
Beste  mevrouw, heer , 

Deze nieuwsbrief is toegespitst op een aantal wijzigingen, die ik de laatste maanden (vanaf januari 2015) heb 

doorgevoerd op Huurgeschil.nl. Ik heb een selectie moeten maken. Ik heb de laatste maanden enorm veel 

wijzigingen op Huurgeschil.nl verwerkt. Het is ondoenlijk om deze wijzigingen allemaal in de brief te 

verwerken.  Deze nieuwsbrief staat voor een aanzienlijk gedeelte in het licht van de huurverhoging 2015 

 

Ik heb een oplossing gevonden om de wijzigingen voor iedereen duidelijk te maken, zonder dat daar iets 

speciaals voor gedaan moet worden. Deze oplossing heet Twitter. Ik leg dat hieronder uit.    

  

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. 

  

  

Met vriendelijke groet 

Erik Teeuw 

Huurgeschil.nl 

Twitter: @huurgeschil.nl / LinkedIn: erik-teeuw 
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 Uitschakeling huur(prijs)bescherming door toepassing buitenlandsrecht?; 

 Renovatie woonruimte en verhuiskostenvergoeding; 

 Short Stay verhuring in woonruimte; 

 

Huurprijsverhoging 2015  

 

Huurverhoging 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016  

 de verhogingspercentages gaan uit van een basisverhoging van inflatie (1%) plus 1,5%, dus 2,5% 

 2,5% (inflatie (1%) plus 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.229; 

 3% (2,0% (inkomensafhankelijke verhoging) plus inflatie (1%) voor middeninkomens (van € 34.229 tot € 

43.786)); 
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 5% (4,0% (inkomensafhankelijke verhoging) plus inflatie (1%) voor hogere inkomens (boven € 43.786)).  

 

Huurverhoging en daling inkomsten huurder  

 

Het gezinsinkomen is gedaald onder de inkomensgrenzen, maar nog niet gedaald onder de 

huurtoeslaghuurprijsgrens 

  

 

Huurders waarvan hun huishoudinkomen na één of meer inkomensafhankelijke hogere huurverhoging(en) met 

een inkomensdaling tot onder een van de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (nu € 

34.229 en € 43.786, basis 2015) worden geconfronteerd, krijgen recht op huurverlaging tot het niveau dat de 

huurprijs zou hebben bedragen als het huishoudinkomen steeds in die lagere categorie zou hebben gevallen. De 

kapstok van deze mogelijkheid tot verlaging van de huur is gebaseerd op artikel 7:252b lid 1 sub b BW. De in dit 

lid genoemde bedragen corresponderen met de genoemde inkomensgrenzen van respectievelijk € 34.229 tot € 

43.786 en € 43.786). Dat de inkomensafhankelijke huurverhoging over maximaal een periode van twee jaar 

kan worden verlaagd blijkt uit artikel 14 lid 2 onder b UHW. In dat laatste artikel staat immers dat de huurprijs 

kan worden verlaagd over maximaal een periode van twee jaren tot het niveau dat de huurprijs gehad zou 

hebben als de huur op basis van een lager inkomen verhoogd zou zijn geworden. 

 

Er worden maximaal twee inkomensafhankelijke hogere huurverhogingen teruggebracht tot het bij het lagere 

huishoudinkomen toegestane niveau. De huurder die is geconfronteerd met een daling van het gezinsinkomen 

onder de genoemde inkomensgrenzen, doch waarvan het gezinsinkomen niet onder huurtoeslaghuurprijsgrens is 

gedaald kan maximaal twee inkomensafhankelijke verhogingen (dus niet de basisverhogingen) van de huurprijs 

af laten halen. Als het huishoudinkomen is gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens, en de huurprijs is door 

de inkomensafhankelijke verhoging gestegen boven de huurliberalisatiegrens dan is het mogelijk meer jaren 

inkomensafhankelijke verhogingen terug te draaien. Dit wordt in het volgende onderdeel besproken. 

