspraak blijkt dat de uitkomst van een procedure in verband met een huurbeëindiging wegens dringende 

reden doorgaans afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Er is geen vast patroon op basis waarvan 

een bepaalde situatie wel of niet tot huurbeëindiging dient te leiden. De huurder had hier alle relevante 

argumenten aangevoerd (sociale gebondenheid, alternatieven huurder, geen goede keuze, eigen toedoen, geen 

passende vervangende woonruimte) die haar ter beschikking stonden. De genoemde argumenten waren redelijk 

te noemen. Ik ben met het hof van mening dat de verhuurder onder deze omstandigheden de woning vrij ter 

beschikking diende te verkrijgen voor eigen gebruik. Als zowel de argumenten van de huurder en verhuurder 

redelijk klinken zal er toch een knoop doorgehakt moeten worden. Daarbij valt te bedenken dat een 

huurovereenkomst geen levenslange garantie voor het gebruik van woonruimte geeft, tenzij partijen zijn 

overeengekomen dat de verhuurder de overeenkomst niet op mag zeggen. Het laatste is echter een uitzondering. 

In mijn praktijk ben ik een dergelijke clausule nog niet tegengekomen. 

  

Vergoeding aan de huurder 

In beginsel heeft de huurder geen recht  op vergoeding van alle kosten achter de komma in verband met de 

huurbeëindiging wegens een dringende reden. De huurder kan wel aanspraak maken op een hogere vergoeding 



 

 

als hij door de verhuizing aantoonbaar meer schade lijdt dan de vastgestelde vergoeding. Uit het vonnis van de 

rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Zwolle, van 2010[4] bleek dat de huurders hun vordering niet 

voldoende konden onderbouwen. Op basis van de aangeleverde informatie zag de rechter geen reden om de 

vergoeding op een hoger bedrag te stellen dan de destijds vastgestelde gefixeerde vergoeding op grond van een 

huurbeëindiging wegens dringend eigen gebruik. Het betrof in deze zaak evenwel geen opzegging in het kader 

van dringend eigen gebruik. De huurders hadden een voorlopige voorziening gestart, omdat zij de woning 

moesten verlaten vanwege het feit dat er door de gemeente geen vergunning was gegeven de woning te 

bewonen. Er was dus sprake van illegale bewoning. De verhuurder schoot tekort door het huurgenot niet te 

kunnen garanderen. 

  

De kantonrechter zocht uitdrukkelijk aansluiting bij de gefixeerde vergoeding in het kader van dringend eigen 

gebruik. Dat was wel bijzonder. De gefixeerde vergoeding geldt immers in beperkte mate bij een opzegging in het 

kader van dringend eigen gebruik of bij wijziging van de bestemming van het gehuurde. Daarvan was hier geen 

sprake. De huurder zou immers de huurovereenkomst kunnen ontbinden wegens het te kort schieten aan de zijde 

van de verhuurder. Een schadevergoeding wegens ontbinding van een overeenkomst dient door de huurder te 

worden onderbouwd. Deze vordering valt niet onder de (gefixeerde) vergoeding als genoemd in artikel 7:275 BW. 

Het geeft aan dat de huurder ook in zaken die wél verband houden met een opzegging wegens dringende reden 

zijn schade moet onderbouwen als hij meer dan de gefixeerde tegemoetkoming wenst te ontvangen. Overigens 

valt de analoge redenering van de rechter wel te billijken nu de huurder buiten zijn invloedsfeer de woning moest 

verlaten, hetgeen ook het geval is bij de situaties waarin wél een wettelijk recht van een gefixeerde vergoeding is 

toegeschreven. 

