
Geachte lezer, 

 

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

betrekking tot woonruimte en bedrijfsruimte. Het gaat om aanvullingen, nieuwe inzichten en 

jurisprudentie. 

 

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

mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl 

 

Daarnaast geef ik wekelijks updates via mijn Linkedin account en via Twitter. De actualiteiten zoals in 

deze brief weergegeven vormen maar een beperkte weergave van de door mij gepubliceerde 

updates. Mocht u regelmatig updates op het gebied van het huurrecht willen ontvangen, dan staat 

het u vrij mij te volgen via deze media. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

Erik Teeuw 

Huurgeschil.nl 

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

  

________________________________________ 
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________________________________________ 

Boek: “Huurgeschillen ontleed” 

________________________________________ 

  

Heeft u mijn boek “Huurgeschillen Ontleed” al besteld?. Het boek is nu te bestellen via de site van 

Eburon Uitgeverij te Delft (Eburon). Kijk voor de inhoudsopgave van het boek ("Huurgeschillen 

Ontleed"). 

  

________________________________________ 

Cursussen 

________________________________________ 

 Wist u al dat  Huurgeschil.nl meerdere keren per jaar verschillende cursussen op het gebied van 

huurrecht aanbiedt? Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt de cursist een algemeen overzicht van het 

huurrecht woonruimte of bedrijfsruimte. Deze cursussen zijn bedoeld voor de advocaten, juristen, 

medewerkers van woningcorporaties, makelaars, deurwaarderskantoren en ieder ander met 

interesse in het huurrecht. 

  

De cursus huurrecht  woonruimte vindt plaats op:  

• Vlaardingen, 15 en 29 mei 2014  

De cursus huurrecht bedrijfsruimte vindt plaats op:  

• Amsterdam, 6 en 20 maart 2014 

Door op deze link  (hier ) te klikken komt u terecht in een inschrijvingsformulier. Door het 

inschrijvingsformulier in te vullen en per mailbericht te versturen komt een overeenkomst tot stand. 

Een cursus bij u op kantoor is ook mogelijk. Dit is al mogelijk vanaf 3 personen. Heeft u interesse? 

Mail mij dan naar mijn mailadres: mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl onder vermelding van interesse 

cursus.  

  

________________________________________ 

ACTUALITEITEN IN HET HUURRECHT 



________________________________________ 

Nieuwe liberalisatiegrens en geïndexeerde bedragen  

________________________________________ 

De liberalisatiegrens per 1 januari 2014 beloopt een bedrag van € 699,48. 

De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen is € 34.678 per 1 januari 2014 

De liberalisatiegrens per 1 januari 2013 beloopt een bedrag van € 681,02. 

De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen is € 34.299 per 1 januari 2013 

 

Huurverhoging 2013 geïndexeerd 

• 4% (1,5% plus inflatie (2,5 %) voor huishoudinkomens tot € 34.085 

• 4,5 % (2,0% plus inflatie (2,5%) voor middeninkomens (van € 34.085 tot € 43.602)); 

• 6,5% (4,0% plus inflatie (2,5%) voor hogere inkomens (boven € 43.602)).  

________________________________________ 

Servicekosten en maximum bedragen Warmtewet en kosten waterverbruik bij onbemeterde levering 

water  

________________________________________ 

 

De maximumprijs voor levering van energie zoals vermeld in artikel 2 van het Warmtebesluit is de 

maximumprijs zoals door de ACM gegeven vermenigvuldigd met het jaarverbruik. Deze 

componenten zijn in het besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de 

eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014 ( Besluit 

maximumprijzen warmteverbruik per 1 januari 2014) vastgesteld. Het bedrag voor het vastrecht is 

vastgesteld op € 254 en de prijs voor het verbruik per gigajoule is vastgesteld op een bedrag van € 

24,03.  

De huurders van een complex die te maken hebben met een gemeenschappelijke installatie betalen 

nu als servicekosten een bedrag dat is opgebouwd uit de volgende componenten: gas voor de ketel, 

elektriciteit voor de pompen, kosten van verdeelmeters en kosten voor uitlezing daarvan.  

