
Nieuwsbrief Huurrecht

Geachte heer, mevrouw,

De Tweede Kamer heeft momenteel zomerreces, terwijl de politieke 

partijen zich opmaken voor verkiezingen in september. Er lijkt een 

groot voorschot te zijn genomen op politieke besluitvorming na de 

verkiezingen door het Kunduz-akkoord d.d. 26 april 2012. Daarom is 

in deze zesde Nieuwsbrief een doorkijk gegeven van de 

huurrechtelijke afspraken, die wellicht zomaar ingevoerd kunnen 

gaan worden. In deze Nieuwsbrief vindt u dan ook bijdragen over de 

voorgenomen scheiding van wonen/zorg en de zogenoemde verhuurdersbelasting. De 

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is alvast op 5 juli jl. door de Tweede 

Kamer aangenomen.

Daarnaast zijn bijdragen opgenomen over de uitleg van de gebrekenregeling, die vanwege een 

arrest van de Hoge Raad d.d. 27 april 2012 nog weer verder blijkt te zijn opgerekt. Dat een 

ontruimingsvonnis geen onbeperkte houdbaarheidsdatum heeft, dat is iets wat elke 

professionele verhuurder maar beter kan onderkennen: daarom een korte samenvatting van de 

huidige stand van zaken. 

Tenslotte een antwoord op de vraag: wie is verantwoordelijk voor een gebrekkig functionerende 

warmte-koude-opslaginstallatie?

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

Kunduz-akkoord en verhuurdersbelasting

Op 26 april 2012 werd een akkoord gesloten tussen de Nederlandse politieke partijen VVD, 

CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, het zogenaamde Kunduz-akkoord. Zoals bekend bevat 

dit akkoord maatregelen om het Nederlands begrotingstekort terug te brengen tot het door de 

Europese Unie voorgeschreven maximum van 3%.

In het begrotingsakkoord 2013 wordt ondermeer de zogenaamde verhuurdersbelasting 

geregeld. Deze verhuurdersbelasting zal per 1 januari 2013 zijn gelding gaan krijgen. Deze 

belasting gaat de heffing van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vervangen die 

het kabinet-Rutte eerder in het regeerakkoord had opgevoerd.

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340B146F6F0664646B0E656B01721E610C716D7A6711000E6F6F0E73747F7C0F7C0505196A2F&gegevens_rg=3471601A137065621D0E121471071E6178726C7A671403036F647E71760A7B7F7B0A706D692F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/
mailto:huurrecht@kienhuishoving.nl


Deze nieuw in te voeren belasting gaat de verhuurders treffen die meer dan tien woningen 

verhuren. Uit het begrotingsakkoord blijkt dat de beoogde opbrengst van deze belasting circa 

13 miljoen euro zal bedragen. Deze belasting moet in samenhang worden gezien met het 

voorkomen van het zogenaamde ‘scheef wonen’ en richt zich op huurders die gezien hun 

inkomen in een te goedkope huurwoning verblijven. Om er voor zorg te dragen dat dergelijke 

huurders sneller doorstromen krijgen verhuurders de mogelijkheid om een huurverhoging door 

te voeren van 1% plus inflatie voor huurders met een huishoudinkomen tussen de 33.000 en 

43.000 euro aan belastbaar jaarinkomen. Voor huishoudinkomens van 43.000 euro of meer per 

jaar is er zelfs de mogelijkheid om een huurverhoging door te voeren van 5% plus inflatie.

Zoals hiervoor aangegeven geldt als maatstaf voor het inkomen het zogenaamde 

huishoudinkomen, dat wil zeggen: alle inkomsten van de huurder én van de overige bewoners 

van de woonruimte. Het inkomen van inwonende jongeren tot 23 jaar telt voor het 

huishoudinkomen niet mee, maar wordt nu verhoogd naar het wettelijk minimum loon voor 

volwassenen. Voornoemde huurverhoging die verhuurders kunnen doorvoeren wordt 

afgeroomd door de nieuw in te voeren verhuurdersbelasting. Deze nieuwe verhuurdersbelasting 

zal worden geregeld bij een apart wetsvoorstel bij het belastingsplan 2013, dat nog nader dient 

te worden uitgewerkt.

