
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. Alle informatie die ik in deze brief heb 

vermeld, is ook al kort weergeven op het sociale medium LinkedIn. 

Ik wens u veel leesplezier. 

  

Met vriendelijke groet, 

Erik Teeuw 

Huurgeschil.nl 

Twitter: @huurgeschil.nl / LinkedIn: erik-teeuw 
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 Overlijden huurder; duurzame gemeenschappelijke huishouding met samenwoner? 

 Huurprijswijziging overige bedrijfsruimte; 
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mailto:mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl


 

Videopresentaties  

 

Vanaf februari 2014 ben ik videopresentaties over allerlei onder werpen op het gebied van het 

huurrecht op YouTube gaan plaatsen. Ik leg  in deze onderwerpen het huurrecht uit. De inhoud van 

Huurgeschil.nl en het boek “Huurgeschillen Ontleed” komt ter sprake. In deze presentaties laat ik ook 

annotaties zien. Ik plaats in  het beeld een deel van de tekst van een wetsartikel, een verwijzing naar 

een uitspraak , of een verwijzing naar een andere bron zoals de parlementaire geschiedenis of een 

verwijzing naar de literatuur.  

Op Huurgeschil.nl vindt u de reeds gepubliceerde filmpjes op de volgende pagina: Videopresentaties. 

Er staan inmiddels 25 filmpjes online! Mochten de filmpjes voor u goede achtergrondinformatie 

verschaffen, maar wenst u toch de informatie tot te passen op uw casus en komt u daar niet uit, dan 

wordt u van harte uitgenodigd om bij mij een cursus te volgen. 

 

Jurisprudentieoverzicht 

 

Op Huurgeschil.nl vindt u een pagina Jurisprudentieoverzicht  waarop alle integrale uitspraken die op 

de website staan, die ik in de loop der tijd van Rechtspraak.nl heb gehaald, gerangschikt staan naar 

onderwerp en datum van publicatie. Het zijn inmiddels meer dan 585 (!) uitspraken. Er is geen 

andere gratis toegankelijke database waar zoveel uitspraken over één deelgebied voor wat betreft 

het  huurrecht zijn gerangschikt.  Mocht dat wel het geval zijn dan hoor ik dit graag van u. Ik zal die 

bron van informatie dan ook raadplegen. 

 

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.  Ik richt de cursus in op de wensen van de cursist. Als u zich inschrijft 

dan ga ik na welke onderwerpen de cursisten behandeld wensen te zien.  De door mij online gezette 

filmpjes maken onderdeel uit van de cursus. Als er onderdelen tijdens de cursus worden behandeld 

waarover al een filmpje is gepubliceerd, dan vraag ik de cursist dit filmpje ter voorbereiding van de 

cursus te bekijken. Het is dan mogelijk meer specifieke casusposities te behandelen dan voorheen 

het geval was, omdat er gedurende de cursus minder tijd aan cursusoverdracht besteed hoeft te 

worden. 

Als u alleen geïnteresseerd bent in kantoorruimte, dan is het verstandig hiervan melding te maken, 
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omdat een inschrijving voor één dag dan beter bij uw wensen past; de tweede dag van de cursus 

wordt doorgaans de specifieke regeling met betrekking tot MKB-bedrijfsruimte besproken. Mocht u 

wel geïnteresseerd zijn in een cursus, maar eerst meer informatie wensen te ontvangen, dan kunt u 

mij ook een mail (mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl) sturen onder vermelding van vragen open 

inschrijving. 

  

 De cursus huurrecht woonruimte vindt plaats op: 

• Vlaardingen, 4 en 11 september 2014 

 

De cursus huurrecht bedrijfsruimte vindt plaats op: 

• Vlaardingen 9 en 23 oktober 2014 

  

Door  hier  te klikken komt u terecht op een pagina op Huurgeschil.nl, waarmee u zich kunt 

inschrijven voor een cursus. 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. Ik ben flexibel in het doen van een prijsaanbod. De prijzen staan niet vast. Ik kan 

door het ontbreken van overhead gegarandeerd een lagere prijs bieden dan de concurrenten. 

 

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 (Informatie bij Eburon) of via Huurgeschil.nl (zie introductiepagina).  

Klik voor Inhoudsopgave Huurgeschillen Ontleed versie 2013-2014 ("Huurgeschillen Ontleed") op de 

link .  