 

Zie voor meer informatie een voorbeelden 

http://www.huurgeschil.nl/index.php?page=periodiekehuurverhoging.php# onderdeel scheefwonen/ daling 

inkomsten huurder. 

 

Het gezinsinkomen is gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens 

Als het inkomen van de huurder inkomen is verlaagd tot onder de huurtoeslaghuurprijsgrens, dan kan de 

huurder de verhuurder immers alleen verzoeken alle inkomensafhankelijke verhogingen die in rekening zijn 

gebracht terug te draaien. Als de huurder vanaf 2013 de maximum huurverhogingen in rekening gebracht heeft 

gekregen behorende bij de hoogste inkomensgrens, dan kan de huurder bij de huurverhoging in 2015 - als zijn 

inkomen in het peiljaar is gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens - de verhuurder verzoeken  alle 

inkomensafhankelijke verhogingen  terug te draaien. Toevallig gaat het hier dan maar om twee jaar in 

rekening gebrachte huurverhoging. De regeling van inkomensafhankelijke verhoging loopt ook nog niet zo lang. 

Als deze huurder bijvoorbeeld in de toekomst in totaal vijf jaar inkomensafhankelijke huurverhoging heeft betaald, 

dan kan de huurder verzoeken al deze inkomensafhankelijke verhogingen te schrappen als zijn inkomen is 

gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens. Alleen de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt dan 

geschrapt, maar niet de basisverhoging. Als de huur door de jaren heen alleen al met de basisverhoging (dus 

zonder toeslag inkomensafhankelijke verhoging) boven de huurliberalisatiegrens (is gelijk aan de 

huurtoeslaggrens) is gestegen, dan komt de huurder niet in aanmerking voor de regeling van artikel 7:252b lid 1 
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sub a BW. 

  

Als door het schrappen van de inkomensafhankelijke verhogingen de huurder onder de liberalisatiegrens is 

gedaald, dan kan de huurder huurtoeslag aanvragen, omdat de huurprijs op de huurprijs wordt gebracht 

behorende bij de huurliberalisatiegrens van dat jaar waarin de huurverlaging wordt gevraagd. 

  

Het verschil met de bovengenoemde mogelijkheid (het inkomen is wel gedaald, maar niet onder de 

huurtoeslaghuurprijsgrens) is dat de mogelijkheid van huurverlaging niet is beperkt tot twee voorafgaande jaren 

van huurprijswijziging, doch dat alle inkomensafhankelijke verhogingen geschrapt kunnen worden als het 

inkomen van de huurder is gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens en de huurprijs door schrapping van deze 

verhoging onder de liberalisatiegrens blijft. Als de huurprijs met alleen de basisverhogingen boven de 

liberalisatiegrens komt, dan kan de huurder alleen gebruik maken van de regeling die is gebaseerd op artikel 

7:252b lid 1 sub b BW. 

  

De huurder kan buiten deze regeling natuurlijk altijd een verlaging van de huur vragen op basis van het 

puntenstelsel. De artikelen 7:252b BW en artikel 14 UHW voorzien in een regeling van verlaging van de 

inkomensafhankelijke huur bij daling van het huishoudinkomen. 

 

Zie voor meer informatie een voorbeelden 

http://www.huurgeschil.nl/index.php?page=periodiekehuurverhoging.php# onderdeel scheefwonen/ daling 

inkomsten huurder.  

 

Twitter op Huurgeschil.nl  

 

Mijn wijzigingen en aanvullingen geef ik weer op LinkedIn. LinkedIn is gekoppeld aan Twitter. U ziet mijn 

wijzingen dus ook op Twitter. Ik heb Huurgeschil.nl nu zo ingericht dat de twitterberichten nu ook op de site te 

zien zijn. U hoeft dus niet speciaal op de sociale media in te loggen om mijn updates te zien. Als u elke dag even 

op Huurgeschil.nl kijkt, dan bent u snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

 

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 en Twitter 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.  

http://huurgeschil.us2.list-manage1.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=9ed35d7bcd&e=6f78505a7b
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Opzegging huurovereenkomst kantoorruimte per mail?  

