
Beste  lezer, 

Deze nieuwsbrief is toegespitst op een aantal wijzigingen, die ik de laatste maanden (vanaf oktober  2014) heb 

doorgevoerd op Huurgeschil.nl. Het is maar een klein gedeelte van de wijzigingen die ik heb verwerkt. Als ik alle 

wijzigingen in de nieuwsbrief zou verwerken, zou deze te lang worden. Het versturen van de nieuwsbrief met een 

hogere frequentie zou de oplossing kunnen bieden. Ik heb daar echter helaas geen tijd voor. 

  

Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen naar  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 zoals gezegd maar een beperkte weergave van de door 

mij gepubliceerde updates in de periode vanaf oktober 2014. Mocht u met hogere frequentie updates op het 

gebied van het huurrecht willen ontvangen, dan  door deze nieuwsbrief wordt gerealiseerd, dan staat het u vrij mij 

te volgen via LinkedIn of Twitter. Alle informatie die ik in deze brief heb vermeld, zet ik eerst in het kort op deze 

media. 

   

Met vriendelijke groet, 

Erik Teeuw 

Huurgeschil.nl 

Twitter: @huurgeschil.nl / LinkedIn: erik-teeuw 

 

Onderwerpen van deze nieuwsbrief 

 

 Liberalisatiegrens en bedragen huurtoeslag 2015; 

 Cursussen met betrekking tot het huurrecht door Erik Teeuw; 

 Reclame op Huurgeschil.nl; 

 Servicekosten bij bedrijfsruimte en de Warmtewet; 

 Verjaring van vorderingen; 

 Verlenging huurperiode 7:290 BW-bedrijfsruimte na tien jaar; 

 Warmtewet; 

 Huurtoeslag en onbedoeld opbouwen schuld door de huurder. 

 

Liberalisatiegrens en bedragen Huurtoeslagen  

 

De algemene maximale huurgrens huurtoeslag bedraagt op basis van 2015 bij een indexering van 1,6% een 

bedrag van € 710,68. 
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Verschillende aftoppingsgrenzen betreffende de huurtoeslag   

 Voor huurders onder de 23 jaar geldt een andere aftoppingsgrens van een huur van € 389,05 (2014) en 

€ 403,06 (2015) per maand per maand (zonder kind); 

 Voor huurders met een leeftijd van 23 jaar en ouder en met een huishouden van 1 tot 2 personen geldt 

een aftoppingsgrens aan huur per maand van € 556,82 (2014) en € 576,87 (2015); 

 Voor huurders met een leeftijd van 23 jaar en ouder en met een huishouden van 3 of meer personen 

geldt een aftoppingsgrens aan huur per maand van € 596,75 (2014) en € 618,24 (2015); 

 Ongeacht de leeftijd is de maximale aftoppingsgrens € 699,48 (2014) € 710,68 (2015). 

 

Cursussen  

 

Ik geef ook cursussen op het gebied van het huurrecht. Ik ben de auteur van het boek “Huurgeschillen Ontleed” 

en ik ben ook auteur van Huurgeschil.nl. Ik wijzig zelf alle content in mijn boek en op de website. Mijn kennis is 

daarom actueel. Ik maak regelmatig via LinkedIn wijzigingen kenbaar. 

 

Een cursus bij u op kantoor is al mogelijk vanaf 3 personen. De kosten voor drie personen belopen circa € 

1000 per dag inclusief reiskosten (wijzigingen voorbehouden). Heeft u interesse? U kunt mij bellen (06-22581604) 

of geheel vrijblijvend mailen voor een verzoek om informatie. Stuur uw mail naar mijn mailadres:  

mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl.  onder vermelding van “vrijblijvende informatie over een cursus over het huurrecht”. 

 

Ik ben flexibel in het doen van een prijsaanbod betreffende een cursus van meer dan 3 personen. De prijzen 

staan niet vast. Ik kan door het ontbreken van overhead (geen geldverslindend management) gegarandeerd een 

lagere prijs bieden dan de concurrenten. 

 

Meer informatie over cursussen klikt u op de volgende  link.  

