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Geachte lezer,
De nieuwsbrief van september 2011 van Huurgeschil.nl staat voornamelijk in het teken van een korte weergave van interessante uitspraken die ik op Rechtspraak.nl heb gevonden en die ik vervolgens met een korte beschrijving en/of kort commentaar op Huurgeschil.nl heb geplaatst. Het uitpluizen van uitspraken vind ik boeiend.  Het is leuk om door aanvullingen en/of wijzigingen in de tekst van Huurgeschil.nl of het boek "Huurgeschillen Ontleed"  een steeds completer werk op het gebied van huurrecht tot stand te zien komen. 

Helaas ben ik de laatste maanden aan het verwerken van uitspraken niet zo vaak als gewenst toekomen door het opzetten van de cursus "procederen voor de rechtbank, sector kanton" en de voorbereidingen van de cursus huurrecht woonruimte, die ik in augustus heb gegeven. De vakantieperiode is bovendien voor velen niet de meest productieve periode van het jaar. Voor mij geldt hetzelfde. Een handicap was ondermeer dat mijn gezinsleden mij gedurende mijn vakantie in Engeland ten strengste verboden mijn laptop mee te nemen. Ik ben gedurende de eerste twee weken van de maand juli verstoken geweest van het Internet. Huurgeschil.nl heb ik daarom ruim twee weken niet bij kunnen werken! Mede gezien het belabberde zomerweer treft u desondanks onderstaand een aantal belangrijke wijzigingen en/of aanvullingen op de reeds bestaande inhoud van Huurgeschil.nl aan.

Twitter en Linkedin
Ik heb mij laten overtuigen dat een account op Linkedin en Twitter wel nuttig is voor Huurgeschil.nl. Volgens sommigen loop je hopeloos achter als je niet mee doet aan de mogelijkheden die de moderne media biedt.  Ik hoop met deze vormen van media directer personen van informatie verbandhoudende met het huurrecht op de hoogte te brengen. Ik gebruik deze media slechts voor het verstrekken van zakelijke berichten. Bijvoorbeeld het weergeven van nieuwe uitspraken, die op Huurgeschil.nl zijn geplaatst, of opmerkingen over cursussen en de aankondiging van nieuwsbrieven.  Wellicht is het voor u interessant om mij te volgen. Het is mijn bedoeling  om in de nabije toekomst via de media discussies te starten over een bepaalde uitspraak. Te denken valt aan de interpretatie van een bepaalde uitspraak die niet in de lijn past van de gevolgde lijn van de jurisprudentie. Als bepaalde uitspraken voor mij niet duidelijk zijn wil dat aan u te kennen geven. Ik hoor dan graag uw mening daarover. U kunt uw mening over de inhoud van Huurgeschil.nl doormailen naar het mailadres: mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl. Mocht ik uw denkbeelden overnemen, dan vermeld ik dit op de website en mijn boek "huurgeschillen Ontleed" met uw (bedrijfs) naam als bronvermelding. U kunt daar nu ook al mee starten. Alle aanvullingen zijn welkom.

Procesrecht 
van 1 juli 2011 is de zogenoemde Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie in werking getreden. Voor kantonzaken, waarin Huurgeschil.nl zich heeft gespecialiseerd, is sprake van een aantal belangrijke wijzigingen. Ik geef alvast een voorproefje:
 
- De zogenoemde competentiegrens van de kantonrechter, zoals opgenomen in art. 93 Rv, is gewijzigd. Voortaan is de kantonrechter bevoegd in zaken betreffende vorderingen met een waarde tot € 25.000,00, alsmede in zaken betreffende krediettransacties als bedoeld in de Wet op het consumentenkrediet (tot € 40.000) of een consumentenkoopovereenkomst (onbepaald belang net al huur- en arbeidszaken). Daarnaast blijft de kantonrechter natuurlijk (in eerste aanleg) bevoegd in zaken met betrekking tot (collectieve) arbeidsovereenkomsten en huur(koop)overeenkomsten. Al met al betekent dit dat voor verreweg de meeste zaken geen advocaat meer nodig is: u kunt zelf procederen, als eiser en als gedaagde!
 
