
Nieuwsbrief Huurrecht
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de Voorjaarseditie van de Nieuwsbrief van de 

praktijkgroep Huurrecht van KienhuisHoving Advocaten en 

Notarissen.

In deze Nieuwsbrief is ondermeer opgenomen een terugblik op het 

seminar ‘Duurzame relaties in het zorgvastgoed’ dat KienhuisHoving 

op 22 maart jl. heeft georganiseerd. Daarnaast wordt ingegaan op recente jurisprudentie over 

connexiteit (waardoor ‘zomaar’ het regime van een huurovereenkomst 230a-bedrijfsruimte kan 

verschieten tot de beschermde huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte), over een boetebeding op 

illegaal onderverhuren van woonruimte en opstalrecht in combinatie met een 

huurovereenkomst.

In de bijdragen over ‘Wonen en zorg’, en ‘De vereenvoudiging van de Leegstandwet bij 

leegstaande koopwoningen’ wordt geanticipeerd op beleidsvoornemens een ministeriële 

aankondiging. Zoals wij echter sinds 23 april 2012 weten, is het kabinet-Rutte niet meer. Daar 

waar Nederland aan de vooravond leek te staan van pijnlijke maatregelen die tal van sectoren 

raken, is nog volstrekt ongewis wat de komende maanden zullen brengen.

Het gaat ons intussen in deze roerige tijden als de onverstoorbare boer: ‘Hij ploegde voort”. 

Wij hopen dat u uw voordeel zult doen met de bijdragen. U vindt onze personalia op de website: 

www.kienhuishoving.nl. Voor vragen en/of suggesties kunt u desgewenst gebruikmaken van 

ons algemene e-mailaccount: huurrecht@kienhuishoving.nl.

Met hartelijke groet,

namens de praktijkgroep Huurrecht,

René Rorink,

Praktijkgroepcoördinator

Scheiden wonen-zorg: meer vragen dan antwoorden

Op 22 maart jl. organiseerde KienhuisHoving een seminar over zorgvastgoed onder de titel 

“Duurzame relaties in het zorgvastgoed”. Deze middag werd bezocht door een groot aantal 

bouwbedrijven, woningcorporaties, zorginstellingen en investeerders in de zorg.

Vanuit de sectie Huurrecht ging Marlies Pierik in op de beleidsvoornemens van de minister van 

VWS, Edith Schippers, om de kosten van de langdurige zorg terug te dringen en op de 

gevolgen van dit beleid voor investeringen in zorgvastgoed. Zo noopt de invoering van de 

Normatieve Huisvestings Component (NHC) per 1 januari 2012 tot een efficiënter gebruik van 

het vastgoed en wordt de kwaliteit van het zorgvastgoed van steeds groter belang om een 

rendabele exploitatie daarvan te realiseren. Door een grotere marktwerking in de zorg dient 

tevens de keuzevrijheid van de cliënt vergroot te worden.
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Met name het beleidsvoornemen van minister Schippers om per 1 januari 2014 het scheiden 

van wonen en zorg door te voeren, riep veel vragen op onder de aanwezigen. Op dit moment 

heeft de minister zich nog niet uitgelaten over de juridische consequenties van dit beleid. Zij 

heeft beloofd daarover te berichten in het voorjaar van 2012.

Wel is duidelijk dat zorginstellingen vanaf 1 januari 2014 apart moeten gaan contracteren met 

hun cliënten voor de huisvesting en de zorg die zij afnemen. Men zal dan ook aparte 

huurovereenkomsten en zorgovereenkomsten moeten afsluiten met cliënten, waarbij op dit 

moment nog niet duidelijk is of deze verplichting ook geldt voor de reeds bestaande cliënten. 

Hoewel deze maatregel vanaf 1 januari 2014 slechts zal worden ingevoerd voor cliënten met 

ZZP 1 of 2, verwacht de minister het systeem op korte termijn geleidelijk ook in te voeren voor 

de hogere ZZP’s. Doel van deze maatregel is om de kosten van huisvesting uit de AWBZ te 

halen.

Hoewel de motieven van de minister, namelijk het terugdringen van de stijging in de kosten van 

de AWBZ helder zijn, is de juridische vormgeving dat nog niet. Zo is een groot aantal cliënten 

van zorginstellingen niet in staat zijn om zelfstandig de verplichtingen van een huurder te 

vervullen. Voor deze groepen cliënten zal een verhuurder dan ook afspraken willen maken met 

de zorginstelling en de bewindvoerders van deze cliënten, daar waar het gaat om de nakoming 

van verplichtingen. Voor dergelijke afspraken zullen zorginstellingen met hun verhuurders een 

samenwerkingsovereenkomst of protocol moeten opstellen.

