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Geachte lezer,

De nieuwsbrief van mei 2011 van Huurgeschil.nl staat voornamelijk in het teken van de cursus "procederen voor de rechtbank, sector kanton," die op 3 juni 2011 en 9 juni 2011 in het Delta Hotel te Vlaardingen wordt gegeven.  De cursus wordt door ondergetekende en Martin Hofman gegeven. Ik geef u hierbij enige achtergrondinformatie over de cursusleiders.

Ik ben auteur van het boek "Huurgeschillen Ontleed" en van de website "Huurgeschil.nl". Dit boek kunt bij uitgeverij Eburon te Delft bestellen.  Door de volgende link te gebruiken kunt u het boek bestellen: Bestel het boek! Tevens geef ik enige jaren cursussen huurrecht woon- en bedrijfsruimte.  Ik heb een ruime ervaring opgedaan met het voeren van procedures voor de rechtbank, sector kanton in mijn functie als jurist bij een rechtsbijstandverzekeraar. Martin Hofman is al vele jaren werkzaam als jurist bij eveneens een rechtsbijstandverzekeraar. In deze functie, en in andere functies, heeft ook hij ruimschoots ervaring opgedaan met het voeren van allerhande procedures voor (onder meer) de sector kanton van de rechtbank. Ook is hij in de praktijk actief als coach, mentor en opleider.

Cursus procesrecht
 
Op dinsdag 17 mei 2011 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Evaluatie modernisering rechterlijke organisatie aangenomen. Een belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel is een verandering in de verdeling van civiele zaken tussen de kantonrechter en de civiele sector van de rechtbank. Op dit moment is de kantonrechter nog bevoegd om te oordelen over zaken met een belang tot € 5.000,00. Vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet (1 juli 2011) wordt de kantonrechter bevoegd om zaken te behandelen tot een belang van € 25.000,00. Dat betekent dat in dergelijke zaken tot een belang van € 25.000,- geen advocaat meer nodig is voor het voeren van een procedure. Tevens is de kantonrechter exclusief bevoegd in arbeidszaken en huurzaken (was ook zo in de oude regeling), maar wordt de kantonrechter ook tot een onbepaald belang bevoegd zaken betreffende consumenten koop te beoordelen. Dit wordt ook een zogenaamde aardvordering volgens de nieuwe regeling.  Dat biedt kansen! U kunt immers in veel zaken voortaan zelf procederen. Maar het civiele procesrecht is niet bepaald eenvoudig. Als u goed beslagen ten ijs wilt komen, is een gedegen kennis van het procesrecht en van de gang van zaken bij de kantonrechter een absolute voorwaarde.

Huurgeschil.nl verzorgt een cursus van  twee dagen over procederen voor de rechtbank, sector kanton, waardoor een fundament wordt gelegd voor zelfstandig procederen door de cursist. 

Inschrijven voor de cursus procederen voor de rechtbank, sector kanton 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze cursus. Als u bent geïnteresseerd in een cursus procederen voor de rechtbank, sector kanton, dan wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd om u in te schrijven voor deze cursus. Inschrijving voor de cursus van 3 juni 2011 en 9 juni 2011 is mogelijk tot uiterlijk 27 mei 2011. De kostprijs van de cursus voor twee dagen beloopt een bedrag van € 820,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, lunch en drinken tijdens de cursus.   
 
Voor meer informatie over deze cursussen klikt u op de gekleurde koppeling en wordt u doorgelinkt naar de introductiepagina voor inschrijving van een cursus.

Vakinhoudelijke informatie voor het huurrecht 

Scheefwonen
In de vorige nieuwsbrief heb ik uitgelegd dat met scheefwonen wordt bedoeld dat de huurder in een huis woont waarvan de huur te laag is in verhouding tot het inkomen van de huurder. Volgens de voorlopige berichtgeving woont iemand scheef wanneer hij een inkomen heeft van meer dan € 43.000 bruto per jaar en in een woning woont die minder kale huur heeft dan € 652,52 (1 januari 2011) per maand.  Minister Donner heeft aangeven dat het niet mogelijk is de wettelijke regeling over scheefwonen op 1 juli 2011 in te voeren. Hij verwacht dat dit nu op 1 juli 2012 plaats zal vinden.