 

Sluiting kantongerechten 

 

Als gevolg van de Herziening Gerechtelijke Kaart is op 27 maart 2014 de laatste kantonzitting 

geweest van de rechtbank Noord-Holland op de locatie Den Helder. Vanaf 28 maart 2014 is het pand 

gesloten en op 1 april wordt de sleutel overgedragen aan de Rijksgebouwendienst. Vanaf die datum 

worden de rechtszaken uit de regio Den Helder behandeld bij de rechtbank Noord-Holland, 

Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC, in Alkmaar. 

Per 1 juli 2014 sluit de locatie Hoorn. De laatste  kantonrolzitting in Hoorn is op maandag 30 juni 

2014 om 11.00 uur. Daarna kunt u terecht op de kantonrolzitting van de locatie Alkmaar. De eerste 

Alkmaarse kantonrolzitting waarop Hoornse zaken kunnen worden aangebracht, is op woensdag 2 

juli 2014. 

de zoek functie op Huurgeschil wordt hier op aangepast. Zie 
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http://www.huurgeschil.nl/onlinebrieven/form_zoek_rechtbank.php  voor het benaderen van de 

zoekfunctie. 

 

ACTUALITEITEN IN HET HUURRECHT 

 

  

 

Doorberekende courtage als onredelijk  beding 

 

Een potentiële huurder kan alleen via een bemiddelingsbureau dat via de verhuurder is ingeschakeld 

een geschikte woning  huren. Om voor die woning in aanmerking te komen dient deze persoon zich 

in te schrijven bij de bemiddelaar. Als de potentiële huurder de woning krijgt toegewezen dient hij 

aan de bemiddelaar courtage te betalen. Is dit toegedaan? De rechtbank te Amsterdam was in haar 

vonnis van 16 januari 2014[1] van mening dat het doorberekenen van courtage aan de huurder niet 

is toegestaan. De rechter was allereerst van mening dat, indien opdracht wordt gegeven aan een 

derde tot het doen verhuren van een woning, dan wel tot het zoeken van een huurwoning, sprake 

van een overeenkomst van lastgeving als bedoeld in artikel 7:414 BW. De opdracht ziet immers op 

het verrichten van een rechtshandeling, te weten het sluiten van een huurovereenkomst. De 

verhuurder heeft volgens de rechter de woning te huur aangeboden door middel van plaatsing van 

een advertentie op haar website. Belangstellenden voor deze woning dienden contact op te nemen 

met de bemiddelaar. Volgens de rechter komt deze gang van zaken er feitelijk op neer dat de 

verhuurder de woning te huur heeft aangeboden op de website van de bemiddelaar en dat de 

verhuurder daarmee opdrachtgever/lastgever van de bemiddelaar is. Daaraan doet niet af dat de 

bemiddelaar zoals zij stelt, de eigenaar van de woning niet kent en slechts contact had met de 

makelaar die opdracht van de verhuurder had gekregen om de woning te verhuren. Door de woning 

op haar website te zetten handelde de bemiddellaar feitelijk in opdracht van de 

eigenaar/verhuurder, in dit geval door vertegenwoordiging van de eigenaar/verhuurder door de door 

hem/haar ingeschakelde makelaar die de woning aan de bemiddelaar heeft doorgegeven ter 

plaatsing op haar website. Dat de eigenaar/verhuurder geen bemiddelingskosten aan de 

bemiddelaar heeft betaald, doet niet af aan de totstandkoming van een bemiddelingsopdracht 

tussen de eigenaar/verhuurder en de bemiddelaar. Voor de totstandkoming van een dergelijke 

overeenkomst is niet vereist dat deze schriftelijk wordt vastgelegd, noch dat partijen een vergoeding 

hebben afgesproken, dan wel dat een bemiddelingscourtage is betaald. Deze onderbouwing geldt 

dus ook voor een situatie dat de verhuurder zelf een bemiddelaar inschakelt en onderling 

(mondeling) afspreken dat de kosten van de bemiddelaar aan de huurder worden doorbelast. - De 

rechter is voorts van mening dat met de huurder geen opdracht tot bemiddeling tot stand is 

gekomen: Deze huurder heeft de bemiddelaar immers niet verzocht een woning voor hem te zoeken, 

hij reageerde slechts op deze specifieke woning. Ook uit het feit dat, deze huurder expliciet heeft 

ingestemd met betaling van de commissie volgt niet dat deze huurder een opdracht tot bemiddeling 

heeft gegeven. Uit het reageren van de huurder op de advertentie op de website en het instemmen 
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met het betalen van de commissie volgt wel dat hij de bemiddelaar opdracht/last heeft gegeven voor 

hem een huurovereenkomst met betrekking tot de onderhavige woning te sluiten. Dit is een 

lastgevingsovereenkomst in de zin van artikel 7:414 lid 1 BW. 