  

  

 

Servicekosten 

 

 Verdeling bij aparte meters 

Een voorbeeld van een berekening van de kosten van nutsvoorzieningen in het geval dat er geen aparte meters 

in de verschillende gehuurde ruimten zijn geeft het arrest van het hof te 's-Hertogenbosch van 3 juli 2012[5]. In 

deze zaak werd door een huurder van bedrijfsruimte energie geleverd aan een huurder van een boven deze 

bedrijfsruimte gelegen woning. Deze woning werd verhuurd door dezelfde verhuurder als die van de 

bedrijfsruimte. Tussen de verhuurder en de huurder van de bedrijfsruimte was overeengekomen dat er € 110 per 

maand aan energiekosten van de bovenwoning verrekend mocht worden met de verschuldigde huur van de 

bedrijfsruimte. Aan het einde van de huurperiode van de bedrijfsruimte meent de verhuurder nog van de huurder 

tegoed te hebben. De huurder meent daarentegen nog een bedrag aan energiekosten van de verhuurder tegoed 

te hebben. 

  

Het hof vond dat er geen bewijs was aangedragen door de verhuurder van de stelling dat hier sprake was van 

een vaste vergoeding. Het hof ging er daarom van uit dat het maandelijkse bedrag van € 110 een voorschot 

bedrag betrof. Voorts diende naar de mening van het hof een situatie als de onderhavige, waarbij een pand is 

gesplitst en door de verhuurder separaat aan twee verschillende huurders wordt verhuurd -terwijl er geen 



 

 

afzonderlijke meters voor energie- en waterverbruik zijn- uitgangspunt te zijn dat er een verdeling van de energie- 

en waterkosten plaatsvindt op basis van het werkelijke verbruik van iedere eenheid. Indien het werkelijke verbruik 

niet exact kan worden vastgesteld, dan dient dit te worden geschat. 

  

Dit uitgangspunt is ook in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid: het is niet de bedoeling dat de ene 

huurder moet opdraaien voor het energie- en waterverbruik van de andere huurder. Het hof berekent vervolgens 

welk bedrag door de huurder van de bedrijfsruimte mag worden berekend. 

  

Het is jammer dat in deze kwestie het hof niet is gevraagd een oordeel te geven over de vraag of van een huurder 

kan worden gevergd dat hij als energieleverancier optreedt ten behoeve van een ander huurder van de 

verhuurder. Het lijkt mij dat de verhuurder bij uitstek zorg dient te dragen voor levering van energie aan de 

verschillende huurders als er geen afzonderlijke meters voor energie- en waterverbruik zijn in een 

gebouwencomplex waarin verschillende huurders zitten gevestigd. 

  

Servicekosten en roerende zaken in de woning 

Op basis van het servicekostenbeleid 2010 van de huurcommissie  mag de  verhuurder die het eigendom van de 

boiler, geiser of gevelkachel heeft, naast de gebruiksvergoeding ook de kosten van de kleine herstellingen aan 

deze apparatuur in de servicekosten opnemen. (Wand)boilers, geisers en gevelkachels worden door de 

Huurcommissie namelijk als roerende zaken aangemerkt. Als uitgangspunt voor het opnemen van deze zaken in 

de servicekosten geldt evenwel dat het totaalbedrag van de gebruiksvergoeding en kleine herstellingen niet hoger 

mag zijn dan het huurbedrag dat normaliter door het nutsbedrijf in rekening wordt gebracht voor dergelijke 

apparatuur. Indien de verhuurder zelf huurt van een nutsbedrijf of een derde, dan kan het huurbedrag inclusief de 

eventuele extra kosten van onderhoud en keuring volledig aan de huurder worden doorberekend. 

  

Als de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst niet wist  dat de geiser geen onderdeel van het gehuurde 

uitmaakte, dan mag de verhuurder voor het gebruik van de geiser geen huur in rekening brengen. Als de 

verhuurder evenwel zorg draagt voor het onderhoud van deze geiser, dan mag de verhuurder  ten aanzien van 

het onderhoud van deze roerende zaken geen hoger bedrag in rekening brengen dan dat hij normaliter kwijt zou 

zijn geweest aan huur voor een dergelijk apparaat. 