De verhuurders die de huurverhoging willen toepassen dienen uiteraard de beschikking te 

hebben over inkomensgegevens van hun huurders. Dergelijke gegevens worden verstrekt door 

de Belastingdienst. Om privacy bescherming van huurders te waarborgen krijgen verhuurders 

alleen een signaal in welke inkomenscategorie het huishouden valt, waarbij geen 

persoonsgegevens worden verstrekt en de inkomensindicatie niet aan individuele personen kan 

worden gekoppeld.

De hiervoor genoemde verhuurdersbelasting zal de grotere verhuurders (meer dan tien 

woningen) in een lastig pakket gaan brengen. De scheef wonende huurders zullen namelijk 

forse huurverhogingen worden opgelegd waarvoor uiteindelijk door de verhuurders weer 

belasting dient te worden voldaan aan de Staat. De achterliggende gedachte van deze 

belastingmaatregel zal naar alle waarschijnlijkheid zijn: enerzijds om de woningmarkt weer vlot 

te trekken, maar anderzijds natuurlijk ook om de huurtoeslag voor huurders die onder de 

inkomensgrens liggen te kunnen blijven betalen.

Uiteraard zijn er in september a.s. nog verkiezingen. Er bestaat nog altijd een kans dat een 

nieuw kabinet voornoemde plannen weer zal willen terugdraaien of wijzigen.

Gebrekenregeling verder opgerekt

De Hoge Raad heeft op 27 april 2012 (LJN: BV7337) het in artikel 7:204 lid 2 BW omschreven 

begrip ‘gebrek’ nader ingekleurd.

Wat was de casus? De gemeente Den Haag verhuurt een stuk strand aan huurder. Huurder 

exploiteert hierop - overeenkomstig de bedoeling van partijen bij het aangaan van de 

huurovereenkomst - een strandpaviljoen met horecafunctie. Het strandpaviljoen is bereikbaar 

via het strand en via vier duinpaden. In het jaar 2004 is de huurovereenkomst verlengd en is de 

huurprijs verhoogd. Als gevolg van een herstructurering door een woningbouwcorporatie van 

een naastgelegen woonwijk zijn door (bouw)werkzaamheden twee duinpaden vanaf 2007 tot 

eind 2009 afgesloten geweest. De bereikbaarheid van de overige paden, alsook de uitstraling 

van het duingebied is door de bouwactiviteiten verminderd. Verhuurder heeft huurder over de 

afsluiting niet geïnformeerd bij de verlenging van de huurovereenkomst in het jaar 2004.
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De huurder vordert van de verhuurder schade en huurprijsvermindering over de periode 2007-

2009.

De kantonrechter wijst de vorderingen van huurder toe.

De verhuurder gaat in hoger beroep maar het Hof verwerpt de grieven van de verhuurder. De 

grieven stellen in de eerste plaats de vraag aan de orde of de gestelde slechte bereikbaarheid, 

toegankelijkheid en uitstraling kan worden aangemerkt als een gebrek in de zin van artikel 

7:204 lid 2 BW. Volgens het Hof zou in dat kader onderzocht moeten worden of sprake was van 

een aan de verhuurder toe te rekenen schadeveroorzakende omstandigheid als gevolg 

waarvan het gehuurde aan huurder minder genot verschafte dan hij op grond van de 

huurovereenkomst mocht verwachten. Omdat de verhuurder - in haar publieke hoedanigheid -

nauw betrokken is geweest bij de herstructurering van de desbetreffende wijk en 

verantwoordelijk is voor de openbare ruimte, had verhuurder het in zijn macht om tegen 

inbreuken op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het strandpaviljoen op te treden. 

Daarnaast heeft verhuurder de huurder bij het verlengen van de huurovereenkomst en het 

verhogen van de huurprijs ten onrechte niet gewaarschuwd voor de gevolgen van de 

herstructurering voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het strandpaviljoen.

De Hoge Raad laat het arrest van het Hof in stand. De Hoge Raad is van oordeel dat het genot 

dat de verhuurder op grond van de huurovereenkomst aan huurder diende te verschaffen mede 

bestond in bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling. De Hoge Raad legt hieraan ten 

grondslag dat de huurder bij de verlenging van de huurovereenkomst in 2004 mocht 

verwachten dat de bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling van (de omgeving van) het 

door hem op het gehuurde geëxploiteerde strandpaviljoen geen relevante wijziging zouden 

ondergaan als gevolg van herontwikkelingswerkzaamheden waarbij de verhuurder betrokken 

was.