Bij toepassing van de maximum bedragen die hierboven als voorbeeld zijn genoemd geeft dit dus het 

volgende beeld van de in rekening te brengen kosten bij een warmteverbruik van 30 gigajoule per 

jaar: € 254 + € 24,03 * 30 = € 974,90. Dit is de maximumprijs op basis van het daarbij weergeven 

verbruik. In mijn beleving mag de verhuurder alleen een andere combinatie van de onderliggende 

bedragen waaruit de maximumprijs is samengesteld opvoeren zolang deze combinatie niet tot gevolg 

heeft dat de in rekening te brengen kosten bij een warmteverbruik van 30 gigajoule per jaar het 



bedrag van € 974,90 overschrijdt.  Zouden deze componenten worden gewijzigd in een bedrag van € 

250 (vastrecht) en € 34 (gigajouleprijs), dan blijft de maximumprijs bij een verbruik van 1 gigajoule 

weliswaar €284, doch deze combinatie van bedragen heeft tot effect dat de kosten van het 

warmteverbruik uitstijgen boven met maximumbedrag dat bij een warmteverbruik van 30 gigajoule 

per jaar berekend mag worden. Met de laatstgenoemde variabelen luiden de verbruikskosten 

immers per jaar bij een warmteverbruik van 30 gigajoule:  € 250 + € 34 * 30 = € 1270. Dit bedrag is 

hoger dan het bedrag van € 980 dat met een warmteverbruik van 30 gigajoule per jaar berekend mag 

worden. 

 

Onbemeterde levering van water door het waterbedrijf 

Soms is er in een huurcontract de volgende bepaling opgenomen: “Het waterverbruik is voor 

rekening van de verhuurder. Het meerder verbruik boven de abonnementsprijs is voor rekening van 

de huurder”. Dit gebeurt nog al eens in steden waarbij water wordt geleverd zonder dat er een 

afzonderlijke watermeter per aansluiting aanwezig is. 

Waternet te Amsterdam heeft in haar Brochure “Tariefbepaling 2013” de volgende regeling 

opgenomen met betrekking tot levering van water ten behoeve van ongemeten huishoudelijk 

gebruik. 

Het gebruik gebeurt per abonnement. Het abonnementsbedrag wordt bepaald door het totaal aantal 

berekeningseenheden van de woningen in het perceel en is per vooruitbetaling verschuldigd. Vanaf 1 

juli 1999 worden geen nieuwe overeenkomsten aangegaan voor ongemeten leveringen, tenzij er 

geen meetinrichting geplaatst kan worden. 

Als berekeningseenheid geldt:  

• een vertrek van 6 m² of groter; 

• een keuken; 

• een kuipbad; 

• een tuin groter dan 65 m²; 

• een garage. 

De prijs per berekeningseenheid is per jaar € 39,46 (prijsbasis 2013). Het maximaal in rekening te 

brengen aantal eenheden is met ingang van 1 juli 1999 negen eenheden per woning. 

Het waterbedrijf bepaalt wat bij de toepassing van dit tarief onder de hiervoor genoemde begrippen 

wordt verstaan. Een vertrek met een oppervlakte van 30 m2 of groter kan - dit ter beoordeling van 

het bedrijf - worden berekend als twee vertrekken. Een keuken die onderdeel vormt van een groter 

vertrek wordt afzonderlijk berekend als dit vertrek tevens een woonfunctie heeft. Voor 

woongebouwen die, naar het oordeel van het bedrijf, door een centrale warmwatervoorziening met 

een afzonderlijke aansluiting op voldoende wijze worden voorzien van warm water voor 

huishoudelijk gebruik, wordt het abonnementsbedrag verminderd. Deze vermindering wordt per 

geabonneerde per centrale warmwatervoorziening vastgesteld. De korting bedraagt 40% van het 



abonnementsbedrag van de aangesloten woningen, echter verminderd met € 39,46 per aangesloten 

woning per jaar. Indien het warme water naar het oordeel van het bedrijf niet op voldoende wijze ter 

beschikking wordt gesteld, kan het percentage waarmee de abonnementsbedragen worden 

verminderd, lager worden gesteld. 

Een woning met vier kamers, een keuken, garage, een badkamer van 8 m² met badkuip beslaat dus 7 

eenheden. Het abonnement beloopt aldus een bedrag van € 276,22. Conform de bovengenoemde 

bepaling in het huurcontract komt het bedrag van € 276,22 voor rekening van de verhuurder. Als de 

kosten van de levering van water bij de huurder zijn neergelegd kan de huurder door deze wijze van 

berekening de kosten van verbruik controleren die door de verhuurder worden doorbelast. Als er 

drie personen gebruik van het gehuurde maken wordt het bedrag van € 276,22 gedeeld door 3 

gebruikers. 