- Voortaan kan bij de Hoge Raad worden geklaagd over het gedrag van (kanton)rechters. Als een justitiabele een klacht heeft over een rechter, kan deze klacht worden ingediend bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Deze zal vervolgens onderzoek doen naar de klacht, en - indien daartoe voldoende aanleiding bestaat - een vordering bij de Hoge Raad instellen tot het doen van onderzoek naar het gedrag van de betreffende rechter.
 
In september organiseer ik  een cursus ‘procederen bij de kantonrechter’. Deze cursus verzorg ik samen met mr. M.G. Hofman. Tezamen zullen wij u voldoende handvatten verschaffen om zelf procedures bij de kantonrechter tot een goed einde te brengen. Natuurlijk zullen wij daarbij ook ingaan op actuele ontwikkelingen in het procesrecht!   
  
Voor meer informatie over deze cursussen klikt u op de gekleurde koppeling en wordt u doorgelinkt naar de introductiepagina voor inschrijving van een cursus. Dit geldt ook voor het volgen van een cursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte.

Vakinhoudelijke informatie voor het huurrecht 

Openen link
Door tegelijkertijd te drukken op de Control knop van uw toetsenbord (Ctrl) en met uw muis te klikken op de blauw gemarkeerde tekst opent u het desbetreffende tekstfragment.
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 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 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).
 
In de zaak die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank te Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam van 29 april 2011 (LJN: BQ5697, rechtbank Amsterdam, rolnummer: 10-20027 ) heeft de rechter zich moeten buigen overeen soortgelijke vraag (kan een verhuurder een huurovereenkomst die in het verleden voor onbepaalde tijd is gesloten beëindigen op grond van het doen van een redelijk aanbod tot aanbieding van een campuscontract?).
De omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten waren voor het grootste gedeelte vergelijkbaar met de omstandigheden zoals beschreven in 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). Het verschil in situatie was voornamelijk gelegen in de volgende factoren. De rechtsvoorganger van de huidige verhuurder (in de uitspraak die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 april 2011) verhuurde niet overwegend woonruimte aan studenten. De huurder was weliswaar student ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, doch de hoedanigheid van student was slechts van belang ter onderbouwing van de binding met de regio. Als de huurder in de regio werkzaam was geweest, dan was hij ook voor de woning in aanmerking gekomen. Een paar maanden na het sluiten van het contract is door de verhuurder te kennen gegeven alleen nog woonruimte aan studenten te gaan verhuren.
De rechter is daarom in rechtsoverweging 6 van dit vonnis van mening dat de gesloten huurovereenkomst niet betrekking heeft op een “studentenwoning’, maar heeft te gelden als een “gewone” huurovereenkomst voor “gewone” woonruimte. Het gegeven dat de rechtsvoorganger van de huidige verhuurder met ingang van 1 mei 2004 haar beleid heeft gewijzigd in die zin dat zij met ingang van deze datum woonruimte alleen nog maar als “studentenwoning” zal worden verhuurd, maakt niet dat de door huurder gehuurde woning alsnog als “studentenwoning” moet worden beschouwd.
Het door de verhuurder gedane aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst in de vorm van een “campuscontract” is volgens de rechter niet redelijk omdat dit aanbod ertoe strekt om de huurbescherming die de huurder van “gewone” woonruimte geniet terstond (namelijk wanneer zou blijken dat de huurder geen student meer is in de zin van de wet) dan wel op termijn (namelijk zodra de huurder die status niet meer heeft) te ontnemen.
Het grote verschil in deze zaken was aldus gelegen in het sluiten van een huurovereenkomst door een verhuurder die niet overwegend woonruimte aan studenten verhuurde en het feit dat er gewone woonruimte was verhuurd (aan een student) en geen woonruimte die specifiek voor studenten was bedoeld.
De grens tussen deze gevallen is smal, maar wel duidelijk waar het gaat om overeenkomsten die van meet af aan als woonruimte ten behoeve van de huisvestiging voor studenten is verhuurd en woonruimte waarvoor dit niet het geval was. In het laatste geval zal een huurbeëindiging wegens het niet zijn van een student of het beëindigingen van een studie niet zonder meer reden kunnen zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Een soortgelijke uitspraak werd eveneens door de rechtbank te Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam van 29 april 2011 (LJN: BQ5691, Rechtbank Amsterdam, rolnummer: 10-20033 ) gewezen.