  

De rechtbank Maastricht, sector kanton, locatie Maastricht slaat naar mijn mening de plank in haar uitspraak van 

24 augustus 2011[6] mis door te oordelen dat partijen overeen kunnen komen dat de kosten van huur van een 

HR-ketel voor rekening van de huurder komen. Een cv-ketel dient namelijk  als onroerende zaak  en  bestanddeel 

van de woning aangemerkt, zodat de gebruikskosten bij de huurprijs worden geacht te zijn inbegrepen. Dit volgt 

ook uit het servicekostenbeleid (onderdeel onderhoud installaties). 

  

 

Geen schadevergoeding zonder voorinspectie bij huurbeëindiging 

 

Zonder inspectie vermindering schadevergoeding verhuurder De rechtbank Almelo, sector kanton, locatie 

Enschede kwam in haar vonnis van 13 maart 2012[7] tot het oordeel dat de verhuurder die de huurder na 



 

 

verkrijging van een ontruimingsvonnis geen gelegenheid gaf tot herstel van eventuele gebreken en/of geen inzicht 

gaf in deze gebreken vóór ontruiming van de woning, de herstelkosten niet kon verhalen op deze huurder. De 

verhuurder gaf voorts geen inzicht in de kosten die de huurder ook zou hebben gemaakt als deze wél 

gelegenheid tot herstel van gebreken zou hebben gekregen. De vordering van de verhuurder werd daarom in het 

geheel afgewezen. 

  

 

Ontbinding huurovereenkomst 

 

De terme de grâce  

De rechter heeft in het kader van de opzegging (artikel 7:274 lid 6 BW) en/of ontbinding van de overeenkomst  de 

mogelijkheid om de huurder een terme de grâce van een maand te geven om zijn verplichtingen alsnog na te 

komen. Deze mogelijkheid heeft de rechter bij het verzoek om ontbinding van de overeenkomst op grond van 

artikel 7:280 BW. De rechter kan deze mogelijkheid ambtshalve toepassen. De redactie van het artikel  geeft aan 

dat er sprake is van een keuzemogelijkheid van de rechter om hier ten gunste van de huurder gebruik van te 

maken. Het lijkt Huurgeschil.nl wel verstandig dat de huurder de rechter vraagt een terme de grâce toe te passen 

als hij daarvan gebruik wenst te maken. De rechter is immers niet verplicht deze regel toe te passen.. De rechter 

zal dan bij afwijzing van dit verzoek te kennen moeten geven waarom van deze mogelijkheid geen gebruik wordt 

gemaakt. Bij toepassing van artikel 7:280 BW geeft de rechter te kennen de vordering (tot ontbinding van de 

huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde) toe te wijzen, tenzij de huurder binnen de gestelde termijn 

van maximaal een maand aan zijn verplichtingen voldoet. Het gaat hier om een fatale termijn. De terme de grâce 

vangt aan op de dag van de uitspraak of op een in het vonnis aangeduide dag. De rechter heeft beleidsvrijheid 

om hier een keuze in te maken. Mocht de huurder niet voldoen aan zijn verplichtingen binnen de gestelde termijn, 

dan zal de huurovereenkomst  alsnog ontbonden worden, ook al heeft de huurder na deze termijn de verplichting 

alsnog voldaan. 

  

Het hof te 's-Gravenhage bevestigt dit in haar arrest van 27 december 2011[8]. De huurder had in eerste aanleg 

verweer gevoerd, doch had niet binnen de door de rechter gestelde termijn betaald, omdat hij het vonnis stelde 

niet te hebben ontvangen. De huurder maakte in hoger beroep bezwaar tegen aanvang van de terme de grâce 

termijn vanaf datum vonnis. Het hof overwoog als volgt: Het verlenen van een ‘terme de grâce’ vormt geen 

executie van het vonnis, maar betreft een door de rechter geboden laatste kans aan de huurder om binnen een 

bepaalde (korte) termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Nadere formele eisen worden hieraan niet 

gesteld. Het geven van deze laatste kans is overgelaten aan de discretionaire bevoegdheid van de kantonrechter, 