 

Reclame op Huurgeschil.nl  

 

Op Huurgeschil.nl komt meer reclame. Dit is noodzakelijk om Huurgeschil.nl als gratis bron van formatie op het 

gebied van het huurrecht voort te laten bestaan. Bij het openen van een pagina krijgt u boven en onder aan de 

pagina een door Google gegenereerde advertentie te zien. Binnenkort krijt u bij het starten van Huurgeschil ook 

een advertentie te zien zoals u op YouTube gewend bent. Bij het downloaden van een document is het ook de 

bedoeling dat u eerst een reclame te zien krijgt 

  

Daarnaast wil ik ook bedrijven gelegenheid geven om advertenties te plaatsen op pagina’s op Huurgeschil.nl die 

betrekking hebben op uw bedrijfsvoering. Denk aan advertenties van een makelaar op de pagina’s “Aanvang van 

de Huurovereenkomst” en de pagina “Koop breek geen huur” en advertenties van schildersbedrijven, loodgieters, 

etc. op de pagina’s gebreken aan de gehuurde ruimte en schade aan het gehuurde. 
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Als u geïnteresseerd bent in een advertentie, dan kunt u mij mailen. Mijn mailadres is: 

mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl. Zet in het onderwerp “interesse in een advertentie op Huurgeschil.nl”. U verplicht 

zich in dit stadium tot niets. De technische wijzigingen moeten nog uitgerold worden. Verder moet ik de 

advertentietarieven nog bepalen. Als er een aantal gegadigden zijn, dan is het zaak hier vaart achter te zetten. 

Huurgeschil.nl trekt gemiddeld per maand 15.000 tot 18.000 unieke bezoekers.  

 

Servicekosten  bedrijfsruimte  

 

Leegstand 

In algemene voorwaarden staat vaak het volgende beding opgenomen ten aanzien van de doorberekende 

servicekosten als er delen van het complex leegstaan, waarin het gehuurde zich bevindt. Een dergelijk beding 

staat ook opgenomen in artikel 21.3 van de ROZ-voorwaarden, versie 15 augustus 2008. 

  

“(...) Als het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex en de leveringen en diensten mede betrekking 

hebben op andere daartoe behorende gedeelten, stelt verhuurder het redelijkerwijs voor rekening van huurder 

komende aandeel in de kosten van die leveringen en diensten vast. Verhuurder hoeft daarbij geen rekening te 

houden met de omstandigheid dat huurder van een of meer van deze leveringen en diensten geen gebruik maakt. 

Als een of meer gedeelten van het gebouw of complex niet in gebruik zijn, draagt verhuurder er bij de bepaling 

van huurders aandeel zorg voor, dat dit niet hoger wordt dan wanneer het gebouw of complex volledig in gebruik 

zou zijn.” 

  

De verhuurder die de huurder bij leegstand een groter aandeel in de servicekosten in rekening bracht dan bij een 

grotere bezetting van het pand, werd teruggefloten in het arrest van het hof te Amsterdam van 14 december 

2010.
[1]

 

  

De verhuurder had betoogd dat de in rekening gebrachte kosten voor gas en netbeheer wel juist zijn omdat deze 

kosten navenant toenemen naarmate er minder leegstand is. De desbetreffende kosten, die onderdeel uitmaken 

van haar vordering tot betaling van servicekosten, komen daarom wel voor toewijzing in aanmerking, aldus de 

verhuurder. Uit een rapport dat door een registeraccountant was opgesteld bleek echter dat de verhuurder niet de 

regel in acht heeft genomen dat het aandeel van de huurder in de servicekosten niet hoger wordt wanneer het 

gebouw niet volledig in gebruik is. Verder werd door dit rapport duidelijk gemaakt dat de huurder een aanzienlijk 

groter aandeel diende te betalen in de jaren 2001/2002 (toen het gebouw nog gedeeltelijk leeg stond) dan in het 

jaar 2003 (toen het gebouw (vrijwel) geheel verhuurd was) en bovendien dat dat aandeel ertoe leidde dat de 

huurder in absolute zin in 2001/2002 een aanmerkelijk hoger bedrag aan servicekosten moest betalen dan in 

2003. Het hof was van mening dat de verhuurder bij het vaststellen van het aandeel van de huurder enige vrijheid 

heeft, doch dat zij de hiervoor genoemde regel evident niet heeft toegepast. Het hof wees de klacht daarmee af 

tegen de uitspraak van de kantonrechter, die van mening was dat de door de verhuurder in rekening gebrachte 

kosten niet in rekening gebracht konden worden. 