Servicekostenafrekening
 
A. Niet-geliberaliseerde woonruimte
Voor niet-geliberaliseerde woonruimteis er een wettelijk vangnet aanwezig voor beantwoording van de vraag of de voorschotbedragen al dan niet op basis van werkelijke kosten berekend dienen te worden als dit niet uit de huurovereenkomst blijkt. Dit vangnet is artikel 18 UHW.
Op basis van artikel 18 UHW dient de huurcommissie zowel te kijken naar de werkelijke kosten als naar de redelijkheid van deze in rekening gebrachte kosten.
Gezien deze wettekst is het niet zo dat de huurcommissie kan volstaan met het beoordelen van de in rekening gebrachte servicekosten op basis van de door de verhuurder werkelijk gemaakte kosten, maar zal zij ook de redelijkheid van de in rekening gebrachte servicekosten dienen te beoordelen.
De basis is dus het overeengekomen bedrag dat partijen zijn overeengekomen, tenzij dit bedrag door een wettelijke regeling wordt doorkruist. Voor niet-geliberaliseerde woonruimte geeft de wet regels voor berekening van de servicekosten.

B. Geliberaliseerde woonruimte
Ook hier geldt als basis dus het overeengekomen bedrag dat partijen zijn overeengekomen, tenzij dit bedrag door een wettelijke regeling wordt doorkruist. Als partijen niet zijn overeengekomen dat de servicekosten afgerekend worden op basis van de werkelijke kosten, dan is er geen wettelijke regeling die voorschrijft dat de servicekosten afgerekend moeten worden op grond van de werkelijk gemaakte kosten.
Voor geliberaliseerde woonruimte zijn slechts een aantal artikelen van de wettelijke regeling van de servicekostenafrekening van toepassing verklaard. Voor de geliberaliseerde woonruimte geldt dus slechts het gestelde in artikel 7:259 lid 1 BW. Daarin staat dat het overeengekomen bedrag, dan wel een redelijke vergoeding ter zake de overeengekomen diensten is verschuldigd. Zoals boven reeds gesteld is er geen wettelijke regeling die voor geliberaliseerde woonruimte een aanvulling verzorgt waarin staat dat de werkelijke kosten als basis gebruikt moeten worden voor de betalingsverplichting van de huurder van de geliberaliseerde woning.
De huurder van geliberaliseerde woonruimte kan dan in het kader van de eindafrekening slechts een beroep op de redelijkheid van deze doorbelaste kosten doen,  zoals genoemd in artikel 7:259 lid 1 BW. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als aangetoond kan worden dat er een wanverhouding is tussen de betaalde vergoeding en de werkelijke kosten.
Als de werkelijke kosten voor de eindafrekening als basis worden genomen is dat een duidelijker criterium dan wanneer de redelijke kosten tot uitgangspunt worden genomen. Het is dus van belang dat de huurder nagaat of in het huurcontract staat vermeld dat de servicekosten op basis van de werkelijke kosten worden naberekend.


Huurverhoging
 
1. Verhoging geliberaliseerde huurprijs
 
Het gerechtshof te Amsterdam geeft in haar arrest van 3 mei 2011 (LJN: BQ5813, gerechtshof Amsterdam, 200.066.104/01) nog een nadere invulling van wat als een redelijk voorstel aangemerkt dient te worden. Zo dient volgens het hof de oppervlakte van referentiewoningen overeen te komen met het gehuurde. Voorts kan de huurprijs van een gemeubileerde woning niet worden vergeleken met die van een niet gemeubileerde woning. Het voorstel van de verhuurder voorzag bovendien niet in een huurgewenningsperiode. De huur zou ineens, zij het op een termijn van zes maanden, met meer dan 100% worden verhoogd. Ook dit element van het voorstel van de verhuurder droeg naar de mening van het hof bij dat het voorstel de toets aan de redelijkheid niet kon doorstaan.

