
Beste  mevrouw, heer , 

Deze nieuwsbrief is toegespitst op het verschijnen van de achtste druk van mijn boek "Huurgeschillen 

Ontleed". Ik heb in 2015 weinig nieuwsbrieven verstuurd vanwege de inspanningen die het mij kostte om 

"Huurgeschillen Ontleed" (1675 pagina's) te voltooien. Ik geef in deze nieuwsbrief ook een korte 

weergave weer van de basisgegevens waarvan bij de huurverhoging per 1 juli 2016 wordt uitgegaan. 

 

Toegevoegde uitspraken  

In "Huurgeschillen Ontleed" heb ik de baanbrekende uitspraak van de Raad van Staten van 3 februari 

2016 nog kunnen verwerken. In deze uitspraak heeft de Raad van Staten beslist dat de wettelijke basis 

van de bepalingen in Boek 7 titel 4 over huurverhoging (artikel 7:252a BW) in samenhang met artikel 67 

AWR geen voldoende wettelijke grondslag bieden om de Belastingdienst te verplichten 

inkomensgegevens in het kader van de inkomensafhankelijk huurverhoging te verstrekken. Het boek 

vertoont 400 pagina's meer dan de vorige versie. Er zijn meer dan 200 rechterlijke uitspraken 

toegevoegd. 

 

Wijzigingen en aanvullingen in deze achtste druk 

In 2014 en 2015 hebben zich veel belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht 

voorgedaan. Het was daarom noodzakelijk om de zevende druk van het boek ingrijpend te wijzigen. 

Naast deze noodzakelijke wijzigingen heb ik ook vrijwel alle andere hoofdstukken aangevuld met ten 

minste 200 extra uitspraken van kantonrechters, hoven en Hoge Raad. De wijzigingen zijn te veel om in 

dit bestek allemaal te behandelen. Ik geef hieronder een aantal omvangrijke aanvullingen weer. 

 

Ik heb de periodieke huurverhoging voor woonruimte voor de periode 2015-2016 in dit boek verwerkt. Ik 

heb vooral het onderdeel gewijzigd waarin de mogelijkheid om de huur te verlagen is besproken. Voor de 

actuele wijzigingen met betrekking tot de verhogingen die per juli 2016 plaatsvinden, raadpleegt u 

Huurgeschil.nl. 

 

In de praktijk kom ik regelmatig tegen dat huurders een beding overtreden, waarin samenwoning wordt 

verboden. Dit komt vooral tot uitdrukking als er een verzoek tot verkrijging van het medehuurderschap 

wordt gedaan. Een uitgebreid verslag over de positie van de huurder treft u in dit boek aan. Een ander 

onderwerp uit de praktijk betreft het gebruik van het gehuurde voor de opvang van kinderen in het kader 

van het gastouderschap, en het gebruik van het gehuurde voor short stay verhuring. Ik ga vooral in op de 

vraag of de huurder handelt in strijd met de overeengekomen bestemming door het gehuurde op deze 

wijze te gebruiken, en of dit de verhuurder reden geeft de huurovereenkomst te ontbinden. 

  

Dit boek geeft een antwoord op de vraag of er BTW over de huur betaald moet worden en of partijen 

kunnen kiezen voor BTW belaste verhuring. Dit onderwerp wordt vooral in het kader van verhuurde 

bedrijfsruimte uitgewerkt. 

  

De Warmtewet heb ik ook weer onder handen genomen. In het bijzonder is uitgewerkt dat de 

Huurcommissie, in tegenstelling tot eerdere berichten, toch bevoegd is geworden om geschillen te 

behandelen die in het kader van de levering van warmte ontstaan. 



 

De vernietiging van bepalingen die van de wet afwijken wordt uitgebreid besproken. Dit onderwerp komt 

vooral aan de orde bij huurprijswijziging bedrijfsruimte, waarbij de huurder vaak het initiatief tot wijziging 

van de huurprijs neemt. Hierbij kan de huurder tegen een verval van het recht op actieve vernietiging van 

een afwijkend beding oplopen. 

Het hoofdstuk over all-inhuurprijzen is geheel herzien. Dat was noodzakelijk door wijziging van de 

wettelijke regeling. 