Kortom, uit dit arrest volgt dat de gebrekenregeling het gehuurde object ontstijgt en het begrip 

‘gebrek’ wordt opgerekt tot alle omstandigheden die er toe kunnen doen in het onderhavige 

geval, dus ook de omgeving. In de onderhavige casus was de verhuurder een gemeente die uit 

hoofde van haar publieke taak betrokken was bij de herontwikkelingswerkzaamheden. In zijn 

algemeenheid kan gesteld worden dat wanneer de verhuurder een bijzondere mate van 

zeggenschap heeft over de gedragingen van een derde en ook over de middelen beschikt om 

deze zeggenschap te effectueren, dat van een verhuurder kan worden verlangd dat deze 

verhuurder de bedoelde zeggenschap en dito middelen gebruikt om te beletten dat op het rustig 

genot van de huurder inbreuk wordt gemaakt. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als deze derde 

van dezelfde verhuurder huurt.

Voor de huurrechtelijke praktijk is het van belang te weten dat het partijen bij alle huurobjecten 

die geen woonruimte in de zin van artikel 7:232 e.v. BW zijn, in beginsel vrijstaat de inhoud van 

de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst te bepalen. Dit betekent dat partijen 

afspraken kunnen maken waardoor de verplichtingen van de verhuurder ten opzichte van de 

omschrijving van artikel 7:204 lid 2 BW worden beperkt. Allereerst kan het begrip ‘gebrek’ 

worden geherformuleerd (bijvoorbeeld in dit geval: de afsluiting van een duinpad is geen 

gebrek). Vervolgens kunnen ook de rechtsgevolgen (huurvermindering en schadevergoeding) 

anders worden geregeld dan de wettelijke regeling. De partijafspraak is en blijft, ook na dit 

arrest, leidend.



Voorjaarsnota 2012: scheiden wonen-zorg

Begin juni werd bekend gemaakt - als uitvloeisel van het Kunduz-akkoord - dat het scheiden 

wonen-zorg voor de intramurale ouderenzorg versneld wordt ingevoerd.

Zo dient de reeds lang geleden aangekondigde scheiding van wonen en zorg al per 1 januari 

2013 gerealiseerd te zijn, in plaats van op 1 januari 2014. Ook wordt de scheiding ingevoerd 

voor (lichte) zorgzwaartes VV1 tot en met VV3 in plaats van de voorgenomen ZZP’s VV 1 en 2. 

Daarbij geeft de coalitie aan dat deze stap de eerste is om te komen tot een volledige 

extramuralisering van de AWBZ zorg.

Met deze aangekondigde extramuralisering van de lichte zorg wordt invulling gegeven aan het 

beleid van het Ministerie van VWS om te streven naar ‘zorg in de buurt’ en om te realiseren dat 

ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarbij blijft de zorg die deze mensen krijgen 

dezelfde als de zorg die zij binnen de instelling krijgen. De komende jaren zullen 

zorgaanbieders de tijd krijgen om in te zetten op een groter aanbod van thuiszorg en het 

aanpassen van de AWBZ-zorg die nog intramuraal wordt aangeboden naar meer zorg in 

natura. Met deze versnelde en ruimere invoering van het scheiden van wonen en zorg gaat de 

overheid volledig voorbij aan het feit dat zorginstellingen die zich, al dan niet volledig, richten op 

ZZP VV 1, 2, en 3 door de voorgenomen extramuralisering hun bedrijfsvoering moeten 

aanpassen.