Ook zal er gekeken moeten worden welke mogelijkheden een zorginstelling heeft in geval zij 

een koppeling wenst aan te brengen tussen de verplichte afname van de zorg en de 

huisvesting. Geldt in de toekomst nog de bestaande norm die daarvoor in de jurisprudentie 

wordt gehanteerd, namelijk, in een notendop, dat een koppeling is toegestaan in geval dit 

noodzakelijk is voor een rendabele exploitatie van de zorginstelling en mits daarmee niet een 

relevante markt in de zin van artikel 6 Mededingingswet wordt afgeschermd ? Gezien de 

doelstelling van de minister, namelijk een grotere marktwerking, is een antwoord op deze vraag 

op dit moment niet met zekerheid te geven.

Tenslotte zijn er ook een groot aantal vragen van meer algemeen huurrechtelijke aard. Hoe 

dient een zorginstelling de hoogte van de huur van een kamer te bepalen ? In hoeverre kunnen 

bijvoorbeeld de algemene verblijfsruimten, de ruimten voor tijdelijke opvang, de ruimte voor 

verplegend personeel en de behandelruimten doorberekend worden als ’algemene kosten’ in de 

huurprijs of zal van overheidswege hier een afzonderlijke vergoeding voor worden toegekend 

via de NHC? Geldt voor de bepaling van de hoogte van de huurprijs het voor woonruimte 

geldende Woningwaarderingstelsel? Kunnen bewoners van verzorgingstehuizen de 

Huurcommissie inschakelen en hoe zit het met de verdeling van (kosten van) onderhoud ? Het 

mag duidelijk zijn dat naarmate de zorgbehoefte van cliënten zwaarder is, het reguliere 

woonrecht minder toepasbaar lijkt. Zo is het recht op het gehuurde ook minder goed te 

realiseren in instellingen voor geestelijke- en gehandicaptenzorg, waar een instelling soms moet 

besluiten om een cliënt te verplaatsen naar een ander verblijf met het oog op de aan deze cliënt 

te verlenen (intensieve) zorg. Vooralsnog wordt de scheiding van wonen en zorg dan ook 

slechts ingevoerd voor de langdurige zorg en (nog) niet voor de gehandicaptenzorg en 

geestelijke gezondheidszorg. Wel blijft de vraag hoe omgegaan dient te worden met cliënten die 

gedurende hun verblijf in een instelling, bijvoorbeeld door het verloop van hun ziekte, meer zorg 

behoeven en aldus de rechten en verplichtingen uit hoofde van een huurovereenkomst niet 

meer toepasbaar zullen blijken.



Op dit moment moet gewacht worden op bericht van de minister. Het is de vraag of zij in de 

door haar aangekondigde Voorjaarsbrief op al deze vragen een antwoord zal hebben gegeven. 

Zodra er meer duidelijkheid is, naar verwachting in juni 2012, zullen wij u hierover berichten.*

Hoge Raad laat maatstaf Fietsenstallings-arrest in stand

Op 10 februari jl. heeft de Hoge Raad bepaald dat de vraag of op de huurrelatie met betrekking 

tot een aanhorigheid het 290-huurregime van toepassing is, dient te worden beoordeeld aan de 

hand van de vraag of de verhuurder met een bestemming van het gehuurde als aanhorigheid 

van de 290-bedrijfsruimte heeft ingestemd. Dit zou dan verregaande gevolgen kunnen hebben, 

zo blijkt (LJN: BU 5602).  

De volgende feiten waren in het arrest aan de orde. Huurder huurde een pand met als 

bestemming opslag- en magazijndoeleinden. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst 

is de gemeente eigenaar geworden van het pand en is de huurovereenkomst op grond van 

artikel 7:226 BW (‘koop breekt geen huur’) op de gemeente overgegaan. Vanwege de wens om 

een nieuw stedenbouwkundig plan te realiseren, heeft de gemeente de huurovereenkomst met 

huurder opgezegd. Vervolgens is er tussen partijen ter discussie komen te staan of op de 

huurovereenkomst met betrekking tot de opslag- en magazijnruimte het 230a-huurregime of het 

290-huurregime van toepassing was. Huurder stelde zich op het standpunt dat de verhuurde 

ruimte krachtens de huurovereenkomst wordt gebruikt als opslag- en magazijnruimte ten 

dienste van de naastgelegen geëxploiteerde bouwmarkt en dus diende te worden aangemerkt 

als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW. Indien dit zou slagen zou de huurder daarmee 

een beroep kunnen doen op de verregaande huurbescherming die een huurder van 290-

bedrijfsruimte toekomt.