waarbij de kantonrechter ervan mag uitgaan dat een in het geding verschenen partij tijdig op de hoogte is, althans 

redelijkerwijs kan komen, van het vonnis, en waarbij de rechter in geval van tegenspraak de ingangsdatum van 

de ‘terme de grâce’ mag koppelen aan de vonnisdatum. Zelfs al zou het op 18 juli 2011 door de griffie verzonden 

vonnis de huurder niet hebben bereikt, dan nóg had van huurder als verschenen procespartij gevergd mogen 

worden dat hij tijdig bij de griffie had geïnformeerd over het uitblijven van het vonnis 

  

Verbodsbepalingen in het huurcontract 

In het huurcontract kunnen verbodsbepalingen staan. Het is de vraag of overtreding daarvan ontbinding van de 



 

 

overeenkomst rechtvaardigt. In een zaak die speelde voor de voorzieningenrechter te Dordrecht was ontruiming 

van woonruimte gevorderd wegens een huurachterstand (ontbinding kan in een voorlopige voorziening niet 

worden gevorderd), maar ook wegens overtreding van een verbod om het slot van de woonruimte te vervangen. 

Tevens had de huurder in huis geblowd ondanks een verbod om in de woonruimte verdovende middelen te 

gebruiken. De voorzieningenrechter oordeelde in haar vonnis van 15 mei 2012[9] dat de huurachterstand 

voldoende hoog was om in een bodemprocedure ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. 

  

De gevorderde ontbinding kon om deze redenen worden toegewezen. De rechter was van mening dat blowen in 

de woning wanprestatie oplevert, doch dat dit op zichzelf onvoldoende is om ontbinding van de overeenkomst te 

rechtvaardigen in een bodemprocedure. Ook hier geldt dat zonder aanvoering van bijzondere omstandigheden de 

overtreding gezien haar geringe betekenis de ontruiming van het gehuurde niet rechtvaardigt, omdat niet wordt 

verwacht dat in een bodemprocedure de ontbinding van de overeenkomst om deze redenen zal worden 

uitgesproken. 

  

 

 De partijbedoeling en de overeenkomst van naar aard korte duur 

 

Restrictieve uitleg 

Dat een huurovereenkomst waarin een bepaalde huurperiode staat waarbinnen partijen de huurovereenkomst 

niet konden beëindigen niet hoeft te leiden tot de kwalificatie van een overeenkomst van korte duur werd in het 

vonnis van de rechtbank, sector kanton, locatie Haarlem van 13 oktober 2011 bevestigd1. De rechtbank 

overwoog uitdrukkelijk dat het enkele feit dat de huur volgens de door verhuurder gestelde - en door huurder 

betwiste- afspraak voor slechts drie jaar zou gelden niet maakte dat sprake was van een huur die naar zijn aard 

van korte duur was. Naar de mening van de rechtbank waren daarom de wettelijke regels voor opzegging van de 

huur van woonruimte van toepassing. Ik lees in deze uitspraak tevens de mogelijkheid om een huurovereenkomst 

met een beperkte tijdsclausule aan te gaan waarbinnen opzegging door partijen niet mogelijk is. De regels van 

opzegging zijn daarentegen onverkort van toepassing. Dit betekent dus dat de verhuurder de overeenkomst niet 

kan beëindigen tegen het einde van de huurperiode. Verder geldt de mogelijkheid van opzegging als vermeld in 

artikel 7:274 lid 2 niet. 