Daarmee is naar het oordeel van de kantonrechter sprake van de in artikel 7:414 lid 4 BW bedoelde 

situatie: het (door de bemiddelaar) dienen van twee heren, waarbij vaststaat dat het hier om een 

rechtshandeling gaat die strekt tot huur of verhuur van een onroerende zaak. Daarnaast staat vast 

dat de huurder een persoon is als bedoeld in artikel 7:408 lid 3 BW. Ook staat niet ter discussie dat 

de onderhavige woning een zelfstandige woning in de zin van artikel 7:234 BW is, zodat van het in 

artikel 7:417 lid 4 BW bepaalde niet kan worden afgeweken. Op grond daarvan is artikel 7:417 lid 4 

BW van toepassing en heeft de bemiddelaar aldus geen recht op loon jegens de huurder. 

 

Overlijden huurder; Duurzame gemeenschappelijke huishouding met samenwoner? 

 

Dat het lastig is een duurzame gemeenschappelijke tussen ouders en een kind aan te nemen wordt 

ook geïllustreerd door het arrest van de Hoge Raad van 17 januari 2014[2]. De zoon die decennia (na 

meerderjarig worden nog 38 jaar!) bij zijn op 94 jaar oude moeder had gewoond stelde een 

duurzame gemeenschappelijke huishouding te hebben gevoerd. Hij stelde ter onderbouwing van zijn 

vordering samen met zijn moeder de woonkamer te gebruiken, zij daar onder andere samen televisie 

keken, zij samen de maaltijden gebruikten, zij elkaar verzorgden: eerst de zorg van de moeder voor 

de zoon en toen dat niet meer ging heeft de zoon voor zijn moeder gezorgd. De zoon betaalde geen 

huur. Dat deed de schoondochter als bewindvoerder van de dochter, die naast haar schoonmoeder 

woonde. De zoon droeg verder ook geen bewijs aan dat hij financieel bijdroeg aan het huishouden. 

Het hof stelde dat de omstandigheid dat niet kan worden vastgesteld dat de zoon financieel aan het 

huishouden bijdroeg op zichzelf genomen nog niet betekent dat een duurzame gemeenschappelijke 

huishouding ontbrak, doch die omstandigheid voor het aannemen daarvan is volgens het hof echter 

wel een belangrijke contra-indicatie. De algehele indruk die het hof had gekregen op grond van het 

over en weer gestelde en de inlichtingen die bij gelegenheid van het pleidooi waren verstrekt, was 

dat de zoon feitelijk steeds als het (jongste) kind in huis is gebleven. De relatie van de zoon met zijn 

moeder werd niet erdoor gekenmerkt dat zij gemeenschappelijk een huishouding voerden. Er was in 

dit opzicht een gebrek aan wederkerigheid. De zoon liet zich in de rol van kind door zijn moeder 

verzorgen. Bij die rol paste ook dat hij bepaalde klusjes deed, samen dingen werden ondernomen en 

hij ook voor zijn moeder zorgde, met name toen zij steeds verder achteruitging. Dit alles is voor het 

aannemen van een duurzame gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in artikel 7:268 BW 

echter onvoldoende. De Hoge Raad was in dit arrest van mening dat het hof haar uitspraak correct 

heeft gemotiveerd. De Hoge Raad vond de klachten voor het overige falen, nu het hof vrijstond om 

bij de beoordeling of de zoon en zijn moeder een duurzame gemeenschappelijke huishouding 

voerden, mede betekenis toe mocht kennen aan het ontbreken van wederkerigheid in de relatie 

tussen de zoon en  zijn moeder. 