2. De redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging en Huurvast
In de huurovereenkomst die met de verhuurder wordt gesloten tussen partijen overeengekomen dat de huurprijs een bepaalde periode (meestal vijf jaar) niet zal worden verhoogd. Normaal gesproken wordt deze huurprijs per jaar aangepast. Dit is afhankelijk van het beleid van de overheid en het huurbeleid van uw verhuurder. De huurvastconstructie zorgt er voor dat de huurder de komende jaren weet waar hij aan toe is. De huurprijs stijgt immers niet binnen de overeengekomen periode. Als de verhuurder de mogelijkheid heeft staat het de huurder vrij hier al dan niet gebruik van te maken.
Bij de huurvastconstructie hangt de hoogte van de vaste huurprijs samen met de verwachte ontwikkeling van de huurprijs voor de betreffende woning en het moment waarop de huurvastperiode ingaat. Deze prijs is aanvankelijk hoger dan de gewone huurprijs, maar naar verwachting aan het einde van de huurvastperiode lager.
Partijen zijn vrij de hoogte van de huurprijs te bepalen bij aanvang van de huurovereenkomst. De huurder kan slechts deze afspraak aantasten in het kader van toetsing van de aanvangshuurprijs. Het is evenmin de bedoeling dat de huurprijs in het kader van deze afspraak boven huurprijsliberalisatiegrens uitstijgt. Deze regeling is immers slechts mogelijk in het niet-geliberaliseerde segment woonruimte. In het geliberaliseerde segment woonruimte zijn de regels op grond van artikel 7:247 BW niet van toepassing. Door laatstgenoemd artikel zijn voor geliberaliseerde woonruimte de meeste dwingend rechtelijke regels betreffende verhoging van de huurprijs niet van toepassing verklaard.
De huurder van woonruimte in het niet-geliberaliseerde segment zit dus vast aan de overeengekomen huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst, tenzij deze uitstijgt boven de maximum huur van de woning.
Partijen kunnen ook in het kader van de huurvastovereenkomst een afwijkende huurprijs overeenkomen in een lopend contract. De aanvangshuurprijs kan de huurder in beginsel door de huurcommissie teruglaten schroeven naar de maximum huur ten behoeve van deze woonruimte.
Als er een huurvastperiode is overeengekomen dan kan de verhuurder de huur bij het einde van de huurvastperiode wijzigen. De meest voorkomende varianten zijn: het wijzigen van de huurvastprijs in een regulier huurprijs en het wijzigen van de huurvastprijs naar een nieuwe huurvastprijs.
Deze mogelijkheid van wijzigen van de huurprijs is neergelegd in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte, bijlage VI. Deze regeling bevat nadere regels ter uitvoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (UHW) en het Besluit huurprijzen woonruimte. De regeling regelt onder meer de maximale huurverhogingspercentages en de maximale huurprijsgrenzen. De basis is gelegen in artikel 10 lid 2 UHW