Bij beschikking d.d. 9 november 2010 heeft het Hof Den Haag in hoger beroep geoordeeld dat 

het 290-huurregime niet van toepassing was op de verhuurde opslag- en magazijnruimte, 

omdat de huurder zelf eigenaresse was van de naastgelegen bouwmarkt en deze dus niet ten 

titel van huur en verhuur gebruikte. Tegen dit oordeel van het Hof heeft huurder cassatie 

ingesteld. De Hoge Raad heeft vervolgens op 10 februari jl. onder verwijzing naar het 

Fietsenstallings-arrest van de Hoge Raad d.d. 14 oktober 1983 (LJN: AG 4662) deze uitspraak 

vernietigd en ter verdere behandeling doorverwezen.

De Hoge Raad overwoog dat het Hof Den Haag met de enkele constatering dat de huurder zelf 

eigenaresse was van de bouwmarkt een belangrijk uitgangspunt heeft miskend. De titel op 

basis waarvan de huurder de door hem als bedrijfsruimte gebezigde ruimte (de bouwmarkt) 

houdt, staat niet aan een contractuele bestemming tot aanhorigheid in de zin van artikel 7:290 

lid 3 BW van de opslag- en magazijnruimte in de weg. Beslissend is het antwoord op de vraag 

of de gemeente (of haar rechtsvoorganger) als verhuurder met de bestemming van het 

gehuurde tot bedrijfsruimte dat ten dienste staat aan - in dit geval een bouwmarkt - heeft 

ingestemd.

Als een verhuurder kortom opslagruimte verhuurt aan een winkelier of horeca-exploitant die 

eigenaar is van zijn eigen ‘zaak’, dient de verhuurder er vanuit te gaan dat vanwege connexiteit 

een ‘beschermde’ huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte ontstaat.
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Boetebeding illegaal onderverhuren en algemene verhuurvoorwaarden

Op 21 februari jl. heeft het Hof Amsterdam zich uitgelaten over de rechtsgeldigheid van een 

boetebeding dat Woningstichting Ymere hanteert in haar algemene verhuurvoorwaarden voor 

woonruimte (LJN: BV 6647). In deze algemene verhuurvoorwaarden is een beding opgenomen 

dat een boete stelt op het illegaal onderverhuren van de woning zonder schriftelijke 

toestemming van de verhuurder. Daarbij is het boetebeding aldus geformuleerd dat ingeval van 

illegale onderverhuur zowel op de overtreding zelf (namelijk € 2.500,--) als per dag (namelijk 

€ 50,--) een boete verbeurd zal zijn.

Huurster lapte het verbod aan haar laars en heeft - in weerwil van het boetebeding - haar 

woning onderverhuurd aan een Zuid-Amerikaanse vriend, die aldaar een goedlopende 

drugshandel ging exploiteren. Ymere werd gealarmeerd door buurtbewoners en vorderde -

onder andere - een contractuele boete ter hoogte van € 19.650,-- vermeerderd met rente. In de 

daarop volgende procedure was onder andere de vraag aan de orde of het boetebeding in de 

algemene verhuurvoorwaarden een oneerlijk beding is in de zin van de Richtlijn 93/13/EEG 

Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, hetgeen een vraag is die de 

kantonrechter ambtshalve aan de orde dient te stellen. Aangezien de kantonrechter van mening 

was dat het betreffende boetebeding een oneerlijk en onredelijk bezwarend beding was in de 

zin van de richtlijn, is Ymere tegen dit oordeel in hoger beroep gegaan en heeft daarbij in haar 

grieven uitgebreid stilgestaan bij het belang dat zij heeft als een woningcorporatie bij een 

boetebeding als middel om daadkrachtig op te treden tegen illegale onderverhuur in 

Amsterdam.