  

Warmtewet 

Voor de levering van warmte kan de Warmtewet van toepassing zijn. De Warmtewet is een energiewet en regelt 

levering van warmte aan consumenten en/of zakelijke gebruikers. Het criterium is niet de hoedanigheid van de 
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afnemer (consument of zakelijke gebruiker), maar of de verbruiker warmte afneemt van een warmtenet en een 

aansluiting heeft van maximaal 100 kilowatt. De huurder van winkelruimte of van kantoorruimte doet er dus 

verstandig aan na te gaan of zijn aansluiting een vermogen van 100 kilowatt overschrijdt. Is dat niet het geval, 

dan valt de levering van warmte onder de Warmtewet.  De regeling van de Warmtewet is dwingend recht. Dit 

betekent dat een aantal bepalingen in de ROZ-voorwaarden niet van toepassing kunnen zijn als de Warmtewet 

van toepassing is. De bepaling inhoudende dat door de verhuurder het redelijkerwijs voor rekening komende 

aandeel aan kosten wordt vastgesteld is niet van toepassing. Aan de huurder mogen alleen de maximum tarieven 

worden doorbelast. Als dit redelijkerwijs voor rekening van de huurder komende aandeel uitstijgt boven het 

maximum tarief zoals door de ACM is vastgesteld, dan mag dit berekende aandeel niet aan de huurder 

doorberekend worden. Bedacht moet worden dat het trachten door te belasten van werkelijke kosten van levering 

van warmte door invoering van de Warmtewet is verlaten. De Warmtewet gaat immers niet uit van de 

redelijkerwijs in rekening te brengen kosten aan de huurder, maar gaat uit van de tarieven die conform de 

Warmtewet in rekening gebracht mogen worden. 

  

Verder moet er een deugdelijk systeem van verdeling van kosten overeengekomen worden. Verder moet de 

verhuurder als deze de leverancier van warmte is een leveringsovereenkomst van warmte met de huurder 

overeenkomen, die aan allerlei voorwaarden moet voldoen. De ROZ-voorwaarden voldoen nu (2014) niet aan de 

regels die de Warmtewet die Warmtewet verlangt voor de levering van warmte. Het doorbelasten van een warmte 

in verband met leegstand is volgens de warmtewet niet toegestaan. De huidige regeling hierover zal op grond van 

de Warmtewet buiten toepassing verklaard dienen te worden. 

  

Voor meer over servicekosten bedrijfsruimte, waaronder de opbouw van deze servicekosten verwijs ik naar het 

onderdeel servicekosten bedrijfsruimte op Huurgeschil.nl 

 

Verjaring van vorderingen 

 

Het is mogelijk dat de schuldeiser pas jaren later tot de ontdekking komt dat er van onverschuldigde betaling 

sprake is. De bekendheid van de vordering van de schuldeiser met zijn vordering is een subjectief criterium. 

Volgens de Hoge Raad in haar arrest van 28 november 2003
[2]

, zie rechtsoverweging 3.8) is voor het aanvangen 

van de verjaringstermijn vereist, dat de schuldeiser daadwerkelijk bekend was met het bestaan van zijn vordering 

en de persoon van de ontvanger. Het criterium "bekend is geworden" in artikel 3:309 BW moet subjectief worden 

opgevat. 

  

Voor het aanvangen van de verjaringstermijn is vereist dat de schuldeiser daadwerkelijk bekend was met het 

bestaan van zijn vordering en de persoon van de ontvanger. Dat van een en ander naar het oordeel van de 

rechtbank voor eind 1998 in deze door de Hoge Raad behandelde zaak geen sprake was, berust op een aan 

haar voorbehouden uitleg van de stukken van het geding, die niet onbegrijpelijk is en geen verdere motivering 

nodig was. Zij behoefde dan ook niet te onderzoeken of de gemeente op grond van de in het onderdeel 

genoemde omstandigheden eerder ervan op de hoogte moest zijn dat de betalingen onverschuldigd waren. 

  

Als de schuldeiser heeft gesteld dat hij pas vanaf een zeker moment bekend was met het feit dat hij in het 
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verleden de onverschuldigde betaling heeft gedaan, zal de subjectieve bekendheid met deze betaling door de 

rechter beoordeeld moeten worden. Als het aannemelijk is dat de schuldeiser pas vanaf dat moment bekend is 

geworden met deze vordering, dan gaat de verjaringstermijn lopen vanaf dat moment. Hierbij moet bedacht 

worden dat voor aanvang van de verjaringstermijn weliswaar de subjectieve bekendheid is vereist, maar die 

bekendheid betreft slechts de feiten. Voor de aanvang van de verjaringstermijn is niet vereist dat de benadeelde 

ook bekend is met de juridische beoordeling van de feiten (Arresten van de Hoge Raad van 26 november 2004
[3]

 

en HR 5 januari 2007 NJ 2007/320
[4]

). 