 

De indeling van de hoofdstukken is ook aangepakt. Ik heb de alinea’s in het boek opgeknipt in kleinere 

delen. De vorige versies van dit boek bevatten toch hele lappen tekst waar de lezer zich doorheen moest 

worstelen. Ik hoop dat het boek door toepassing van kleinere alinea’s weer een stuk leesbaarder is 

geworden. 

 

Er is tevens een geheel nieuw hoofdstuk over "Huur en mededinging" aan het boek toegevoegd. In dit 

hoofdstuk geef ik het wettelijke kader weer en behandel ik in het kort de wettelijke regels over 

mededinging. daarnaast behandel ik jurisprudentie over het mededingingsrecht.  

 

Huurgeschillen Ontleed is te bestellen bij uitgeverij Eburon te Delft.  

Informatie bij Eburon 

Inhoudsopgave Huurgeschillen Ontleed versie 2016 

 

Door een boek te kopen geeft u mij een donatie als u Huurgeschil.nl regelmatig raadpleegt. Een 

sympathieke gedachte: u een boek, waarmee u vrijwel alle problemen kunt tackelen op het gebied van 

het huurrecht en ik een paar euro's aan royalties per boek voor alle inspanningen ik moet getroosten om 

het actuele huurrecht aan u voor te kunnen schotelen. U moet zich echter tot niets verplicht voelen.  We 

hebben al zo veel verplichtingen in dit leven.  

 

Periodieke huurverhoging 2016 

 

Huurverhoging 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 

•  2,1% (0,6% inflatie + 1,5% basisverhoging) voor huishoudinkomens tot € 34.678; 

• 2,6% (1 % inflatie + 1,5% basisverhoging + 0,5% inkomensafhankelijke verhoging) voor 

middeninkomens (van € 34.678 tot € 44.360); 
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• 4,6% (0,6 % inflatie + 1,5% basisverhoging + 2,5% inkomensafhankelijke verhoging) voor hogere 

inkomens (boven € 44.360). 

In de Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. Brief Minister S.A. 

Blok 16 februari 2016 wordt het huurbeleid over 2016-2017 concreet uitgewerkt. 

Een aantal belangrijke punten ten aanzien van de huurverhoging per 1 juli 2016. 

  

De verstrekking van gegevens door de Belastingdienst 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter in haar uitspraak van 3 februari 

2016 Uitspraak 201506945/1/A3 geoordeeld dat de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst om op 

verzoek van verhuurders inkomensindicaties voor de huurverhoging te verstrekken, niet expliciet genoeg 

in de wet is neergelegd en dat dit betekent dat de Belastingdienst geen inkomensindicaties voor de 

huurverhoging mag verstrekken. In het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt 2015 (34 373) dat op 9 

februari 2016 door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt deze wetstechnische onvolkomenheid 

weggenomen. Daarnaast is ook een separaat wetsvoorstel ingediend die deze wetstechnische 

onvolkomenheid wegneemt, het wetsvoorstel Gegevensverstrekking Belastingdienst (34 374). De 

Tweede Kamer heeft dit laatste wetsvoorstel nog niet aangenomen. Als een van beide wetsvoorstellen 

vóór 14 maart 2016 door het parlement is aangenomen en in werking is getreden, kan de Belastingdienst 

volgens planning vanaf 14 maart 2016 op verzoek van verhuurders die een inlogaccount voor 2016 

hebben, inkomensindicaties gaan verstrekken. Op dit moment (20 februari 2016) is het nog niet geheel 

zeker dat de verstrekking van inkomensindicaties op 14 maart 2016 kan beginnen 

  

Huursombenadering betreffende woningcorporaties 

Voor de huurverhoging van 2016 heeft de wetgever voor niet-geliberaliseerde woonruimte evenals voor 

de verhoging in 2015 en 2014 slechts ten dele gekozen voor de huursombenadering. Kern van de 

huursombenadering is dat de totale huurstijging bij een verhuurder aan een maximum wordt gebonden, 

maar dat het daarbij mogelijk is op het niveau van de individuele woning de huurverhoging te 

differentiëren. De gedachte is dat dan een betere relatie gelegd kan worden tussen de huurverhoging en 

de marktwaarde/kwaliteit van de woning. Zo zouden de huren meer dan gemiddeld verhoogd kunnen 

worden als de huurprijs laag is in verhouding tot de geboden kwaliteit en minder dan gemiddeld als de 

huurprijs hoog is in verhouding tot de geboden kwaliteit. Minister Blok is voornemens om de maximale 

huursomstijging (exclusief harmonisatie) per 1 juli 2016 vast te stellen op inflatie + 0,4 procentpunt ( 

Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 pagina 3. De maximale 

huursomstijging voor woningcorporaties wordt dus gesteld op 1%. 