   

Door de rechtbank te Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam werd in haar vonnis van 5 juni 2012[10] een 

overeenkomst voor bepaalde duur aangenomen. Hoewel uit de huurovereenkomst de bedoeling van partijen niet 

duidelijk uit de verf kwam (huurperiode van korte duur) blijkt deze bedoeling wel door verklaringen die partijen 

gedurende de procedure hebben afgelegd. De huurder had gedurende deze procedure verklaard dat bewoning 

van het gehuurde een noodsituatie betrof en dat bewoning voor ongeveer een jaar zou zijn. Door de rechter wordt 

uit deze verklaring een bedoeling van de huurder gedestilleerd om de woning slechts een korte periode te 

bewonen. Volgens de rechter was de kern van de bedoeling van de verhuurder woonruimte te gaan verhuren, 

vanwege de noodsituatie waarin de huurder verkeerde. De verhuurder mocht er, gelet op de tussen partijen 

gemaakte afspraken en de door de huurder gewekte verwachtingen, op vertrouwen dat de huurder uiterlijk 1 juli 

2010 zou vertrekken. Door deze redenering oordeelde de rechter  dat hier sprake was van een overeenkomst van 

bepaalde duur. 



 

 

  

De Hoge Raad heeft het cassatieverzoek van de huurder tegen de uitspraak van het hof in haar arrest van 13 juli 

2012[11] afgewezen wegens het feit dat de klachten niet tot cassatie kunnen leiden. Mr. M.H. Wissink bespreekt 

in zijn conclusie de middelen van cassatie. Allereerst komt hij tot de conclusie dat achterstallig onderhoud niet in 

de weg hoeft te staan aan opzegging wegens dringend eigen gebruik. Het hof had naar zijn oordeel het arrest 

voldoende gemotiveerd door een structurele wanverhouding tussen de huuropbrengsten en de exploitatiekosten 

als dringende reden van opzegging aan te merken (alinea 2.5). Bij deze berekening dienen ook de kosten van 

renovatie betrokken worden. Dit oordeel sluit aan bij hetgeen mr. Huydecoper in zijn conclusie bij het arrest van 

de Hoge Raad van 26 maart 2010[12] heeft genoemd. Naar mening van mr. Huydecoper moet huurbeëindiging 

mogelijk zijn als de 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 voldaan. 

  

Er werd door mr. Wissink nog aanstipt dat een waardestijging van het gehuurde ertoe kan leiden dat men een 

verliesgevende huurrelatie waarmee de verhuurder wordt geconfronteerd als minder ernstig zou kunnen ervaren, 

waardoor de dringende reden als opzeggingsgrond kan worden afgezwakt. 

  

Volgens mr. Wissink zal het bestaan van een alternatieve mogelijkheid om rendement op de gepleegde 

investering te realiseren (namelijk door verkoop) maar een betrekkelijke waarde hebben wanneer uit de overige 

omstandigheden van het geval volgt dat renovatie op niet al te lange termijn onvermijdelijk is. Het benutten van 

een eventuele verkoopoptie verschuift het probleem dan van de oude eigenaar/verhuurder naar de nieuwe 

eigen/verhuurder zonder dat de situatie verder verandert. 

  

In het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem van 23 oktober 2009[13] kwam de bedoeling 

om een huurovereenkomst voor korte duur te sluiten  tot uitdrukking in de omstandigheid dat de verhuurder 

gedurende de overeengekomen periode te kennen had gegeven het gehuurde daadwerkelijk te willen verkopen, 

zoals bij aanvang van de overeenkomst ook al te kennen was gegeven. Er hadden bezichtigingen 

plaatsgevonden door potentiële kopers en er was in principe overeenstemming over de verkoop van de woning 

bereikt. De potentiële kopers hadden verklaard pas een definitieve koopovereenkomst te willen aangaan als 

duidelijk was dat en wanneer de huurder zou vertrekken. De huurder heeft telefonisch aan de verhuurder te 

kennen gegeven dat hij pas uit de woning zal vertrekken op het moment dat hij een andere geschikte huurwoning 

zal hebben gevonden voor zijn gezin. 