 

In het laatstgenoemde arrest werd een geschil behandeld tussen een winkelketen met pensioenfonds en 

hulpkrachten/parttimers over de vraag of de winkelketen gehouden is hen alsnog met terugwerkende kracht op te 

nemen in de pensioenregeling over de periode dat zij daar in dienst zijn geweest maar niet aan de regeling 

hebben deelgenomen danwel ter compensatie schadevergoeding te betalen. 

 

Het hof te Amsterdam had volgens de Hoge Raad de volgende onjuiste beslissing over de aanvang van de 

verjaringstermijn genomen. Het hof was van mening dat de verjaring niet eerder aanvangt dan nadat verweerster 

daadwerkelijk in staat waren een rechtsvordering tot vergoeding van hun schade in te stellen. Het hof vond 

daartoe niet voldoende dat verweerster bekend was met de (on)mogelijkheid van deelname aan de 

pensioenregeling. Het hof was van mening dat de verjaring pas startte vanaf het moment dat het verweerster na 

het bekend was geworden met de strijdigheid van deze regeling met een regel uit het EG-verdrag. De bekendheid 

zou niet eerder dan 1994 aanwezig zijn geweest. Het hof was daarom van mening dat de verjaring pas aanving 

vanaf 1994, dus het moment waarop verweerster daadwerkelijk in staat was een rechtsvordering tot vergoeding 

van haar onderhavige schade in te stellen. 

  

De Hoge Raad was daarentegen van mening dat het hof een onjuist criterium had gehanteerd door te miskennen 

dat de subjectieve bekendheid in artikel 3:310 lid 1 BW niet vereist bekendheid met de juridische merites van de 

zaak. Dit houdt in dat voor het starten van de verjaringstermijn niet vereist is dat de benadeelde moet weten dat 

hij rechtens een vordering heeft. 

  

Het hof heeft juist beoordeeld dat het tijdstip waarop de korte verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 1 BW is gaan 

lopen als de dag na die waarop verweerster daadwerkelijk in staat was een rechtsvordering tot vergoeding van 

haar schade tegen haar voormalige werkgever in te stellen. Het hof heeft echter een verkeerde beslissing 

genomen door dit tijdstip te stellen vanaf het moment waarop zij ervan op de hoogte waren dat de 

pensioenregeling in strijd was met een regeling in het EG-Verdrag. Voor het gaan lopen van deze 

verjaringstermijn is immers niet vereist dat de benadeelde bekend was met de juridische beoordeling van die 

feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. Slechts 

de daadwerkelijke bekendheid met de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de schade en de 

daarvoor aansprakelijke persoon doen de verjaring starten. 

  

De Hoge Raad stelt in haar uitspraak van 26 november 2004
[5]

 dat het in strijd met de rechtszekerheid zou zijn 

wanneer de aanvang van de verjaring afhankelijk zou zijn van het tijdstip waarop de benadeelde juridisch advies 

inwint. Het gevolg hiervan zou het onwenselijke effect met zich meebrengen dat de benadeelde dan zonder 

hinder van deze verjaringstermijn kunnen profiteren van een eerst veel later bekend geworden inzicht met 

betrekking tot de juridische situatie ten tijde van het ontstaan van de schade, terwijl de aansprakelijke persoon 

zijn gedrag heeft gericht naar de toen geldende inzichten. Deze redenering kan tot gevolg hebben dat de 

vordering niet afhankelijk gesteld dient te worden van de juridische inzichten op dat moment, maar de vordering 
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los van deze juridische inzichten ingesteld dient te worden als men een vordering ten laste van een ander meent 

te hebben. 

  

Als iemand een bepaald bedrag heeft betaald, waarvan hij later stelt dat deze betaling onverschuldigd is geweest, 

dan begint de verjaringstermijn aldus te lopen vanaf het moment dat de eisende partij bekend was met de gedane 

betaling, dus het moment waarop de betaling (bijvoorbeeld een huurverhoging) is gedaan. Als op deze wijze een 

betaling wordt gedaan, dan is degene die de betaling heeft gedaan immers bekend met het feit van die betaling. 