Hof Amsterdam stelt dat Ymere overtuigend en onbetwist heeft uiteengezet dat zij als 

woningcorporatie een groot belang heeft bij de leefbaarheid van de buurten van Amsterdam 

waarin zij woningen bezit. Om deze leefbaarheid te kunnen bevorderen dient Ymere zicht te 

behouden op de bewoners van haar woningen. Duidelijk is dat illegale onderverhuur dikwijls 

gepaard gaat met een wijze van bewoning of gebruik die de leefbaarheid in de buurt en de 

veiligheid van omwonenden in gevaar brengt. Om deze reden is het goed te begrijpen dat een 

woningcorporatie behoefte heeft aan een instrument, zoals een boetebeding, om ongeoorloofde 

onderverhuur te voorkomen. Aangezien het boetebeding beoogt om overtreding van het 

onderverhuurverbod te voorkomen, dient er een preventieve werking uit te gaan van het 

betreffende beding. Om deze reden dient het boetedeel van het beding hoog genoeg te zijn om 

een afschrikwekkend effect te hebben. Tevens, zo stelt het Hof, is de redenering van Ymere dat 

een boete per dag nodig is om er voor te zorgen dat een eenmaal aangegane 

onderverhuurovereenkomst ook zo snel mogelijk wordt beëindigd, begrijpelijk. Er moet immers 

na de verschuldigdheid van het zogenaamde ‘starttarief’ nog een stimulans overblijven om 

daarna de overtreding ook op een zo kort mogelijke termijn te staken.

Daarnaast ziet het Hof geen andere contractuele middelen om onderverhuur tegen te gaan, die 

even effectief zijn als een boete, maar minder belastend voor de huurder. Ook op dit punt kan 

het boetebeding de toets der kritiek doorstaan.

Aldus redenerend vanuit het belang van de woningcorporatie bij de leefbaarheid van de wijken 

oordeelt het Hof dat het betreffende boetebeding niet is te kwalificeren als een oneerlijk of 

onredelijk bezwarend beding dat voor vernietiging of nietigverklaring in aanmerking zou komen. 

Door zowel het belang in te zien van het afschrikwekkende effect van een dergelijk 

boetebeding, als een stimulans om op een zo kort mogelijke termijn de overtreding te staken, 

heeft de woningcorporatie een effectief middel om illegale onderverhuur tegen te gaan. De 

vraag of de woningcorporatie schade lijdt ten gevolge van de illegale onderverhuur is daarbij in 
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het geheel niet relevant, aangezien het beding ook niet primair strekt ter vergoeding van 

schade, maar veeleer ter voorkoming van onwenselijk gedrag.

Komt er een vereenvoudiging van de Leegstandwet bij leegstaande koopwoningen?

De ervaring onder huiseigenaren is dat zij bij de uitvoering van de Leegstandwet te maken 

krijgen met ingewikkelde procedures. De minister van BZK heeft daarom aan de Tweede Kamer 

aangekondigd dat de procedure voor het aanvragen van de verplichte vergunning voor te koop 

staande woningen wordt versoepeld en dat de uitvoering van de Leegstandwet eenvoudiger zal 

worden gemaakt. 

De Leegstandwet is een instrument waarmee de huurbescherming, die normaal gesproken 

altijd geldt, wordt opgeheven. Doel hiervan is om leegstand van woonruimte te verminderen 

door tijdelijke verhuur te vereenvoudigen. Daarbij dient de Leegstandwetvergunning tevens ter 

voorkoming van misbruik. Verhuurders zouden leegstaande huurwoningen anders als tijdelijke 

huurwoningen kunnen aanbieden, wat een uitholling van de huurbescherming tot gevolg zou 

hebben. De minister van BZK heeft de volgende aankondigingen gedaan. De gemeente dient 

nu nog bij de verlening van een vergunning de maximale huurprijs te vermelden zoals die op 

basis van het woningwaarderingssysteem wordt bepaald. Die eis kan, aldus de minister, komen 

te vervallen, zodat deze woningen ook geliberaliseerd kunnen worden verhuurd. Er is dan geen 

huurprijsbescherming meer en daarmee vervalt de verplichting voor gemeenten om een 

maximale huurprijs te bepalen. Ook zal in de Leegstandwet een bepaling worden opgenomen 

dat gemeenten de vergunningverlening alleen mogen toetsen aan de in de wet genoemde 

voorwaarden. Daarmee wordt voorkomen, dat gemeenten ook toetsen aan eigen voorwaarden. 

Voorts wordt nu nog per woning slechts één keer een vergunning voor tijdelijke verhuur 

afgegeven. De minister heeft aangekondigd dat de Leegstandwet zal worden aangepast in die 

zin dat indien dezelfde woning nogmaals tijdelijk verhuurd kan worden, dit mogelijk moet 

worden gemaakt. In dat geval zal tussen verschillende periodes van tijdelijke verhuur wel 

sprake moeten zijn van een periode van reguliere verhuur, dan wel gebruik als woonruimte door 

de eigenaar gedurende tenminste vijf jaar. De maximum termijn voor tijdelijke verhuur van 

woonruimte huurwoningen zal tenslotte worden verlengd tot zeven jaar.