 

De rechtbank Oost-Brabant, kantongerecht 's-Hertogenbosch, had een zaak te beoordelen waarin door een 

consument een huurovereenkomst met betrekking tot een garagebox was opgezegd door een e-mail. In haar 

vonnis van 27 februari 2014[1]  heeft de rechter een opzegging door de huurder per e-mail geaccepteerd als een 

rechtsgeldige opzegging en de in de algemene voorwaarden genoemde wijze van opzegging nietig verklaard. 

 

In de algemene voorwaarden stond echter vermeld dat de dat opzegging van de huurovereenkomst bij 

aangetekende brief met bericht van ontvangst (of zelfs bij deurwaardersexploot) diende te geschieden. De 

verhuurder stelde zich op het standpunt dat er geen correcte opzegging plaats heeft gevonden door de opzegging 

per mail. De verhuurder erkende dat de mail naar het juiste mailadres was gestuurd. De verhuurder was echter 

van mening dat het kantoor ten tijde de ontvangst van de mail dicht was in verband met de feestdagen, dus de 

mail –indien ontvangen- zou sowieso niet in behandeling worden genomen tot de tweede week van januari 2013. 

Hierbij geldt natuurlijk de ontvangsttheorie artikel 3:37 lid 3 BW. Of de ontvanger nu wel of niet aanwezig is op het 

ontvangstadres doet niet ter zake. Ik vind het een interessant gegeven dat het bericht ook geacht tijdig binnen te 

zijn gekomen als bijvoorbeeld de computer waarmee de mail wordt gelezen kapot is. De ontvangst van de 

opzegging in de mailbox wordt verondersteld te voldoen aan de ontvangst van de mededeling als bedoeld in 

artikel 7:237 lid 3 BW. 

 

De rechter was bovendien van mening dat er sprake was van een onredelijk beding in de algemene voorwaarden 

voor wat betreft de eis dat opzegging van de huurovereenkomst bij aangetekende brief met bericht van ontvangst 

(of zelfs bij deurwaardersexploot) dient te geschieden. Ik ga ervan uit dat de rechter hierbij ook de Richtlijn 

93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten heeft 

betrokken. Ik lees dat dat echter niet uit het vonnis. 

 

De rechter was bovendien van mening dat de eis dat opzegging van de huurovereenkomst bij aangetekende brief 

met bericht van ontvangst (of zelfs bij deurwaardersexploot) geschiedt er hooguit toe kan dienen een eventueel 

bewijsprobleem aan de zijde van de huurder – namelijk het probleem dat hij moet bewijzen (tijdig) te hebben 

opgezegd - te voorkomen. Dit probleem doet zich hier niet voor, omdat de mail moet worden geacht tijdig de 

verhuurder te hebben bereikt. De bepaling dient derhalve het belang van de huurder. De verhuurder heeft er 

volgens de rechter geen enkel belang bij te eisen dat opzegging bij aangetekende brief met bericht van ontvangst 

(of bij deurwaardersexploot) geschiedt, tenzij het als een belang van de verhuurder zou moeten worden 

aangemerkt het de huurder moeilijker te maken om de huurovereenkomst (tijdig) op te zeggen. Dat is echter 

volgens de rechter geen beschermenswaardig belang. De eis dat de opzegging bij aangetekende brief met 

bericht van ontvangst of bij deurwaardersexploot dient te geschieden moet daarom onredelijk bezwarend en 

derhalve nietig worden geoordeeld. 