Naast de abonnementskosten kunnen door het waterbedrijf achteraf geen aanvullende bedragen in 

rekening worden gebracht. Dit is niet mogelijk bij onbemeterde aansluitingen. De bepaling in het 

huurcontract dat het meerderverbruik boven de abonnementsprijs voor rekening van de huurder 

komen is aldus een bepaling zonder effect. 

  

________________________________________ 

Einde huurovereenkomst huurder wegens gefingeerde aanbieding huurovereenkomst aan 

onderhuurder  

________________________________________ 

De rechtbank te Amsterdam heeft kort geding van 12 december 2013[1] beslist dat een 

huurovereenkomst ontbonden kon worden wegens een poging tot onderverhuring. In deze kwestie 

had een huurder een sociale huurwoning onderverhuurd en was de verhuurder daar achter gekomen 

voordat de aspirant huurder de woning kon betrekken. In het huurcontract stond een verbod om de 

woning onder te verhuren. Uit de stukken die tijdens de zitting waren gewisseld bleek dat de 

onderverhuurder nooit de bedoeling heeft gehad om de woning te verhuren. De onderverhuurder 

had uit geldnood zijn woning aan een derde aangeboden, waarbij het niet zijn bedoeling was dat de 

aspirant huurder daadwerkelijk zijn intrek in de woning zou nemen. Nadat de onderverhuurder het 

bedrag van € 1.250 van de aspirant huurder onder valse voorwendselen had ontvangen, heeft hij een 

ruzie geënsceneerd teneinde de aspirant huurder zo bang te maken, dat hij niet meer in de woning 

zou durven wonen. De voorzieningenrechter acht het inzetten van een sociale huurwoning als middel 

voor oplichting – waarbij misbruik wordt gemaakt van de woningnood in Amsterdam – eveneens een 

zeer ernstige tekortkoming aan de zijde van de onderverhuurder. De hoofdverhuurder heeft ter 

zitting terecht aangevoerd dat dit in het licht van de huurovereenkomst voor haar onacceptabel is. 

De onderverhuurder heeft hiermee zijn verplichting om zich als een goed huurder te gedragen 

(artikel 7:213 BW) geschonden. Dit gezien in combinatie met hetgeen eerder in het vonnis is 

overwogen over het plaatsen van de woning op internet maakt dat het voldoende aannemelijk is dat 

de bodemrechter de ontbinding van de huurovereenkomst zal uitspreken. 

   



   

________________________________________ 

[1] ECLI:NL:RBAMS:2013:8403. 

 

  

________________________________________ 

Schadeplichtigheid verhuurder bij renovatie of dringende werkzaamheden? 

________________________________________ 

De huurder heeft geen aanspraak op schadevergoeding als er werkzaamheden door de verhuurder 

uitgevoerd moeten worden als dit werkzaamheden zijn waarmee de huurder gedurende de 

huurperiode rekening had kunnen houden. Dit zijn doorgaans werkzaamheden die 

genotsbeperkingen opleveren als gevolg van werkzaamheden die voorvloeien uit het preventief 

onderhoud aan de zaak. Te denken valt bijvoorbeeld aan normaal noodzakelijk onderhoud zoals 

vervanging van dakgoten, het verrichten van schilderwerk, het vervangen van de cv-ketel, etc. Met 

deze werkzaamheden dient de huurder rekening te houden gedurende de huurperiode (voor 

onbepaalde tijd), zodat tegenover de genotsbeperkingen geen vergoeding door de verhuurder hoeft 

te staan. Als er afspraken worden gemaakt over de duur van de overeengekomen werkzaamheden, 

dan kan de verhuurder aansprakelijk zijn voor schade die voor de huurder ontstaat wegens het 

uitlopen van de duur van de overeengekomen werkzaamheden. De verhuurder heeft immers een 

zorgplicht jegens de huurder om bij uitvoering van normaal en preventief onderhoud voldoende 

rekening te houden met de belangen van de huurder. Als de verhuurder voldoende rekening houdt 

met de belangen van de huurder, dan zal de huurder doorgaans geen aanspraak kunnen maken op 

schadevergoeding. 