Het hof te gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was in haar arrest van 11 maart 2014[3] van mening dat 

een zoon die vanaf 2007 zijn moeder dag en nacht verzorgde geen duurzame gemeenschappelijke 

huishouding met zijn moeder had. De zoon heeft de stelling dat hij zijn moeder heeft verzorgd met 

een PGB-budget vanaf 2009, niet (gemotiveerd) weersproken, zodat het hof daarvan uitgaat. Het hof 



gaat er verder van uit dat de zoon die zijn moeder gedurende de laatste jaren van haar leven heeft 

verzorgd op zichzelf nog niet duidt op het bestaan van een (duurzame) gemeenschappelijke 

huishouding, zeker niet nu het verlenen van deze zorg vanaf 2009 plaatsvond in het kader van een 

aan de moeder van de zoon verleend PGB. Verder is het onduidelijk gebleven of en in hoeverre de 

zoon zijn moeder ook voor 2007 verzorgde en, anderzijds, of en in hoeverre de moeder zorgtaken 

betreffende de zoon voor haar rekening nam. Het is verder onduidelijk of en in hoeverre de zoon en 

zijn moeder na het zelfstandig worden van de zoon het gezinsleven hebben voortgezet. De zoon 

heeft op dit punt niet meer informatie verstrekt dan dat hij in de woning is blijven wonen en dat hij 

zijn moeder vanaf 2007 intensief heeft verzorgd. Of hij en zijn moeder voordien gezamenlijk de 

maaltijd gebruikten, avonden en weekenden gezamenlijk doorbrachten, vrienden en bekenden 

ontvingen, heeft hij niet duidelijk gemaakt. Het bijhouden van een gemeenschappelijke bankrekening 

(zie alinea 3.8) was in deze situatie niet voldoende om de financiële verwevenheid tussen de zoon en 

zijn moeder aan te tonen. Het hof vond deze situatie in totaliteit onvoldoende gegevens 

aangedragen om een duurzame gemeenschappelijke huishouding aannemelijk te maken. 

Gezien deze uitspraak is het lastig te concluderen of er nu wel of geen sprake is van een duurzame 

gemeenschappelijke huishouding tussen kinderen en ouders. Vaak voldoet de samenwoning tussen 

het kind en de ouders aan een aantal factoren om aan een duurzame gemeenschappelijke te 

voldoen, maar ontbreekt toch de gelijkwaardigheid in de relatie tussen de ouders en het kind. Deze 

vorm van gelijkwaardigheid is waarschijnlijk lastig te bereiken, omdat een kind gedurende de loop 

der jaren wel de vorm van samenleving met de ouders zal aanpassen, maar dat dit niet betekent dat 

het kind de leefwijze in de essentie wijzigt, zoals het kind op jongere leeftijd in de woning voerde. 

Eigenlijk zal het kind aannemen dienen te maken dat de relatie met de ouder te vergelijken is met de 

wijze van samenwoning van een getrouwd stel, afgezien van het seksuele aspect uiteraard. 

 

Huurprijswijziging overige bedrijfsruimte 

 

Gedurende de huurperiode kan de huur alleen worden gewijzigd als het huurcontract daartoe ruimte 

biedt. Als het huurcontract alleen ruimte biedt om de huur jaarlijks te indexeren, dan kan de 

verhuurder de huurprijs niet buiten de tussen partijen overeengekomen contractuele bedingen 

verhogen met andere bedragen dan de overeengekomen bedragen. De kantonrechter van de 

rechtbank te Rotterdam heeft zich in haar vonnis van 17 januari 2014[4] moeten buigen over de 

vraag of verhoging van de huurprijs buiten de overeengekomen contractuele bedingen mogelijk was. 

In het huurcontract was slechts een jaarlijkse verhoging van de huurprijs geregeld op basis van de 

gewijzigde prijsindex voor gezinsconsumptie, doch was er geen mogelijkheid geregeld de huurprijs 

naar markthuurprijs te kunnen liften. De rechter was van oordeel dat dit niet mogelijk was, omdat 

partijen geen afwijkende bedingen zijn overeengekomen. De rechter was evenmin van oordeel dat 

hier sprake kon zijn van een geldig beroep op gewijzigde omstandigheden (artikel 6:258 BW). 