In beginsel is een huurverhoging gebonden aan de redelijkheid van het beding als bedoeld in artikel 7:248 lid 2 BW. Volgens artikel 7:248 lid 2 BW dient bij de jaarlijkse verhoging rekening te worden gehouden met het door de minister vastgestelde huurverhogingspercentage. De kern van deze (huurvast) regeling is echter juist dat er gedurende een vastgestelde periode geen verhoging plaats vindt. De verhuurder handelt door geen huurverhoging toe te passen niet in strijd met het gestelde in artikel 7:248 lid 2 BW als er bij het einde van de huurvastperiode een huursprong plaats dient te vinden. Wanneer de huurder en de verhuurder een nieuwe huurvastprijs overeenkomen is het verschil tussen de huidige huurprijs en de voorgestelde nieuwe huurvastprijs niet gebonden aan een maximum. De achtergrond hierbij is dat iedere huursprong naar een (nieuwe) huurvastprijs redelijk is omdat toetsing vooraf van de redelijkheid van die voorgestelde huursprong niet mogelijk is. Op het moment van toetsing zijn immers geen, of in bepaalde situatie slechts één van de toekomstige te bepalen percentages voor de nieuwe huurvastperiode bekend. De huurder die de voorgestelde huurprijs te hoog vindt zal die doorgaans niet aangaan.
Bij eerste lezing lijkt het alsof deze regeling in strijd is met de dwingend rechtelijke regeling van artikel 7:246 BW tot en met artikel 7:265 BW. Dit is echter niet het geval. De overeengekomen huurprijs staat immers vrij ter beoordeling van partijen. De verhuurder zal geen problemen ondervinden zolang de huurprijs niet boven de liberalisatiegrens uitkomt, waardoor de huurder van een niet-geliberaliseerde woning zich op grond van artikel 7:249 BW kan bedenken en op de gemaakte afspraken terug kan komen door toetsing van de huurprijs aan te vragen.
Als de huurder na de huurvastperiode weer overgaat op een reguliere huurprijs dan kan een huursprong worden gemaakt naar een huurprijs zoals die berekend zou zijn als de verhogingen jaarlijks op reguliere wijze zou hebben plaatsgevonden. Dit kan een huurverhoging betekenen van een paar tientjes per maand als de huurder gedurende de huurvaste periode gedurende de laatste jaren een te lage huurprijs heeft betaald in verhouding tot de reguliere verhoging die normaliter ten aanzien van deze woonruimte zou zijn toegepast. Deze verhoging lijkt in strijd met de wettelijke regeling van artikel 7:248 lid 2 BW, doch daarvan is geen sprake. Op grond van artikel 10 UHW wordt deze wijziging van de huurprijs geregeld. In artikel 10 lid 2 UHW staat immers dat bij regeling het maximale huurverhogingspercentage wordt vestgesteld. In artikel 6 van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte staat ten behoeve van de huurvastprijs vermeld dat de huurcommissie de redelijkheid beoordeelt van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s. Uit bijlage VI van deze regeling blijkt dat de huurprijs na de huurvastperiode met inachtneming van de gecumuleerde reguliere huurverhoging kan worden verhoogd, voor zover daarbij de maximale huurprijs grens niet wordt overschreden.
Deze regeling schept wel voor de nodige verwarring. De argeloze huurder zou ten onrechte het verhogingsvoorstel dat voldoet aan artikel 6 Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte kunnen afwijzen, met het argument dat de huur maximaal mag worden verhoogd met het voor dat jaar weergegeven verhogingspercentage. Er wordt in Boek 7 titel 4 BW ook niet letterlijk verwezen naar deze regeling zodat de huurder wegens onbekendheid met deze regeling voor onplezierige verrassingen kan komen te staan. Deze uitvoeringsregeling is niet algemeen bekend, terwijl de door de minister weegegeven jaarlijkse wijzigingspercentage wel algemene bekendheid geniet.