 

 De conclusie was dus dat de overeenkomst in december 2012 was beëindigd en dat de huurder na december 

2012 geen huur verschuldigd was. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch erkende in haar arrest van 2 december 

2014[2] ook de mogelijkheid om de huurovereenkomst per e-mail op te kunnen zeggen. Voor artikel 7:290 BW-

bedrijfsruimte geldt in tegenstelling tot artikel 7:230a BW-bedrijfsruimte een wettelijke regeling van opzegging, 

waarin staat vermeld dat de huurovereenkomst door partijen middels aangetekende brief of deurwaardersexploot 

beëindigd moet worden. Ook deze regeling wordt niet als voorwaarde voor een opzegging, maar als een 

bewijsregel in het kader van de opzegging beschouwd. Als de opzegging is gedaan door een partij in welke vorm 
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dan ook en deze opzegging wordt niet betwist te zijn ontvangen, dan zal de partij die de ontvanger van deze 

opzegging is geweest zich niet kunnen beroepen op de van de wet of het huurcontract afwijkende vorm van de 

opzegging.  

 

[1] ECLI:NL:RBOBR:2014:1396. 

[2] ECLI:NL:GHSHE:2014:5097.  

 

Uitschakeling huur(prijs)bescherming door toepassing buitenlandsrecht?  

 

Partijen hebben allebei een andere nationaliteit dan de Nederlandse en verklaren het recht van die nadere 

nationaliteit van toepassing 

  

Het hof te Amsterdam heeft in haar arrest van 24 februari 2015[1]  beslist dat partijen (zowel huurder als 

verhuurder) die beiden de Engelse nationaliteit hebben het Engelse recht op een huurovereenkomst van 

toepassing kunnen verklaren, waardoor de regels van het Nederlandse huurrecht buitenspel geplaatst kan 

worden. In artikel 8 van het huurcontract stond daarom bepaald dat het recht van het Verenigd Koninkrijk van 

toepassing is op geschillen. Onderwerp van geschil was splitsing van de all-inhuurprijs. Ik heb gekozen deze 

uitspraak in dit onderdeel te plaatsen, omdat het Engelse recht ook van toepassing zou zijn geweest als er een 

discussie zou zijn geweest over toetsing van de aanvangshuurprijs. Kern van deze kwestie is de vraag of partijen 

op een woning in Nederland het Engelse recht van toepassing mogen verklaren. Het hof te Amsterdam is van 

mening dat dit mogelijk is. 

  

De huurder beriep zich in de eerste plaats op het bepaalde in artikel 3 lid 3 van Rome I. Dit artikel beperkt de 

rechtskeuzevrijheid van partijen, aldus de huurder, indien alle overige op het tijdstip van die keuze bestaande 

aanknopingspunten zich bevinden in een ander land dan het land (in dit geval het Verenigd Koninkrijk) waarvan 

het recht is gekozen. In dat geval zouden volgens de huurder de rechtsregels van Nederland van toepassing 

dienen te blijven, waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken. 

  

Volgens het hof was het feit dat beide partijen de Britse nationaliteit hebben voldoende om te oordelen dat er 

(relevante) aanknopingspunten zijn met het Verenigd Koninkrijk en dat dit recht dus van toepassing is. 

  

Het hof geeft de volgende onderbouwing. Artikel 9 lid 1 van Rome I definieert bepalingen van bijzonder dwingend 

recht als bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor de handhaving van zijn 

openbare belangen zoals zijn politieke, sociale of economische organisatie, dat zij moeten worden toegepast op 

elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk recht overeenkomstig deze verordening overigens 

van toepassing is op de overeenkomst. In punt 37 van de considerans wordt toegelicht dat overwegingen van 

algemeen belang rechtvaardigen dat de rechters van lidstaten zich in uitzonderlijke omstandigheden kunnen 

beroepen op rechtsfiguren zoals de exceptie van openbare orde en op bepalingen van bijzonder dwingend recht, 

dat laatstbedoelde bepalingen moeten worden onderscheiden van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan 

worden afgeweken en dat het begrip “bepalingen van bijzonder dwingend recht” met meer terughoudendheid 

dient te worden gebezigd. 