Uitgangspunt is en blijft dat de huurder in beginsel onverkorte uitvoering van de huurovereenkomst 

mag verwachten en daarop hun financieel beleid mogen baseren. Uitzonderlijke omstandigheden die 

nopen tot een inbreuk op dit beginsel zijn volgens de rechter gesteld noch gebleken. Als de 

verhuurder een markthuurprijs wenste te bereiken, dan zouden daar andere mogelijkheden 

voorhanden zijn. De verhuurder kan dan immers de huurovereenkomst opzeggen. Voor dit soort 



bedrijfsruimte geldt geen huurbescherming. Een redelijk belang is aanwezig als de markthuurprijs 

daadwerkelijk hoger ligt, dan de huurprijs die de huurder nu betaalt. Bij een overeenkomst die voor 

bepaalde tijd loopt, kan de overeenkomst Gedurende de ontruimingsperiode kan de rechter de 

gebruiksvergoeding wél vaststellen op de markthuurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. 

 

Wijziging huurprijs sociale woonruimte mogelijk buiten wettelijke kader? 

 

Een verhuurder die de huurprijs van de verhuurder sociale woonruimte wenste te verhogen met een 

percentage hoger dan het door de Minister voorgeschreven percentage liep tegen deze dwingend 

rechtelijke regeling aan. Ook zijn beroep op artikel 1 Eerste Protocol EVRM (hierna: artikel 1 EP) 

mocht niet het door de verhuurder gewenste effect hebben. Volgens de verhuurder dienen de 

wettelijke huurbepalingen buiten toepassing te blijven, althans dient de huurder daaraan in de 

gegeven omstandigheden geen rechten te kunnen ontlenen, nu art. 1 EP meebrengt dat de wet de 

eigenaar niet mag belemmeren om een redelijk rendement ten behoeve van het gehuurde te 

behalen. De verhuurder deed onder meer een beroep op de uitspraak van het EHRM (Grote Kamer) 

19 juni 2006, nr. 35014/97 (Hutten-Czapska/Polen). 

De Hoge Raad was in haar arrest van 4 april 2014[5] van mening dat de wettelijke regels betreffende 

de huurverhoging geen inbreuk maken in de eigendomsrechten van de eigenaar/verhuurder. De 

Hoge Raad was van mening dat het hof te Amsterdam geen rechtsrechtsregels had geschonden door 

de vordering van de verhuurder af te wijzen. 

Het gerechtshof te Amsterdam had over deze kwestie onder meer overwogen dat een inmenging 

door de overheid ten aanzien van het rendement dat de eigenaar op zijn woning mag genereren is 

toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 de regeling moet bij wet zijn voorzien; 

 de regeling mag niet in strijd komen met het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van 

willekeur; 

 de regeling dient een gerechtvaardigd algemeen belang te dienen; 

 de regeling moet proportioneel moet zijn, in de zin dat een “fair balance” moet bestaan 

tussen de 

  eisen van het algemeen belang en de bescherming van de rechten van de betrokkene; 

 mag geen onevenredige last (“excessive burden”) leggen op de betrokkene. 

Uit die rechtspraak volgt tevens dat de Staat een ruime bevoegdheid heeft om te bepalen wat in het 

algemeen belang is en voorts een ruime vrijheid heeft (“margin of appreciation”) om beperkingen te 

stellen aan de uit artikel 1 EP voortvloeiende eigendomsbescherming. Een schending wordt niet snel 

aangenomen en is beperkt tot evident onredelijke of onevenredige gevallen. 

De onderhavige zaak speelt tussen twee particulieren en uit de door de verhuurder in het geding 

gebrachte algemene kanttekeningen bij de Nederlandse huurprijs- en huurbescherming volgt volgens 

het hof niet dat het Nederlandse stelsel leidt tot huurprijzen waarbij verhuurders (zwaar) verlies 



lijden op de exploitatie, zoals in Polen kennelijk wel het geval was. Bij het hierna door het hof te 

verrichten onderzoek of de eigendomsrechten van de verhuurder/eigenaar onder artikel 1 EP zijn 

geschonden, verdient aantekening dat, nu de verhuurder zijn pijlen in deze zaak niet richt op de 

overheid, de doorwerking van artikel 1 EP in de verhouding tussen verhuurder en de huurder (meer) 

indirect is. 