Zie ook het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 28 mei 2014
[6]

. De 

kantonrechter verwijst in haar vonnis naar bovengenoemde arresten. 

 

Verlenging huurperiode 7:290 BW-bedrijfsruimte na tien jaar 

 

Als er geen verlengingsbeding is overeengekomen zal de huurder met de verhuurder een nieuwe 

huurovereenkomst dienen te sluiten als hij wederom gebonden wenst te zijn aan een huurperiode van twee maal 

vijf jaar. Doorgaans is een verlengingsbeding voor een periode van vijf jaar overeengekomen. 

  

Partijen kunnen ook een kortere periode voor verlenging overeenkomen na de huurperiode van tien jaar. In artikel 

7:300 BW staat dat de overeenkomst met een door partijen overeengekomen bepaalde periode kan worden 

verlengd. In het kader van verlenging van de huurperiode na de verstreken periode van 10 jaar zijn partijen niet 

gebonden aan de in artikel 7:292 BW) genoemde huurperiode van minimaal vijf jaar. 

  

Partijen kunnen ook een kortere periode voor verlenging overeenkomen na de huurperiode van tien jaar. In artikel 

7:300 BW staat dat de overeenkomst met een door partijen overeengekomen bepaalde periode kan worden 

verlengd. In het kader van verlenging van de huurperiode na de verstreken periode van 10 jaar zijn partijen niet 

gebonden aan de in artikel 7:292 BW) genoemde huurperiode van minimaal vijf jaar. Als er geen 

verlengingsbeding is overeengekomen bij aanvang van de overeenkomst, dan kunnen partijen na afloop van de 

termijn van tien jaar alsnog onder dezelfde voorwaarden en onder dezelfde rechtsverhouding de overeenkomst 

verlengen met een kortere periode dan vijf jaar. Dit volgt uit de laatste zinsnede van artikel 7:300 BW, waarin 

staat vermeld dat de overeenkomst niet voor onbepaalde tijd na tien jaar wordt verlengd als "uit de overeenkomst 

een bepaalde tijd voortvloeit of partijen een bepaalde tijd overeenkomen". 

  

Zoals eerder gesteld staat er niet in de wet dat het verlengingsbeding slechts gesloten kan worden voor een 

periode van vijf jaar. Als het verlengingsbeding niet gesloten hoeft te worden voor tenminste een termijn van vijf 

jaar, dan valt ook niet in te zien dat partijen niet kunnen besluiten na het verstrijken van de huurperiode van tien 

jaar nog een korte aanvullende huurperiode overeen te komen. De wet wenst de huurder immers de zekerheid te 

geven voor de huurperiode van tien jaar om de gedane investeringen terug te verdienen. Daarna is er 

verminderde bescherming voor de huurder. De wet gaat dan zonder aanvullende afspraken tussen partijen uit 

van verlenging van de overeenkomst na een periode van tien jaar uit van een verlenging voor onbepaalde tijd. 

Daarnaast worden de opzeggingsgronden na een periode van tien jaar uitgebreid. Als de huurder samen met de 

verhuurder nog aanvullende afspraken kan maken over verlenging van de huurperiode met nog een periode van 

drie jaar, dan is dit in het voordeel van de huurder en kan dit in verband met het semi-dwingende karakter tussen 
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partijen worden besloten alsnog een korte huurperiode achter de huurperiode van tien jaar te plakken. Te denken 

valt aan de huurder die nog bijvoorbeeld een periode van drie jaar zekerheid wenst te bedingen tot zijn pensioen. 

Na verloop van deze - in dit voorbeeld genoemde - nader afgesproken termijn van drie jaren ter aanvulling van de 

eerdere wettelijke dan wel contractueel overeengekomen termijnen van twee maal vijf jaren, zal de 

huurovereenkomst zonder opzegging tegen het einde van de periode van drie jaren worden gecontinueerd voor 

onbepaalde tijd. 