Een en ander zal afhangen van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor 

toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval. De verhuurder kan 

dus in het geval dat hem ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden geen verwijt gemaakt kan 

worden toch aansprakelijk zijn voor schade die door de huurder wordt geleden. Hiervan kan sprake 

zijn als de huurder een bepaalde omvang van herstelwerkzaamheden niet hoefde te verwachten, 

noch bij aanvang van de overeenkomst, noch gedurende de huurperiode. Hierbij denk ik aan 

aanzienlijke werkzaamheden aan de fundering van een gehuurd bedrijfspand, die noodzakelijk zijn 

geworden gedurende de tweede termijn van vijf jaar van artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte. De 

huurder hoeft niet te verwachten dat het gehuurde gedurende de overeengekomen huurperiode 

enige maanden niet kan worden gebruikt. 

In het hoofdstuk “Herstel gebreken op verzoek huurder” in "Huurgeschillen Ontleed" is al de 

mogelijkheid besproken dat de huurder een schadevergoedingsactie in kan stellen door de 

huurovereenkomst partieel te ontbinden. Een gedeeltelijke ontbinding houdt een evenredige 

vermindering in van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid (artikel 6:270 BW). 

Door de huurovereenkomst partieel te ontbinden kan de huurder vermindering van de huur 



vorderen. De huurder kan tevens op grond van artikel 6:277 BW van de verhuurder 

schadevergoeding vorderen. Voor een actie op grond van ontbinding van de overeenkomst is niet 

van belang of de verhuurder toerekenbaar te kort is geschoten. In het arrest van 9 december 2005 

van de Hoge Raad [1]  komt bovenal heel goed tot uitdrukking dat toerekenbaarheid voor ontbinding 

van de overeenkomst niet van belang is. Voor de ontbindingsactie is wel van belang of het 

tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Het is dus mogelijk dat er door werkzaamheden aan het 

gehuurde weliswaar sprake is van tekortschieten aan de zijde van de verhuurder, doch dit 

tekortschieten niet voldoende ernstig is om de overeenkomst partieel te ontbinden. De verhuurder 

kan de huurder de mogelijkheid van (partiële) ontbinding ontnemen door de huurder tegemoet te 

komen in verband met de uit te voeren werkzaamheden. Zo was er in de zaak die heeft geleid tot een 

vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 18 juli 2003[2] niet voldoende grond om de 

huurovereenkomst partieel te ontbinden nu de verhuurder de huurder tegemoet was gekomen in 

het aanbieden van vervangende vergaderruimte en huurvrijstelling.  

   

________________________________________ 

[1] Hoge Raad LJN: AU3255, Hoge Raad , C04/249HR.   

[2] Knt. Amsterdam 18 juli 2003, WR 2003, 75. 

________________________________________ 

Huurtoeslag 2014 

________________________________________ 

Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 wordt de algemene maximale 

huurgrens huurtoeslag aangepast met het prijsindexcijfer zijnde 2,71 %. De algemene maximale 

huurgrens huurtoeslag bedraagt op basis van 2014 bij een indexering van 2,71%  een bedrag van € 

699,48. 

Voor een antwoord op de vraag of een huurder recht heeft op huurtoeslag is de hoogte van de huur, 

het inkomen van de huurder en het vermogen van de huurder van belang. Het gaat te ver hier 

volledig in te gaan op het inkomen en het vermogen van de huurder. Het volstaat hier te zeggen dat 

een huurder met een inkomen van meer dan € 29.400 en/of met een vermogen van meer dan € 

42.278 (jonger dan AOW-leeftijd) meer dan € 49.123 (AOW-leeftijd) niet in aanmerking komt voor 

huursubsidie.. 

  

Kwaliteitskortingsgrens 

Het huurdeel onder de kwaliteitskortingsgrens (€ 389,05, basis 2014) komt in aanmerking voor 100% 

subsidiëring. 

Deze grens geldt ook als maximale huurgrens huurtoeslag voor jongeren (zonder handicap) onder de 

23 jaar. Voor gehandicapte jongeren is, onder bepaalde voorwaarden, de jongerengrens niet van 

toepassing en geldt de algemene maximale huurgrens huurtoeslag. 



Indien de huur deze kortingsgrens overstijgt, zal boven de grens (tot aan de aftoppingsgrenzen) voor 

65% huurtoeslag worden verstrekt. 