De verhuurder was verder van mening dat de wet niet mag verhinderen dat de 

huurverhogingsbedingen zoals zijn besproken in het huurcontract door de huurbeschermings- en 

huurprijsbepalingen mag worden doorkruist. Het hof overwoog als volgt. De voorwaarden waaronder 

de verhuurder de woning kan verhuren zijn wettelijk gereguleerd. Bij de beoordeling komt het er 

daarom, kort gezegd, slechts op aan of hetgeen de huurovereenkomst als gevolg van het verweer 

van de huurder beroep op genoemde wettelijke bepalingen meebrengt, in strijd komt met artikel 

6:248 BW, dan wel of sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6:258 BW, waarbij ongewijzigde 

instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht. 

Volgens het hof heeft de verhuurder zijn stelling dat uit de huuropbrengsten de onderhoudskosten 

niet kunnen worden bestreden, onvoldoende cijfermatig toegelicht. Ook de stelling van de 

verhuurder dat toepassing van de wettelijke huurprijsbepalingen in zijn geval leidt tot een zodanig 

laag rendement dat sprake is van een individuele buitensporige last, is niet onderbouwd met 

feitelijke gegevens die dat oordeel kunnen dragen. Een zeer beperkt positief rendement is voor die – 

ingrijpende – conclusie onvoldoende. De door verhuurder gevraagde, buitenwettelijke, 

huurverhoging ligt niet voor de hand. Voor een dergelijk rechtsherstel in een individueel geval 

bestaat slechts ruimte indien en voor zover de rechtsgevolgen van de huurovereenkomst in de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. de 

vordering van de verhuurder is onvoldoende op een dergelijk rechtsgevolg toegespitst, dan wel is 

daartoe onvoldoende concreet gemotiveerd. 

Tot slot oordeelt het hof dat van de huurder niet in redelijkheid kan worden verlangd dat hij het 

aanbod van de verhuurder aanvaardt tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst voor de 

woning, maar dan zonder de zolderkamer. 

De Hoge Raad is van mening dat artikel 1 EP een drietal regels bevat. 

 De eerste regel, vervat in de eerste volzin van de eerste paragraaf, is van een algemeen 

karakter en geeft eenieder het recht op een ongestoord genot van zijn eigendom. 

 De tweede regel, vervat in de tweede volzin van de eerste paragraaf, verbindt voorwaarden 

aan het kunnen ontnemen van eigendom en 

 de derde regel, vervat in de tweede paragraaf, onderkent dat een Staat de bevoegdheid 

heeft die wetten toe te passen die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te 

reguleren, in overeenstemming (voor zover hier van belang) met het algemeen belang. 

Het EHRM aanvaardt volgens de Hoge Raad dat de in het geding zijnde wettelijke regelingen 

meebrengen dat sprake is van een inperking van het ongestoord eigendomsrecht van de 

verhuurder/eigenaar, maar dat de verhuurder eigenaar van de woning is en blijft, dat hij vrij is om 

zijn bezit te vervreemden en dat hij huur blijft ontvangen. De zaak zal dus verder moeten worden 

onderzocht met toepassing van de tweede paragraaf van artikel 1 EP. (punt 31 en 32) Daartoe is van 

belang of de inperking berust op een wet die voldoende toegankelijk, precies en voorspelbaar in zijn 

toepassing dient te zijn (punt 33). Een maatregel ter regulering van eigendom kan alleen 



gerechtvaardigd zijn wanneer sprake is van “overeenstemming met het algemeen belang”. De 

nationale autoriteiten zijn in dit verband beter in staat om te bepalen of een sprake is van een 

“algemeen” of “publiek” belang dan de internationale rechter en het begrip “algemeen” of “publiek” 

belang is noodzakelijkerwijs een brede notie. In het bijzonder bij huisvesting, waar het gaat om 

complexe sociale, economische en politieke kwesties, is de beoordelingsvrijheid van de wetgever 

ruim en is het vaste rechtspraak dat het EHRM de door de nationale wetgever te maken beoordeling 

respecteert, tenzij die beoordeling evident zonder redelijke basis is. Dat de onderhavige inperking op 

een (deugdelijke) wet berust, is niet in geschil en dient daarom te worden aangenomen. Voorts is 

sprake van een gerechtvaardigde sociaal-politieke doelstelling, namelijk de bescherming van 

huurders. 