  

De gedeeltelijke huursombenadering over 2016 

De gedeeltelijke toepassing van de huursombenadering blijkt uit het hiernavolgende. Ook in 2016 blijven 

voor de verhuurders die deze wijze van verhoging toepassen voor de berekening van de gemiddelde 

huurstijging van de zelfstandige woningen van een corporatie per 1 juli 2016 daarom onder meer de 

verhogingen buiten beschouwing met betrekking tot: 

  

  de woningen waarvoor op 1 juli 2016 een geliberaliseerd huurcontract geldt; 

  de woningen waarvan de huurprijs per 1 juli 2016 met meer dan 2,1% zijn verhoogd 
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(huishoudens met een inkomen boven € 34.678); 

 de woningen waarvan de huurprijs per 1 juli 2016 wegens inkomensdaling na en of meer 

inkomensafhankelijke hogere huurverhoging(en) is verlaagd; 

 de woningen die op 1 juli (op)nieuw zijn verhuurd (eerste verhuring van een woning of 

opvolgende verhuring bij verhuizing van de huurder;huurharmonisatie); 

 -de woningen waarvan de huurprijs per 1 juli 2016 als gevolg vanwoningverbetering/renovatie 

zijn verhoogd. 

  

Er is dus voor algemeen doorgevoerde huurverhoging in 2016 geen sprake van een zuivere 

huursombenadering, omdat de huurstijging in ieder geval 2,1% kan luiden en de inkomensafhankelijke 

verhoging geen drukkend effect heeft op deze mogelijkheid van huurverhoging. 

  

Onderscheid tussen particuliere verhuring en verhuring via corporaties 

Concreet zet het akkoord in op een huurbeleid voor de komende jaren (de periode 2016-2018) waarbij in 

de situatie dat de feitelijke huur meer dan 80% van maximaal toegestane huur (conform het 

woningwaarderingsstelsel) bedraagt de huurverhoging maximaal de inflatie kan bedragen. In die gevallen 

waar de huur onder die 80% ligt, mag de huurverhoging voor huurrondejaar 2016/2017 voor toegelaten 

instellingen, inclusief harmonisatie, stijgen met maximaal inflatie plus 1%. Voor 2017 geldt een 

maximering van de jaarlijkse huurprijsstijging van inflatie plus 2,5% (Memorie van toelichting 

doorstroming huurmarkt 2015, pagina 9. Door niet alleen de huurprijzen van zittende huurders, maar ook 

de huren bij nieuw aangegane huurovereenkomsten mee te nemen bij de berekening van de gemiddelde 

huurprijsstijging, worden de huurverhogingen van de zittende huurders gedempt. Bij deze gemiddeld 

berekende huurprijsstijging wordt bovendien ook de huurstijging betrokken van de woningen die in het 

lopende jaar worden geliberaliseerd. 

 

Het gezinsinkomen is gedaald in het jaar vóór het jaar waarin de nieuwe verhoging is voorgesteld 

De extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging geldt niet als de huurder kan aantonen dat het 

huishoudinkomen 1 kalenderjaar eerder (bij een verhoging in 2016 dus over het inkomen van 2015) niet 

hoger was dan € 34.678 of € 44.360. Dit is geregeld in artikel 7:252a lid 6 sub b BW. 

  

Het gezinsinkomen is gedaald onder de inkomensgrenzen, maar nog niet gedaald onder de 

huurtoeslaghuurprijsgrens 

Huurders waarvan hun huishoudinkomen na één of meer inkomensafhankelijke hogere 

huurverhoging(en) met een inkomensdaling tot onder een van de inkomensgrenzen voor de 

inkomensafhankelijke huurverhoging (nu € 34.678 en € 44.360, basis 2016) worden geconfronteerd, 

krijgen recht op huurverlaging tot het niveau dat de huurprijs zou hebben bedragen als het 

huishoudinkomen steeds in die lagere categorie zou hebben gevallen. De kapstok van deze mogelijkheid 

tot verlaging van de huur is gebaseerd op artikel 7:252b lid 1 sub b BW. 