  

Als de verhuurder tegen het einde van de aanvullende termijn van drie jaar de overeenkomst wenst te 

beëindigen, dan zal de verhuurder de overeenkomst op moeten zeggen. Voor de opzegging gelden dan de 

normale gronden van opzegging. Als de huurder de overeenkomst wenst te beëindigen tegen het einde van de 

overeengekomen periode van drie jaar, dan zal de huurder deze overeenkomst dienen te beëindigen met 

inachtneming van een normaal gehanteerde termijnen van opzegging. Als de huurder te laat opzegt, zal de 

overeenkomst worden verlengd voor onbepaalde tijd en zal de opzegging wel op basis van artikel 3:42 BW 

geconverteerd kunnen worden naar een huurbeëindiging van een jaar na de overeengekomen huurperiode. 

Aangezien het wel duidelijk zal zijn als de verhuurder zich verzet tegen een te late opzegging, zal de huurder er 

goed aan doen de overeenkomst dan wederom op te zeggen met een termijn van opzegging gelegen een jaar na 

het einde van de overeengekomen huurperiode. Het is immers mogelijk dat een rechter een conversie af zal 

wijzen nu deze niet meer gerealiseerd kan worden tegen het einde van de overeengekomen periode. Voor deze 

materie verwijs ik uitdrukkelijk naar het hoofdstuk: "De Huuropzegging bedrijfsruimte". 

  

Ik zie geen procedures over verlenging na de periode van tien jaar ontstaan. Dit kan worden verklaard door het 

feit dat voor een dergelijke verlenging overeenstemming tussen partijen nodig is. Als er geen overeenstemming 

hierover wordt bereikt, dan is het niet zinvol hierover een procedure te starten. Je kunt immers de verhuurder niet 

verplichten met verlenging van de overeenkomst voor bepaalde tijd na de huurperiode van tien jaar akkoord te 

gaan. Het is daarom verstandig als partijen daarover al bij aanvang van de overeenkomst afspraken maken. 

 

  

 

Warmtewet 

 

Ik kom hier wederom terug op het onderwerp Warmtewet. De wettelijke regeling omtrent de Warmtewet is nog in 

beweging. Bestaande wettelijke regels worden beperkt (bijvoorbeeld de VVE wordt uitgesloten van deze 

regeling). Andere regels moeten worden uitgekristalliseerd, zoals de bevoegdheid van een geschillencommissie 

die de geschillen over de levering van warmte kan beoordelen. Verder is het verstrekken van een 

leveringsovereenkomst voor de energieleverancier verplicht. De verbruiker kan bij gebreke van aanwezigheid van 

een leveringsovereenkomst een geschil bij ACM aanhangig maken. 

  

In het hoofdstuk servicekosten heb ik de Warmtewet behandeld. Het stuk is te omvangrijk (circa 26 A4tjes) om in 

een nieuwsbrief weer te geven. Ik adviseer u met klem deze materie door te nemen. 

  

Ik heb de volgende onderwerpen aan de orde gesteld op de pagina 



http://www.huurgeschil.nl/index.php?page=servicekosten.php in het onderdeel “De Warmtewet en de afrekening 

van de levering van warmte”. 

 Inleiding 

 Het wettelijke kader 

 De uitgangspunten 

 De overeenkomst tot levering van warmte 

 Wet op het overleg huurders verhuurder 

 Vergunningen 

 De in rekening te brengen kosten 

 Toezicht en handhaving 

 Huurrecht en Warmtewet 

 De praktijk 

 

Huurtoeslag en onbedoeld opbouwen schuld door de huurder  

 

Dit is een fragment van een omvangrijker artikel dat ik eerder op Huurgeschil.nl heb geplaatst. Kijk voor meer 

informatie onder  De procedure bij de huurcommissie, onderdeel: Toetsing van de huurprijs via de weg van de 

aanvraag van huursubsidie. 

 

Het traject waarbij de huurder na de periode van zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst 

huurtoeslag aanvraagt loopt grotendeels gelijk met de procedure tot aanvraag van huurtoeslag binnen deze 

periode van zes maanden met dien verstande dat de regeling van artikel 11 UHW niet geldt. Als door de 

voorzitter van de Huurcommissie aan de Belastingdienst/Toeslagen en aan de huurder advies is uitgebracht, dan 

wel een verklaring heeft verstrekt, over de redelijk te achten huurprijs, dan wordt op grond van artikel 5 lid 2 