Met dit beleid neemt de coalitie grote stappen, terwijl door de Minister nog steeds geen invulling 

is gegeven aan de praktische uitwerking van het beleid. Duidelijk is dat het huidige 

(dwingendrechtelijke) huurrecht voor woonruimte nog niet is aangepast aan de huur van 

woonruimte binnen de zorginstelling. Zo is het de vraag of de contractuele koppeling tussen de 

huur van een kamer binnen de instelling aan de afname van de zorg mogelijk is in het licht van 

de (dwingendrechtelijke)  bepalingen van huurbescherming. Ook is niet duidelijk op welke wijze 

de hoogte van de huurprijs moet worden vastgesteld. Deze en andere vragen zijn nog 

onbeantwoord, terwijl zorginstellingen en/of de eigenaar van het zorgvastgoed per 1 januari 

2013 de contractering dienen aan te passen. Immers, vanaf dat moment dient een cliënt in een 

zorginstelling zowel een huur- als een zorgovereenkomst te hebben. En vanaf dat moment is de 

cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de voldoening van de huurprijs.

Het is te (hopen en te) verwachten dat op korte termijn invulling wordt gegeven aan de 

juridische randvoorwaarden voor de contractering. Aangezien het scheiden van wonen en zorg 

op korte termijn noodzaakt tot gewijzigde contractering volgen wij de berichtgeving van het 

Ministerie op de voet.

Om u te informeren over de juridische uitwerking van het beleid hebben wij een tweetal 

(voorlopige) informatiebijeenkomsten gepland en wel op:

0 dinsdagmiddag 25 september 2012

0 woensdagmiddag 26 september 2012

Wij zullen u op korte termijn een uitnodiging toesturen voor deze bijeenkomsten. Ook kunt u uw 

belangstelling voor het bijwonen van een bijeenkomst kenbaar maken door een mail te sturen 

aan marlies.pierik@kienhuishoving.nl

De rechter als spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’

De belangrijkste verplichting van een huurder is het tijdig betalen van de huurpenningen. Indien 

sprake is van een forse huurachterstand, kan de verhuurder trachten de huurovereenkomst 
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door de kantonrechter te laten ontbinden. In dat geval kan de huurder eveneens worden 

veroordeeld het gehuurde te ontruimen. Verhuurders kiezen er in de praktijk vaak voor om het 

betreffende vonnis enkel te gebruiken als middel om betaling van de achterstand af te dwingen. 

Indien de huurder later opnieuw een huurachterstand laat ontstaan, rijst de vraag of de 

verhuurder de huurder alsnog op basis van het eerdere vonnis kan ontruimen, of dat de 

verhuurder opnieuw zal moeten procederen.

Wettelijk is niet vastgesteld binnen welke termijn na het vonnis een gerechtelijke ontruiming 

dient te worden uitgevoerd. In de rechtspraak is echter bepaald, dat ontruiming dient plaats te 

vinden binnen een termijn die redelijk is. Tenuitvoerlegging van het vonnis op een (veel) later 

moment nadat het gewezen is, kan misbruik van bevoegdheid opleveren (Rechtbank Arnhem, 

14 juni 2005, LJN: AU0549 alsmede Gerechtshof Arnhem, 26 maart 2002, LJN: AE1673). Het 

voorgaande betekent, dat wanneer na een bepaalde periode niet aan het vonnis is voldaan, 

ontruiming in beginsel ook niet meer mogelijk is. Indien partijen een betalingsregeling 

overeenkomen, dan dient deze strikt te worden gehanteerd. Indien de betalingsregeling niet 

(meer) correct wordt nagekomen door de huurder, dient de ontruiming door de verhuurder snel 

te worden aangezegd.

Vermeden moet worden dat bij de huurder het vertrouwen wordt gewekt dat met het treffen van 

een betalingsregeling de ontbonden huurovereenkomst herleeft. Wanneer dit vertrouwen wel is 

gewekt, zal het doorzetten van de ontruiming als een misbruik van recht gekwalificeerd worden. 

Dit geldt ook indien het vertrouwen is opgewekt door een deurwaarder die belast is met de 

tenuitvoerlegging van het vonnis (Rechtbank Breda, 4 februari 2003, LJN: AF4651). In alle 

gevallen dient duidelijk te worden vastgelegd, dat ontruiming zal plaatsvinden indien de 

betalingsregeling door de huurder niet (correct) wordt nagekomen. De verhuurder ziet alleen af 

van ontruiming als de huurder niet alleen de achterstand inhaalt, maar ook geen nieuwe 

huurachterstanden zal laten ontstaan. Indien de huurder geruime tijd de huurpenningen tijdig 

betaalt, maar in de toekomst alsnog een huurachterstand laat ontstaan, dan is de verhuurder 

gehouden een nieuwe vordering bij de rechter in te stellen. Een vonnis heeft geen onbeperkte 

houdbaarheidsdatum.

Wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op 5 juli 2012 

aangenomen

Op 5 juli jl. heeft een stemming plaatsgevonden in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel 

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. De Herzieningswet met meerdere 

amendementen is door de Tweede Kamer aangenomen. Inmiddels ligt het gewijzigd voorstel 

van de wet (wetsvoorstel/32769) bij de Eerste Kamer. De bij het wetsvoorstel behorende 

algemene maatregel van bestuur (AMvB) dient nog te worden vastgesteld.

Warmte-koude-opslaginstallatie bij verhuur

Steeds vaker wordt gekozen voor een warmte-koude-opslaginstallatie, hierna te noemen WKO-

installatie. Dit betreft een energievorm waarbij warmte of koude energie wordt opgeslagen in de 

bodem en wordt gebruikt om vervolgens de gebouwen te voorzien van warmte en/of kou. Indien 

een WKO-installatie deel uitmaakt van een gebouw is het van belang bij verhuur hieraan 

aandacht te besteden. De eerste vraag die dient te worden gesteld is of de WKO-installatie deel 

uitmaakt van het gehuurde. Maakt de WKO-installatie deel uit van het gehuurde is immers de 

gebrekenregeling van toepassing. Het is echter ook mogelijk dat de WKO-installatie eigendom 

is van een derde doordat bijvoorbeeld een opstalrecht ten gunste van deze derde is gevestigd.

Indien de WKO-installatie deel uitmaakt van het gehuurde is de vraag wat de consequenties zijn 

van een slecht functionerende klimaatinstallatie. De oorzaak van de gebrekkige installatie kan 
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bij de beantwoording van de vraag of de verhuurder gehouden is het gebrek te herstellen, van 

belang zijn. Dit geldt dan met name bij de verhuur van bedrijfsruimte, waarbij veelal sprake is 

van gedeelde verantwoordelijkheid tussen de verhuurder en huurder. Indien de huurder 

namelijk zelf voor de aansluiting op de WKO-installatie dient zorg te dragen, kan het gebrekkig 

functioneren van de WKO-installatie tevens zijn gelegen in de foutieve aansluiting door de 

huurder. Mocht deze foutieve aansluiting tot gevolg hebben dat eveneens andere huurders door 

deze foutieve aansluiting te maken krijgen met een niet functionerende WKO-installatie, kunnen 

de gevolgen van deze foutieve aansluiting toch voor rekening van de verhuurder komen. 

Immers, voor de overige huurders zal in beginsel gelden dat deze niet functionerende WKO-

installatie een gebrek betreft die niet aan de overige huurders is toe te rekenen. De verhuurder 

is dan ook gehouden tot herstel en is wellicht ook schadeplichtig.

Voor wat betreft de vraag of de verhuurder bovendien de schade dient te vergoeden die deze 

huurders mogelijk door de niet functionerende WKO-installatie hebben geleden, kan de mate 

waarin de verhuurder de huurders heeft voorgelicht over het functioneren van de WKO-

installatie en de wijze waarop deze moet worden aangesloten van belang zijn. Immers, foutieve 

en/of niet volledige voorlichting over de aansluiting op de WKO-installatie kan met zich brengen 

dat het gebrek alsnog aan de verhuurder zal worden toegerekend. Het is dus van groot belang 

om in de huurovereenkomst reeds aandacht te besteden aan de in het gebouw aanwezige 

WKO-installatie en de wijze waarop de verantwoordelijkheden met betrekking tot de WKO-

installatie zijn verdeeld. Ook is bij verhuur waarbij tevens de WKO-installatie deel uitmaakt van 

het gehuurde van belang duidelijk in beeld te hebben in hoeverre exoneratie van eventuele 

(gevolg)schade van de niet functionerende WKO-installatie mogelijk is. In beginsel is dit bij de 

verhuur van bedrijfsruimte mogelijk. De gebrekenregeling is echter voor woonruimte 

semidwingendrechtelijk voorgeschreven, waardoor bepalingen die ten nadele van de huurder 

daarvan afwijken aan vernietiging onderhevig zijn.

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).
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