  

Het hof is van mening dat artikel 7:258 BW een (sanctie)bepaling betreft die enkel de privaatrechtelijke 

verhouding tussen verhuurder en huurder zelf raakt. Er is dus volgens het hof geen sprake van algemene 

Nederlandse belangen die door artikel 7:258 BW voorrang dienen te hebben boven de , dan he worden afgedekt, 
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die in zodanige mate bij het onderhavige geval zijn betrokken dat de belangen die artikel 7:258 BW beoogt te 

beschermen zwaarder moeten wegen dan het belang dat het op de huurovereenkomst toepasselijke vreemde 

recht zo volledig mogelijk tot gelding komt. 

Het hof stelt daarnaast dat het volgens het voorbereidende rapport van de Huurcommissie geliberaliseerde 

woonruimte betreft. Daarnaast was het hof van mening dat de huurder geen extra huurbescherming behoefde nu 

huurder en verhuurder qua opleiding en maatschappelijke positie gelijkwaardige particulieren waren die hadden 

gekozen voor toepassing van het hun beiden meest bekende rechtstelsel. 

  

Allereerst vind het laatste argument van het hof over de gelijkwaardigheid van partijen het minst sterk. De 

verhuurder heeft in ieder geval door zijn positie die de verhuurder nu eenmaal heeft een sterkere positie dan de 

huurder. Daarnaast is de positie van partijen door het dwingendrechtelijke systeem van de wet niet van belang. 

De regeling van artikel 7:258 BW is door de werking van artikel 7:265 BW immers dwingend rechtelijk 

voorgeschreven. Slechts een afzonderlijke regeling zoals bijvoorbeeld wordt toegepast in artikel 7:291 lid 2 BW 

voor bedrijfsruimte (zie het hoofdstuk De huurperiode) kan een dwingend voorgeschreven bepaling doorbreken. 

Als partijen geen gebruik van deze bijzondere regeling maken, dan zijn partijen aan de wettelijke regels 

gebonden, ongeacht de maatschappelijke status van partijen. De regels over de bepaling van de huurprijzen zijn 

dwingend voorgeschreven en zijn niet semi-dwingend voorgeschreven, zodat afwijking van de regels op basis 

van de status van partijen niet mogelijk is. 

  

Daarnaast heeft het huurrecht een belangrijk sociale betekenis, namelijk de bescherming van de huurder, die als 

zwakkere partij dan de verhuurder wordt aangemerkt. Dit is nu eenmaal de reden waarom de wetgever voor het 

huurrecht speciale wettelijke regels in aanvulling van de algemene regels van boek 6 BW heeft ontwikkeld. Zou 

het hof eenzelfde redenering hebben toegepast als het niet zou gaan om discussie omtrent een huurrechtelijk 

dispuut, maar als partij het pachtrecht zouden willen doorbreken door het Poolse recht van toepassing te 

verklaren? Ik vind het geen goede ontwikkeling dat door deze uitspraak aan het fundament van het huurrecht 

gemorreld kan worden. 

  

Aangezien hier sprake was van verhuring van een woning aan een expat valt te denken aan 

ontduikingsconstructies. Te denken valt aan het oprichten van verschillende buitenlandse vennootschappen, die 

aan de huurder van dezelfde nationaliteit woningen aan expats verhuurt. Als partijen het buitenlandse recht van 

toepassing verklaren, zou daarmee het dwingend recht van het huurrecht omzeild kunnen worden. Ik vind dit niet 

in het belang van de rechtszekerheid. 