Wht onder de rekenhuur verstaan het bedrag aan huur dat gelijk is aan de maximale huurprijsgrens. Ontvangt de 

huurder een huurtoeslag op grond van een met de verhuurder overeengekomen huurprijs van € 600, maar wordt 

de maximaal redelijke huurprijs conform de verklaring van de voorzitter van de Huurcommissie op € 500 gesteld, 

dan moet de huurder zelf actie ondernemen om deze huurprijs te verlagen. De huurprijs is immers tussen partijen 

op basis van partijautonomie tot stand gekomen en blijft tussen partijen van toepassing zolang door de huurder 

niet een verzoek tot huurverlaging naar de verhuurder is gestuurd gevolgd door een verzoek aan Huurcommissie 

om de huurprijs aan te laten passen naar de maximaal redelijke huurprijs op grond van artikel 7:254 BW. Hier 

ontbreekt een wettelijke regel vergelijkbaar met die van artikel 11 UHW, waarbij naar een uitspraak de huurder 

uitdrukkelijk wordt gewezen op de noodzaak tot het doen van een huurverlagingsvoorstel naar de verhuurder. 

Dit kan tot pijnlijke situaties leiden. De huurder kan immers nog een tijdje na de verklaring van de voorzitter van 

de Huurcommissie een huurtoeslag hebben genoten op basis van de tussen huurder en verhuurder 

overeengekomen huurprijs. Als de Belastingdienst de huurtoeslagen die boven de redelijk maximum huurprijs 

uitstijgen terugvordert, ontstaan een probleem voor de huurder. De huurder die alsnog wakker geschut een actie 

naar de verhuurder start is altijd te laat. Een huurverlagingsvoorstel op grond van artikel 7:254 BW jo artikel 14 

UHW werkt immers niet terug tot het moment dat de verklaring van de voorzitter van de Huurcommissie is 

http://huurgeschil.us2.list-manage.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=4a734914e9&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage2.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=1f3e70edbb&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage1.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=1226d4f729&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=4c41b14761&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage1.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=1237da1d64&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=3832bab03b&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage2.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=925724d187&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage2.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=925724d187&e=6f78505a7b


ontvangen, doch werkt terug vanaf indiening van het verzoekschrift tot huurverlaging bij de Huurcommissie door 

de huurder. De Ombudsman heeft in 2004 al geconstateerd dat er een discrepantie bestaat tussen hetgeen 

wettelijk is bepaald en de uitvoeringspraktijk. Ik heb geen wettelijke regels aangetroffen die na dit rapport van de 

Ombudsman deze discrepantie heeft gedicht. 

De “haalplicht” van de Belastingdienst zoals in de inleiding van dit onderdeel gesteld is in het nadeel van de 

huurder ten opzichte van de “brengplicht” zoals deze voor 2002 gold; De huurder die zelf de gegevens over de 

waardering van de huurprijs van de woonruimte aan moest leveren zal zich bewuster zijn geweest van de 

noodzakelijke maatregelen die noodzakelijk zijn om de huurprijs synchroon met de rekenhuur als bedoelt in artikel 

5 Wht te laten lopen. Als deze gegevens ontbraken, dan werd er geen huursubsidie verstrekt. Nu kan de huurder 

een schuld naar de Belastingdienst/Toeslagen opbouwen als er toeslag op basis van de overeengekomen 

huurprijs wordt verstrekt in plaats van de maximum redelijke huurprijs. 

Het lijkt mij met name in deze situatie noodzakelijk dat de huurder wordt geïnformeerd welke maatregelen 

genomen dienen te worden als de overeengekomen huurprijs hoger is dan de maximaal redelijke huurprijs. De 

huurder zal een huurverlagingsprocedure ex artikel 7: 254 BW dienen te starten om geen verschil te laten 

ontstaan tussen de overeengekomen huurprijs en de maximum huurprijs (waarop de huurtoeslag na de verklaring 

als bedoeld in artikel 5 lid 2 Wht is gebaseerd). De huurcommissie acht zich als onafhankelijke instantie niet 

geroepen om een dergelijke mededeling in hun begeleidende brief naar de huurder te sturen. De Belastingdienst 

heeft in dit verband geen belang bij het informeren van de huurder, omdat de huurtoeslag toch in het vervolg 

wordt gebaseerd op de maximum huurprijs. Hier ligt een taak voor de wetgever om, hetzij bij de huurcommissie 

hetzij bij de Belastingdienst, een informatieplicht vast te leggen als de overeengekomen huurprijs hoger is dan de 

maximum huurprijs. 

 

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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