Een inperking van eigendomsrechten moet voorts in overeenstemming zijn met het 

proportionaliteitsvereiste. Er dient sprake te zijn van een “fair balance” tussen het algemeen belang 

en het belang van de bescherming van grondrechten van individuen. Die “fair balance” is niet 

aanwezig indien de betrokken persoon een individuele onevenredige last heeft te dragen. In het 

onderhavige geval heeft het EHRM vastgesteld dat niet kan worden aangenomen dat de verhuurder - 

die slechts algemene gegevens verstrekte ter ondersteuning van zijn stellingen - geen redelijk 

rendement (“decent profit”) zou genieten van zijn huurinkomsten. Die inkomsten behelzen immers 

aanzienlijk meer dan de onroerendezaakbelasting. Voorts is er geen aanwijzing dat de 

huurinkomsten niet voldoende zijn voor de noodzakelijke onderhoudskosten. Tevens zijn er geen 

andere aanwijzingen dat de verhuurder een disproportionele en onevenredige last heeft te dragen. 

In het licht van de ruime beoordelingsvrijheid voor de Staat bij het uitvaardigen van wetgeving ter 

zake van huisvestingsproblemen, moet worden aangenomen dat de regulering van het gebruik van 

eigendom in de omstandigheden van dit geval gerechtvaardigd is als bedoeld in artikel 1 EP. Daarom 

zijn de klachten van de verhuurder evident ongegrond. Het beroep van de verhuurder is door het 

EHRM niet-ontvankelijk verklaard. 

Volgens de Hoge Raad heeft het hof hetzelfde toetsingskader gehanteerd als het EHRM en aldus de 

juiste maatstaven aangelegd. Het oordeel van het hof dat hetgeen verhuurder ter onderbouwing van 

zijn stellingen heeft aangevoerd, is onvoldoende om te kunnen concluderen dat hij door de 

wettelijke regulering van de huurprijzen disproportioneel wordt getroffen, is voorts niet 

onbegrijpelijk en niet onvoldoende gemotiveerd. De overige klachten van het middel kunnen 

evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de 

klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de 

rechtsontwikkeling. 

 

Punten berekening en schaarstegebieden 

 

Toekomstig beleid 

In een persbericht van de Rijksoverheid van 11 april 2014 wordt het hiernavolgende aangekondigd. 

Het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) wordt meer marktconform waardoor de locatie van 

een sociale huurwoning beter tot uitdrukking komt in de maximaal toegestane huurprijs. De WOZ-

waarde gaat in de berekening voor ongeveer een kwart meetellen. Streven is het nieuwe stelsel 

medio 2015 in te laten gaan. Daarmee vervallen ook de zogeheten ‘Donnerpunten’ waarmee nu nog 



in een aantal schaarstegebieden de lokale marktsituatie beperkt kan worden meegewogen. 

Wellicht lijkt dit plan (nadere invulling is mij nog niet bekend) op het plan dat de regering in 2007 al 

in wilde voeren. Dit plan was ook gebaseerd op het bepalen van de huurprijs op basis van de WOZ-

waarde van de woning (Nieuw huurbeleid). Door op korte termijn het beleid elke keer te wijzigen, 

wordt er onrust veroorzaakt, omdat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Kennelijk is er nu 

desondanks volledige politieke slagkracht om de zoveelste verandering op rij er door te drukken. 

 

Schuldsanering en (on)mogelijkheid tot ontruiming huurder 

Doorbreking moratorium 

 

De voorzieningenrechter te Rotterdam wees een door een huurder verzocht moratorium af in haar 

vonnis van 2 april 2014[6]  . De rechter stelt eerst vast dat er sprake is van een bedreigende situatie 

zoals dwingend is voorgeschreven in artikel 287b tweede lid FW . Nu de verhuurder met ontruiming 

dreigt is er sprake van een bedreigende situatie. De wetgever heeft met een moratorium beoogd om 

een schuldenaar bij een – dreigende – executie een adempauze te bieden opdat de schuldenaar in 

staat wordt gesteld om met zijn schuldeisers een regeling van zijn schulden overeen te komen. De 

rechtbank stelt vast dat de huurachterstand uitsluitend is toegenomen en dat verzoekster tot op 

heden de lopende huurtermijnen niet voldoet. De huurder heeft evenmin een verklaring van de 

Gemeente Spijkenisse meegestuurd waaruit blijkt dat de huurder wel aan haar medewerkingsplicht 

in het kader van het minnelijk traject heeft voldaan. Het had op de weg van huurder gelegen om ter 

terechtzitting aan te tonen dat de verklaring van de Gemeente Spijkenisse onjuist is. Dit heeft 

huurder nagelaten. Derhalve is de rechtbank van oordeel dat het belang van de verhuurder zwaarder 

dient te wegen dan het belang van de huurder. De verzochte voorziening zal dan ook worden 

afgewezen. 