  

Het gezinsinkomen is gedaald in het jaar waarin de nieuwe verhoging is voorgesteld 

Als het inkomen in 2016 is gedaald kan de regel van artikel 7:252a lid 6 sub b BW niet worden toegepast. 
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Daarnaast kan de huurder niet het in artikel 7:252b lid 2 BW verlangde formulier meesturen als bewijs 

van de gedaalde inkomsten. Een huurder kan dan wel bezwaar bij de verhuurder maken, maar de 

verhuurder hoeft dat niet te honoreren. Die kan eisen dat de inkomensdaling aangetoond wordt met een 

IBRI-formulier (voorheen IB60-formulieren) over 2016. In deze informatie moeten de inkomensgegevens 

van alle bewoners staan opgenomen die in dat jaar tot het huishouden in het gehuurde behoren. Dit 

formulier kan echter pas in 2017 door de Belastingdienst worden verstrekt! 

  

Aanvraag inkomsten bij de belastingdienst  

De verhoging per 1 juli 2016  

De inkomensafhankelijke huurverhoging en de mogelijkheid van toetsing bij de belastingdienst van het 

inkomen door de verhuurder is bepaald in artikel 7:252a lid 4 BW en artikel 19a* UHW. 

De belastingdienst verstrekt deze gegevens alleen aan de genothebbende bij de woonruimte. Dit is 

degene die de WOZ-beschikking van de woonruimte krijgt van de gemeente. Dit kan de eigenaar zijn, 

maar ook een beperkt zakelijk gerechtigde, zoals erfpachter, opstalgerechtigde, of vruchtgebruiker. Door 

de belastingdienst wordt op adresniveau gecontroleerd of de aanvrager inderdaad de genothebbende 

betreft. 

De verklaring door de belastingdienst als bedoeld in artikel 7:252a lid 3 BW wordt volgens de volgende 

procedure door de verhuurder verkregen. 

  

Op 3 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten dan ook beslist 

Uitspraak 201506945/1/A3 dat de belastingdienst op basis van de huidige wettelijke regeling geen 

inkomensgegevens aan de verhuurder mag verstrekken in het kader van de inkomensafhankelijke 

huurverhoging. 

Volgens de Raad van Staten bestaat volgens de huidige redactie van artikel 7:252a lid 3 BW geen 

wettelijke verplichting voor de Belastingdienst om de gegevens over het inkomen van een huurder aan de 

verhuurder te verstrekken. Er bestaat slechts een wettelijke plicht van de verhuurder om de bij de 

Belastingdienst opgevraagde inkomensverklaring te voegen bij het voorstel tot huurverhoging. Voorst 

bepaalt artikel 19b lid 5 UHW niet dat de Belastingdienst uitsluitend in het hier omgeschreven geval 

afgifte van de gevraagde verklaring kan weigeren. 

Ingevolge artikel 67 van de AWR geldt de hoofdregel dat de Belastingdienst gegevens die hij voor de 

taakuitoefening heeft verkregen, niet aan derden mag verstrekken. Dit artikel voorziet in lid 2 in een 

uitzondering op de geheimhoudingsplicht ingeval een wettelijk voorschrift tot verstrekken van informatie 

verplicht. De Raad van Staten is gezien het bovenstaande gestelde over de artikelen 7:252a BW en 19b 

lid 5 UHW van mening dat deze uitzondering zich hier niet voordoet. 

De verstrekking van gegevens zoals door de Belastingdienst is toegepast valt daarom onder artikel 8 sub 

c van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hier staat immers dat de gegevens verstrekt 

mogen worden (door de Belastingdienst) als de gegevens verwerking noodzakelijk is om een wettelijke 

verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. Dat is zoals boven al opgemerkt 

niet het geval. 

De belanghebbende kon zich verzetten tegen de verstrekking van de gegevens door de Belastingdienst, 

omdat dit viel onder artikel 8 sub f Wbp. Ingevolge artikel 40 van de Wbp staat daartegen verzet open. 

De Raad van Staten kwam tot oordeel dat de Belastingdienst in strijd met artikel 67 lid 1 Awr had 
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gehandeld door de inkomensgegevens van een huurder aan de verhuurder te verstrekken. 

 

Tot slot 

 

Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen naar  

mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl Daarnaast geef ik wekelijks updates via mijn Linkedin account en via 

Twitter. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Erik Teeuw 

Huurgeschil.nl 

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