Wettelijke huurverhoging 

De wettelijke huurverhoging dit jaar voor sociale huurwoningen beloopt een percentage van 1,3 % vanaf 1 juli 2011. 

Optrekken maximum punten sociale huurwoningen

Minister Donner heeft eerder dit jaar te kennen gegeven de maximum huur van sociale huurwoningen te verhogen met 25 punten (= € 123,-) vanaf 1 juli 2011. Door deze maatregel zou de verhuurder bij verhuring van nieuwe huurcontracten de huur van woningen met maximaal € 123,- per maand kunnen verhogen. Uiteraard zou dit niet mogelijk zijn voor zittende huurders. Minister Donner zou deze regeling voor heel Nederland in willen laten gaan. De Woonbond was daar tegen en bepleitte deze regeling slechts voor schaarste gebieden.

De Tweede Kamer heeft het voorstel van Minister Donner niet geaccepteerd. Dit plan gaat nu dus ook niet door. Deze maatregel zou volgens de Tweede Kamer leiden tot hogere huren, het volledig stokken van de doorstroming op de woningmarkt en aantasting van de betaalbaarheid. Minister Donner zal naar verwachting zijn plan aanpassen in de vorm van differentiatie  van schaarste gebieden waarvoor verhoging wel wenselijk is en de gebieden waarvoor dit niet aan de orde is.

Redelijk aanbod tot het sluiten van een campuscontract 
In de zaak die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft van 24 februari 2011 (LJN: BP8240,sector kanton rechtbank 's-Gravenhage, 967950\CV EXPL 10-5769) heeft de rechter zich moeten buigen over de vraag of een verhuurder de huurovereenkomst, die in 2006 voor onbepaalde tijd met een student ten aanzien van een studentenwoning was gesloten, mocht beëindigen op grond van het doen van een redelijk aanbod tot aanbieding van een campuscontract. De rechter was van mening dat huurbeëindiging onder nader te noemen omstandigheden inderdaad mogelijk was:
 
	er was hier sprake van een verhuurder die voor het overgrote deel wooneenheden verhuurd die zijn bestemd voor de huisvesting van studenten;

de huurder was een student die in 2006 een huurovereenkomst onbepaalde tijd had gesloten, waarop de door de verhuurder gehanteerde voorwaarden van toepassing waren;
de huurder had bij ondertekening van de huurovereenkomsten een bewijs van inschrijving aan de Technische Universiteit Delft moeten tonen;
na het sluiten van de overeenkomst is de wettelijke regeling van artikel 7: 274 lid 4 BW in werking getreden; De verhuurder is na inwerkingtreden artikel 7: 274 lid 4 BW het campuscontract voor alle nieuwe inschrijvingen toe gaan passen;
verhuurder was bezig de doorstroming te bevorderen van studenten die niet meer studeren;
verhuurder deed dit omdat er een groot en structureel tekort is aan betaalbare studentenhuisvesting.
De verhuurder voerde vervolgens aan dat de wetgever het belang van doorstroming in de studentenhuisvesting heeft erkend met het tot stand brengen van de regeling van artikel 7: 274 lid 4 BW. In de Memorie van Toelichting op het betreffende wetsontwerp is volgens de verhuurder uitdrukkelijk overwogen dat langs de weg van het redelijke aanbod lopende huurovereenkomsten alsnog op de leest van deze regeling van campuscontracten geschoeid zouden kunnen worden. Dan moet men ook lopende huurovereenkomsten, waarbij de huurder al geen student meer is, kunnen beëindigen op grond van dringend eigen gebruik.
De verhuurder had de huurder, die nog als student aangemerkt kan worden, de huurovereenkomst opgezegd op de grond dat zij ten onrechte het redelijke aanbod heeft verworpen tot aanvaarding van het campuscontract. Er bestond volgens de verhuurder een grote en dringende behoefte aan huisvesting, specifiek geschikt en bestemd voor studenten. Het bezet houden van dergelijke woonruimte (lang) nadat men geen student meer is, doorkruist de doelstellingen van de verhuurder om te voorzien in de behoefte aan studentenhuisvesting in belangrijke mate.
Door de rechter wordt in rechtsoverweging 4.4 van dit vonnis de mogelijkheid van huurbeëindiging wegens een redelijk aanbod tot het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst erkend. De door de verhuurder aangevoerde argumenten gebaseerd op de Memorie van Toelichting worden in dit vonnis door de rechter bevestigd
De verhuurder voert allerlei andere argumenten aan die onder alinea 2.8 van de uitspraak staan vermeld.
De rechter was voorts van mening dat de huurder een woning had gehuurd in een complex dat is gericht op de huisvesting van studenten en van een instelling die zich voornamelijk richt op de huisvesting van studenten. Daarbij had de huurder, om in aanmerking te komen voor de woning, een inschrijfbewijs van een universiteit of hoge school moeten tonen. Gelet op die omstandigheid dient de hoedanigheid van student als doorslaggevende factor te worden aangemerkt en het kan dan niet zo zijn dat een wijziging van die status geen gevolgen zou hebben voor de huurovereenkomst van de huurder. Volgens de huurder dient het handelen van de verhuurder in strijd met de redelijkheid en billijkheid aangemerkt te worden. Volgens de rechter was hiervan geen sprake.
De rechter stond gezien het bovenstaande toe de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder kreeg op grond van artikel 7: 274 lid 6 BW alsnog gelegenheid binnen een korte periode de overeenkomst te accepteren.
Mocht de huurder geen student meer zijn geweest dan had de huurovereenkomst vermoedelijk beëindigd kunnen worden wegens dringend eigen gebruik. Deze dringende reden zou dan bestaan in verhuring van de woonruimte aan de doelgroep van de verhuurder (studenten).
 