 

Huurprijswijziging bedrijfsruimte 

Wie draagt de kosten van een deskundige? 

 

De rechtbank Zeeland-West-Brabant zag in haar vonnis van 27 mei 2013[7] eveneens redenen 

aanwezig om de kosten van de procedure te compenseren. De verhuurder had op 11 mei 2009 een 

verzoek ingediend tot benoeming van een deskundige. Dit verzoek was noodzakelijk omdat partijen 

het niet eens worden over de benoeming van een deskundige. De huurder wenste uitsluitend de 

benoeming van de BHAC, maar de verhuurder maakte daar bezwaar tegen. Dat bezwaar is 

gehonoreerd bij de beschikking d.d. 9 juli 2009, waarbij de deskundige van een makelaarskantoor is 

benoemd. Deze heeft echter geen bruikbaar advies uitgebracht. Als gevolg daarvan moest alsnog de 

BHAC als deskundige benoemd worden. Er werden dus twee maal deskundigen kosten gemaakt om 

tot een goed oordeel te komen. De huurder wenste de geldende huurprijs van circa € 36.000 te 

blijven betalen, terwijl de verhuurder aanvankelijk een bedrag van € 39.000 voorstelde. De door de 

verhuurder naar voren geschoven deskundige, die ook in de artikel 7:304 BW-procedure door de 

rechter werd benoemd kwam uit op een huurprijs van € 38.000. Beide partijen waren het niet eens 



met de wijze waarop de deskundige de huurprijs had berekend; het rapport voldeed niet aan de 

wettelijke criteria. de verhuurder heeft bij dagvaarding van 4 mei 2010 gevorderd de huurprijs met 

ingang van 8 mei 2009 te bepalen op € 56.100,- per jaar, excl. BTW. De BHAC had geadviseerd de 

huurprijs per 11 mei 2009 vast te stellen op € 44.433,29 per jaar, excl. BTW. De verhuurder had zich 

hierbij aangesloten en met vermindering van eis geconcludeerd de huurprijs dienovereenkomstig 

vast te stellen en de huurder te veroordelen in de kosten van de beide deskundigenonderzoeken, te 

weten: € 2.082,50 en € 3.500,-. De kantonrechter is in haar vonnis uitgegaan van de huurprijs zoals 

door de huurder bepleit en zoals billijk voorkomt. Daarmee kwam de huurprijs uit op € 42.193,98 per 

jaar, exclusief BTW. Partijen worden over en weer op punten in het ongelijk gesteld. Daarom zullen 

de proceskosten tussen hen worden verdeeld in die zin dat ieder de eigen proceskosten zal moeten 

dragen. De kosten van de beide deskundigenrapporten behoren ook tot de proceskosten. Deze 

kosten zijn door de verhuurder voorgeschoten. Gelet op het onbruikbare rapport dat was 

aangeleverd door de deskundige die in eerste instantie door de verhuurder was uitgekozen worden 

de kosten van het rapport van deze deskundige geheel voor rekening van de verhuurder gelaten. de 

huurder dient wel de helft van de kosten van het rapport van de BHAC aan verhuurder te vergoeden. 

Dit wordt kennelijk gerechtvaardigd nu de huurder ook niet akkoord was gegaan met een huurprijs 

van € 39.000, maar slechts de huurprijs van € 36.000 wilde betalen. Het is dus in het kader van 

tactiek verstandig zich niet te star op te stellen als er redenen zijn te veronderstellen dat de huur wel 

verhoogd dient te worden wegens doorbelasting van de kosten van de deskundigen. Mocht de 

huurder in een eerder stadium akkoord zijn gegaan met een huurprijs van € 38.000, dan lijkt het mij 

mogelijk dat alle kosten naar de verhuurder doorbelast hadden moeten worden. 

 

Tot slot  

 

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

uiteraard welkom. Stuur deze naar het mailadres (mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl) onder vermelding 

van suggesties. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Huurgeschil.nl 

  

Mr. Erik. Teeuw 
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