De toekomst zal moeten uitwijzen of er een wetsvoorstel wordt ingediend.* 

Opstalrecht en huur

Op 25 oktober 2011 heeft het Hof Leeuwarden een arrest gewezen (LJN: BU 1889) over 

opstalrechten bij huur. Het ging in deze zaak om de vraag of sprake was van een door verjaring 

ontstaan opstalrecht dat afhankelijk was van de huurovereenkomst of dat het een zelfstandig 

opstalrecht betrof. Partij A had met partij B een huurovereenkomst gesloten betreffende een 

perceel grond. Op dit perceel grond stond een recreatiewoning die partij A van de vorige 

huurder had gekocht. In deze kwestie was geen opstalrecht gevestigd door middel van een 

notariële akte. Partij A stelde zich op het standpunt dat hij een zelfstandig opstalrecht had 

verkregen en niet een huurafhankelijk opstalrecht. Een opstalrecht is, als bekend, een zakelijk 

recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander, gebouwen, werken of 

beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Het eigendom van de grond en de daarop 

aangebrachte zaken worden op deze wijze gescheiden.  De eigenaar van bijvoorbeeld een 

woning kan dan een andere zijn dan de eigenaar van de grond. Normaliter is de eigenaar van 

de grond tevens eigenaar van de onroerende zaak die daar op staat (natrekking). Door een 

opstalrecht wordt dit voorkomen.

Of een opstalrecht zelfstandig dan wel afhankelijk is moet worden bepaald naar de mate van 

verbondenheid van het opstalrecht aan het andere recht. Daarbij is van belang of na het 
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eindigen van de huurovereenkomst het opstalrecht kan blijven voortbestaan en of het voor 

vervreemding vatbaar is (3:7 BW jo. 3:82 BW).

In deze kwestie volgde uit de huurovereenkomst dat de opstallen door de huurder slechts aan 

een derde mochten worden verkocht indien de koper voor partij B een aanvaardbare huurder 

opleverde en deze akkoord zou gaan met een door partij B aan te bieden huurovereenkomst. 

Uit de huurovereenkomst volgde niet dat het opstalrecht verviel indien de huurovereenkomst 

zou eindigen. Het einde van de huurovereenkomst betekende niet dat ook het opstalrecht  

eindigde. Het Hof oordeelde in deze dat derhalve het opstalrecht niet de huurovereenkomst 

volgde, maar dat het dient te worden beschouwd als een zelfstandig opstalrecht.

Maar met de enkele constatering dat in deze sprake is van een zelfstandig opstalrecht zijn we 

er nog niet. Immers, aangezien in deze geen sprake was van een opstalrecht gevestigd bij 

notariële akte diende te worden bezien op middels verjaring op grond van artikel 3:99 BW een 

opstalrecht was verkregen. Een vereiste hiervoor is of partij A te goede trouw gedurende 10 

jaren op zodanige wijze de feitelijke macht over de onroerende zaak uitoefent dat hij als bezitter 

kan worden beschouwd. Het Hof oordeelde dat blijkbaar sprake was van een dergelijke situatie, 

nu partij A, met instemming van partij B, op zodanige wijze de feitelijke macht over de 

recreatiewoning is gaan uitoefenen dat zij naar de in het verkeer geldende opvattingen moet 

worden beschouwd als bezitter van het recht van opstal.

Kortom, het Hof kwam in deze tot de conclusie dat door verjaring een zelfstandig opstalrecht 

was ontstaan. Dit brengt voor de verhuurder in deze kwestie behoorlijke problemen met zich 

mee. Immers het einde van de huurovereenkomst betekent in deze niet het einde van het 

opstalrecht. De verhuurder is derhalve de controle kwijt geraakt. Door in de huurovereenkomst 

op te nemen dat de recreatiewoning onder bepaalde voorwaarden mag worden verkocht aan 

een derde werd eigenlijk door de verhuurder een dergelijke situatie gecreëerd. Om te 

voorkomen dat een verhuurder voor een dergelijke ongewenste situatie  zal komen te staan had 

beter in de huurovereenkomst kunnen worden opgenomen dat verkoop van de recreatiewoning 

aan een derde niet is toegestaan. In dat geval kan de verhuurder de recreatiewoning aan het 

einde van de huurovereenkomst (tegen een vergoeding) van de huurder overnemen.

* Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief is nog onbekend wat de gevolgen zullen zijn van de 

val van het kabinet-Rutte d.d. 23 april 2012.

Disclaimer

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsbrief Huurrecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2012 KienhuisHoving N.V.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hier.
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