Huurovereenkomst van korte duur 
 
De huurder komt huurbescherming toe als een verhuurder oneigenlijk gebruik maakt van de term "overeenkomst voor bepaalde tijd".

Deze huurbescherming kwam de huurder volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage in haar vonnis van 15 februari 2011(LJN: BP8136, rechtbank 's-Gravenhage, 385723/KG ZA 11-78) toe nadat de verhuurder eerst een overeenkomst van zes maanden en aansluitend daaraan een overeenkomst met een periode van een jaar had gesloten. De verhuurder had de woning gedurende de huurperiode verkocht en wenst de woning vrij van huur aan de koper te leveren.
Ook hier verwees de rechter naar de aard en de bedoeling van partijen en de wetsgeschiedenis waaruit zou blijken dat de uitleg dat er sprake is van een overeenkomst van korte duur zeer restrictief uitgelegd moet worden. De rechter was van mening dat in dit geval sprake is van een huurovereenkomst gesloten voor de duur van één jaar, die ook nog eens direct werd voorafgegaan door een huurovereenkomst voor de duur van zes maanden. Deze overeengekomen - in tijd beperkte - duur kon niet als 'korte duur' in de zin van  artikel 7:232 lid 2 BW worden beschouwd. Daarvan is naar de mening van de rechter bijvoorbeeld sprake in geval noodoplossingen ten behoeve van de huurder, gebruik in afwachting van een op handen zijnde renovatie of verkoop alsmede verhuur met een beperkt en tijdelijk karakter. Dit is hier niet aan de orde. Nu Boek 7, Titel 4, afdeling 5 op de onderhavige huurovereenkomst van toepassing is, zou de overeenkomst opgezegd moeten worden, hetgeen niet plaats had gevonden. Nu de woning niet overduidelijk voor partijen binnen korte termijn na het sluiten van de huurovereenkomst voor sloop of renovatie was bestemd, maakte het argument dat de huurovereenkomst voor korte duur zou zijn gesloten geen indruk bij de rechter. Er was tevens geen sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd op grond van artikel 7:274 lid 2 BW. Deze verhuurder had de woning voor bepaalde periode kunnen verhuren op grond van de Leegstandwet. 

Tot slot
 
De laatste maanden heb ik veel tijd geïnvesteerd in de cursus procederen voor de rechtbank, sector kanton. In de volgende nieuwsbrief geef ik meer aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht.
 
Met vriendelijke groet,
 
Huurgeschil.nl
 
Mr F.C.P. Teeuw