  

De rechter overwoog in verband met de partijbedoeling dat voor een antwoord op de vraag of er sprake is van 

huur naar zijn aard slechts van korte duur is in de zin van artikel 7:232 lid 2 BW, gekeken moet worden naar de 

aard van het gehuurde en naar de aard van het gebruik van het gehuurde in combinatie met de bedoelingen van 

partijen bij het aangaan van de overeenkomst, de effectuering van die bedoelingen en de duur van het gebruik 

van het gehuurde. Naast de duidelijke bepalingen in de overeenkomst was het  ook gebleken dat partijen die 

bedoelingen hebben geëffectueerd, in die zin dat de verhuurder in maart 2009 heeft aangekondigd de woning 

actief in de verkoop te zetten en dat huurder vervolgens zijn medewerking heeft verleend aan diverse 

bezichtigingen. Dat huurder later, lopende de huurovereenkomst, door zijn gewijzigde gezinssituatie van 

gedachten is veranderd, maakt de bedoelingen van de partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst niet 

met terugwerkende kracht anders en brengt evenmin wijziging in de aard van de huurovereenkomst. 

 



 

 

VVE en verhuring 

 

Bevoegdheid tot verhuur 

Voorop staat het bepaalde in artikel 5:120 BW. Een appartementseigenaar is bevoegd zijn appartement aan een 

ander in gebruik te geven. Of dit nu een huur- of gebruiksovereenkomst is maakt daarvoor niet uit. De Vereniging 

van Eigenaren (VVE) kan het enkele verhuren in beginsel niet verbieden. De rechtbank Groningen, sector civiel 

recht gaf in alinea 5.3.1 van haar vonnis van 9 juni 2010[14] een  nuancering op deze regel. Volgens de rechter 

volgt uit artikel 5:120 lid 1, aanhef BW in verbinding met artikel 5:112 lid 4 BW niet dat een verhuurverbod dat is 

opgenomen in de splitsingsakte en gepubliceerd in de openbare registers ongeoorloofd is. Er kunnen immers bij 

reglement (mits via de splitsingsakte in de openbare registers opgenomen) regels worden gesteld omtrent het 

gebruik van de afzonderlijke appartementen. 

  

In deze zaak ging het om een eigenaar die van deze beperking op de hoogte was bij het verwerven van een 

appartement, doch desondanks dit appartement wilde gebruiken om kamers aan studenten te verhuren. De 

rechter was daarom van mening dat deze eigenaar, nu hij volledig was ingelicht over de zich voordoende 

beperkingen aan het appartement, bezwaarlijk ná haar beslissing tot aankoop van dit appartement kan klagen dat 

zij beperkingen ondervindt. Een dergelijke ongeoorloofde inbreuk zou zich eerst voordoen indien een 

appartementseigenaar ná verkrijging van de eigendom geconfronteerd wordt met een verhuurverbod. 

 

Hoofdonderwerpen volgende Nieuwsbrief 

 

• Huurbeëindiging wegens een dringende reden woonruimte en bedrijfsruimte; 

• De failliete verhuurder. 
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[1] LJN: BW 5006, sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 788640. 

[2] LJN: BW7821, gerechtshof Amsterdam, 200.083.077/01. 

[3]LJN: BW1466, gerechtshof Amsterdam, 200.083.811/01.  

[4] LJN: BN0214, sector kanton Rechtbank Zwolle, 503163 VV 10-46.  

[5] LJN: BX0425, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.091.929. 

[6] LJN: BW8374, sector kanton Rechtbank Maastricht, 404041 CV EXPL 10-5700. 

[7] LJN: BV9032, Rechtbank Almelo, 385438 CV EXPL 11-9798.  

[8] BV1677, gerechtshof 's-Gravenhage, 200.096.025/01.  

[9] LJN: BW5790, voorzieningenrechter rechtbank Dordrecht, 97728/KG ZA 12-67. 

[10] LJN: BX0197 sector kanton Rechtbank Amsterdam, CV11-5911.  

[11] LJN: BW6754, Hoge Raad, 11/02497. 

[12] LJN: BL0683, Hoge Raad, 08/03290. 

[13] LJN: BK3219, voorzieningenrechter rechtbank Arnhem, 190286.  

[14] LJN: BM7306, rechtbank Groningen, 114360 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