Poging onderhuur reden voor ontbinding huurovereenkomst
De voorzieningenrechter van de sector civiel van de rechtbank Amsterdam heeft in het vonnis van kort geding van 5 juli 2011 (zaaknummer/rolnummer 491125/KG ZA 11-822 HJ/TF) dat een huurder die een poging heeft gedaan zijn woning onder te verhuren voor en hoger bedrag dan hij zelf huurde, zodanig tekort was geschoten dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigde.
Dit is een opmerkelijke uitspraak. Het is de vraag of louter een poging tot onderverhuring van woonruimte een voldoende grote tekortkoming is om ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. In deze zaak speelde meer dan alleen de poging van onderverhuring van de woning. De poging van onderverhuring was de druppel die de emmer deed overlopen.
Als basis van deze uitspraak werd de huurovereenkomst genomen. Op grond van deze overeenkomst mocht de huurder de woonruimte niet zonder toestemming aan derden ter beschikken stellen. Bovendien diende de huurder de woning volgens de voorwaarden als hoofdverblijf te gebruiken.
De huurder had de woning aangeboden voor onderverhuring gedurende een periode van twee jaar. Hij had ongeveer € 200,- meer huur gevraagd dan de huur die hij zelf voor de woning betaalde. De huurder was gehuwd en zou met zijn partner gaan samenwonen. In de procedure werd als bewezen beschouwd dat de huurder de woning voor tenminste twee jaar wenste onder te verhuren. Daarna zou hij de woning in eigen beheer houden. Hij zou de woning na deze periode van twee jaar als kantoor gaan gebruiken of er iets anders mee gaan doen, maar hij zou er niet zelf meer in gaan wonen.
In de procedure werd als bewezen aanvaard dat de huurder de woning voor een hogere prijs wenste te verhuren dan hij daar zelf voor betaalde. De voorzieningenrechter vond het argument van de huurder, dat de all-inhuurprijs (€ 600,-) het verschil tussen de kale huurprijs (€ 400) en de all-inhuurprijs (€ 600) zou rechtvaardigen niet aannemelijk. De voorzieningrechter vond daarom dat vast was komen te staan dat de huurder de woning op commerciële basis wilde onderverhuren.
De huurder had volgens de rechter moeten weten dat deze wijze van verhuring door de verhuurder niet zou worden toegestaan nu de algemene voorwaarden deze wijze van verhuring niet toestaan.
De rechter vond verder nog van belang dat de huurder de woning niet langer als hoofdverblijf gebruikte. Hoewel dit door de huurder werd betwist vond de rechter onaannemelijk dat de huurder zijn hoofdverblijf nog in de woning had. Volgens de rechter is het gezien de familieomstandigheden en zijn berichten op facebook niet aannemelijk dat hij de woning langer als hoofdverblijf in gebruik had. Dit gold eens te meer nu een anonieme buurtbewoner had bevestigd dat hij inboedel uit de woning had gehaald en hij nog maar een paar keer per week in de woning sliep. Het feit dat hij geruime tijd de woning niet als hoofdverblijf gebruikte maakte het voor de rechter aannemelijk dat de huurder in strijd met de huurovereenkomst heeft gehandeld, hetgeen in samenhang met de poging tot onderverhuring ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigde

Opzegging huurovereenkomst 

De opzegging moet op straffe van nietigheid de gronden (=redenen) vermelden die tot de opzegging hebben geleid. In artikel 7:274 lid 1 BW staan de gronden van opzegging uitputtend opgesomd. Dit wordt nog eens benadrukt door het gestelde in artikel 7:273 lid 1 BW, waarin staat vermeld dat de rechter alleen de in de opzegging vermelde gronden bij zijn besluitvorming betrekt.
Een opzegging op andere gronden dan de in de wet vermelde gronden is niet rechtsgeldig (nietig). De verhuurder kan bijvoorbeeld de huur niet opzeggen als hij de huurder onsympathiek vindt, of als hij het niet eens is met de leefwijze van de huurder (tenzij deze leefwijze objectief vastgestelde overlast veroorzaakt). Ook kan de verhuurder de huur niet rechtsgeldig opzeggen als hij de woning vrij van huur wenst te verkopen. Door de huurder tijdig van de opzeggingsgrond in kennis te stellen kan de huurder een inschatting maken van zijn processuele kansen om deze opzegging in een procedure aan te vechten.
Deze regel mag niet te beperkt worden uitgelegd. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 15 april 2011 LJN: BP5612, Hoge Raad 09/04354 bevestigd dat de aan de opzegging ten grondslag liggende redenen in de loop van de tijd wijzigingen kunnen ondergaan. In de opzeggingsbrief kan dus staan dat de woning nodig is voor dringend eigen gebruik in verband met bewoning. Tijdens de procedure kan de grondslag van opzegging wegens dringend eigen gebruik worden gewijzigd. Te denken valt aan een wijziging voor gebruik van bewoning naar een dringende reden voor gebruik van de woning als opslagplaats. (zie de rechtsoverweging 3.4 van dit arrest en de alinea's 16 en 17 van de conclusie van de advocaat-generaal Mr Huydecoper bij dit arrest). Mr Huydecoper legt in de alinea's 9 tot en 17 van zijn conclusie uit dat er in het "oude recht" meer behoefte bestond aan formele regels omdat de huurder voorheen actie moest ondernemen na een opzegging. De huurder kreeg zes weken de tijd om bij een verzoekschrift een procedure aanhangig te maken waarin over bestendiging van zijn woongenot kon worden geoordeeld. Als de huurder die termijn niet benutte, dan leidde dit tot beëindiging van de huurovereenkomst. Nu dit niet meer aan de orde is, bestaat er geen noodzaak meer om heel formeel met deze regels om te gaan. Huydecoper geeft er zelf de voorkeur aan om de formaliteiten omtrent deze opzeggingsregels af te schaffen. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat de wet geen beperkingen oplegt om de woonruimte dringend voor bedrijfsdoeleinden te willen gebruiken. Als het bestemmingsplan van de gemeente dit gebruik in de weg staat kan de vordering van de verhuurder echter niet worden toegewezen. 
Ontruimingsactie niet meer mogelijk 
Als de verhuurder een ontruimingsvonnis heeft gekregen, dan verliest dit ontruimingsvonnis volgens de rechtbank, sector kanton 's-Hertogenbosch, van 16 maart 2011   ( LJN: BP8058,Sector kanton rechtbank 's-Hertogenbosch, 740186 )  haar kracht indien de huurder volledig heeft betaald en de verhuurder om die reden van ontruiming heeft afgezien. Als er later weer een huurachterstand ontstaan dan mag de verhuurder dit vonnis niet meer gebruiken om het gehuurde te ontruimen. De huurder mocht er volgens de rechtbank, sector kanton ’s-Hertogenbosch,  gerechtvaardigd op vertrouwen, dat de verhuurder niet meer tot ontruiming op grond van het vonnis over zou gaan. Indien de verhuurder een uitdrukkelijk voorbehoud had gemaakt voor het geval na betaling van de achterstand weer een nieuwe huurachterstand zou ontstaan, dan had dit wellicht volgens de kantonrechter anders kunnen zijn doch een dergelijk voorbehoud is hier niet gemaakt.

Daarnaast is het duidelijk dat als de rechter de overeenkomst heeft ontbonden, doch de verhuurder laat toe dat de huurder het gehuurde mag blijven gebruiken er een nieuwe overeenkomst kan ontstaan, zonder dat daaraan dezelfde overeenkomst als eerder vastgelegd van toepassing is.  Deze overeenkomst is immers door de rechter beëindigd. Het valt te verdedigen dat er zonder ontruiming van het gehuurde een nieuwe overeenkomst ontstaat waarop slechts de wettelijke bepalingen van toepassing zijn.
Artikel 7:230 BW lijkt niet zonder meer van toepassing nu door de ontbindingsactie van een andere bedoeling van de huurder blijkt. Als de huurder alsnog de huur na ontbinding inloopt en de huurder mag gebruik van het gehuurde blijven maken, dan voldoet deze overeenkomst feitelijk weer aan de voorwaarden van artikel 7:201 BW  en ontstaat een nieuwe huurovereenkomst, waarop dan zonder toepasselijkheid van andere bepalingen alleen de wettelijke bepalingen van toepassing  zijn. Hier moet de verhuurder op bedacht zijn en de huurder zonodig een nieuwe huurovereenkomst aanbieden als deze van het gehuurde gebruik mag blijven maken.

Tot slot 
Ik hoop dat u de infomatie in deze nieuwsbrief nuttig heeft gevonden.

Mocht u binnen korte termijn behoefte hebben aan nog meer informatie op het gebied van het huurrecht en/of het procesrecht voor de rechtbank, sector kanton, dan verwijs ik u naar de cursusmogelijkheden van Huurgeschil.nl. Voor meer informatie over deze cursussen klikt u op de gekleurde koppeling en wordt u doorgelinkt naar de desbetreffende introductiepagina over het cursusaanbod van Huurgeschil.nl .

Met vriendelijke groet,
 
Huurgeschil.nl
 
Mr F.C.P. Teeuw
 