  

Aftoppingsgrens 

Het gedeelte van de huur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt, wordt bij 

meerpersoonshuishoudens niet meegenomen voor het vaststellen van de hoogte van de 

huurtoeslag. Een zittende huurder die vóór 1 juli 2013 al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op 

huurtoeslag ook als de huur boven € 699,48 (liberalisatiegrens 2014, liberalisatiegrens 2013 was € 

681,02) uitkomt. Deze huurder heeft geen recht op huurtoeslag over het deel dat de rekenhuur 

uitkomt boven de liberalisatiegrens (is ook de maximum aftoppingsgrens). In het kader van een 

verworven recht blijft deze huurder ook in de jaren na 2013 huurtoeslag ontvangen, mits deze 

huurder op hetzelfde adres blijft wonen. Bij een nieuwe aanvraag met betrekking tot andere 

woonruimte (als de huurder verhuist) moet de huur wél lager zijn dan € 699,48 (liberalisatiegrens 

2014). 

  

Verschillende aftoppingsgrenzen 

  

• Voor huurders onder de 23 jaar geldt een andere aftoppingsgrens van een huur van € 389,05 

per maand per maand (zonder kind); 

• Voor huurders met een leeftijd van 23 jaar en ouder en met een huishouden van 1 tot 2 

personen geldt een aftoppingsgrens aan huur per maand van € 556,82; 

• Voor huurders met een leeftijd van 23 jaar en ouder en met een huishouden van 3 of meer 

personen geldt een aftoppingsgrens aan huur per maand van € 596,75; 

• Ongeacht de leeftijd is de maximale aftoppingsgrens € 699,48. 

  

Bezuinigingen  

Door de bezuinigingen wordt de huurtoeslag per huurder verminderd voor zover er huurtoeslag 

wordt verstrekt boven de kwaliteitskortingsgrens. Door het deel van de rekenhuur tussen de 

kwaliteitskortingsgrens tot aan de aftoppingsgrens niet meer voor 75%, maar voor 65% te 

subsidiëren is er sprake van een forse bezuiniging, omdat de meeste huurders een huurbedrag van € 

389,05 zijn verschuldigd. Daarnaast ontvangt de huurder boven de verschillende aftoppingsgrenzen 

geen huursubsidie meer. Voorheen ontving de huurder over de verschuldigde huur boven de 

aftoppingsgrens nog 40% subsidie. Dat is 2013 al terug gebracht naar 0% subsidie. Subsidie boven de 

aftoppingsgrens is gegrensd tot een beperkte groep mensen. Mensen van 65 jaar en ouder, 

alleenstaanden en gehandicapten kunnen nog 40% huurtoeslag ontvangen over het deel van de 

rekenhuur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt. 



Wanneer de huurprijs door de voorgestelde huurverhogingen is gestegen tot boven de 

liberalisatiegrens (=aftoppingsgrens), dan heeft een huurder die voor het eerst bij daling van 

inkomen huurtoeslag aanvraagt dus geen recht op huurtoeslag. Voor huurprijs boven de 

aftoppingsgrens geldt immers dat de huurder in het geheel geen recht op huurtoeslag toekomt. De 

huurder die al huurtoeslag had, behoudt zijn recht op huurtoeslag tot de aftoppingsgrens. 

Deze huurder die helemaal geen recht op subsidie heeft loopt het risico dat hij hierdoor in financiële 

problemen komt. Deze huurder krijgt het dan extra zwaar, namelijk een daling van inkomsten, maar 

wel een verhoging van de huur. Als iemand huurtoeslag voor een woning aanvraagt, kan die 

aanvraag dus alleen worden gehonoreerd als de huurprijs niet hoger is dan de maximum huurgrens 

van de huurtoeslag; deze is gelijk aan de liberalisatiegrens. 

Indien het huishoudinkomen zover gedaald is dat het huishoudinkomen aan de inkomensgrens voor 

huurtoeslag voldoet, komt het huishouden in ieder geval in aanmerking voor een andere, 

goedkopere huurwoning van een woningcorporatie omdat het huishoudinkomen dan ook tot onder 

de inkomensgrens voor toewijzing van huurwoningen met een gereguleerde huurovereenkomst van 

woningcorporaties gedaald is. 

________________________________________ 

Tot slot  

________________________________________ 

Ik hoop dat u de informatie in deze nieuwsbrief nuttig heeft gevonden. Suggesties zijn uiteraard 

welkom. 

Voor meer informatie over de verschillende  cursussen klikt u op de gekleurde koppeling. U wordt 

dan doorgelinkt naar de desbetreffende introductiepagina over het cursusaanbod van Huurgeschil.nl 

. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Huurgeschil.nl 

  

Mr Erik. Teeuw 

 