  

Het hof is van mening dat artikel 7:258 BW een sanctiebepaling betreft die enkel de privaatrechtelijke verhouding 

tussen verhuurder en huurder zelf raakt. Dit valt niet te ontkennen. Dit geldt echter voor alle huurovereenkomsten 

die worden gesloten. Ik vind echter de door het hof erkende mogelijkheid om van het dwingend recht af te wijken 

verontrustend. Het valt te bedenken dat als er een tendens zou ontstaan om het buitenlandse recht tussen 

verhuurder en expats van toepassing te verklaren, het hof op de rem zou trappen door het Nederlandse recht 

alsnog van toepassing te verklaren vanwege algemene Nederlandse sociale belangen bij een goed werkend 

systeem. Te denken valt ook aan het verhuren van woonruimte tussen allochtone ingezeten, die vaak een 

dubbele nationaliteit hebben. Als deze een huurovereenkomst sluiten en het recht van het land van herkomst van 

toepassing kunnen verklaren, dan blijft er van de huur(prijs) bescherming dat voor huurders van sociale 

woonruimte van toepassing is weinig over. 

 

[1] ECLI:NL:GHAMS:2015:523. 
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Renovatie woonruimte en verhuiskostenvergoeding 

 

Van een verhuizing is doorgaans sprake als de gehele inboedel naar de wisselwoning wordt gebracht, of als er 

naar een definitieve locatie wordt verhuisd. Als de verhuurder een gemeubileerd huis aanbiedt of een tijdelijk 

verblijf in een vakantiehuisje mogelijk is, dan is er geen sprake van een verhuizing en is de verhuiskostenregeling 

niet van toepassing. Huurder heeft dan immers geen noemenswaardige, en aan renovatie gerelateerde, extra 

kosten gemaakt.
[1]

 

  

Als de verhuurder van mening is dat de renovatie zonder verhuizing van de huurder uitgevoerd kan worden, dan 

is de verhuurder dus in beginsel niet gehouden een vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder 

te verstrekken. Dat is ook niet het geval als de huurder zonder noodzaak tot verhuizing er voor kiest om tijdelijk in 

een wisselwoning te wonen. Een huurder die met een verhuurder was overeengekomen dat deze met uitsluiting 

van een verhuisvergoeding een wisselwoning voor een paar weken kreeg aangeboden, wenste toch deze 

vergoeding te ontvangen. De kantonrechter wees deze vordering af. De huurder trachtte uiteindelijk zijn gelijk bij 

het hof te Amsterdam te halen. Het hof te Amsterdam wees in haar arrest van 16 december 2014[2] de vordering 

van de huurder af. Het hof was van mening dat de woning gedurende de werkzaamheden nog bewoonbaar was. 

Gedurende korte periode konden een aantal voorzieningen niet worden gebruikt, terwijl gedurende korte periode 

van voorzieningen in een andere woning gebruik gemaakt konden worden. De huurder had verder niet voldoende 

toegelicht waarom deze tijdelijke ongemakken verhuizing noodzakelijk maakte. Hier ontbrak het causale verband 

tussen renovatie en verhuizing. De huurder kon daarom alleen aanspraak maken op de vergoeding van € 582 ter 

compensatie van overlast. 

  

Verder had de huurder zich beroepen op de gemaakte afspraken over de inhoud van sociale plannen bij sloop en 

verbetering (kaderafspraken) tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Stadsdelen, de Amsterdamse 

Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam. Zowel de kantonrechter als het hof te 

Amsterdam zijn van mening dat de huurder geen aanspraken kan ontlenen aan de kaderafspraken, aangezien hij 

bij die overeenkomst geen partij was. Evenmin bevatten de kaderafspraken een derdenbeding ten gunste van de 

individuele huurder, zodat hij ook om die reden geen aanspraak kan maken op de daarin vervatte bedragen. 

 

[1] Sdu Uitgevers, Huurrecht @ctueel 2015-4, Verhuiskostenvergoeding bij renovatie en noodzakelijke 

verhuizing? Door mr. P.G.A. van der Sanden. 

[2] ECLI:NL:GHAMS:2014:5415. 

 

Short Stay verhuring in woonruimte 

 

Short stay in een (sociale)huurwoning 

  

Met short stay wordt bedoeld het verhuren van woonruimte gedurende één of twee dagen aan toeristen die een 

bepaalde stad willen bezoeken waarin het gehuurde is gelegen. Short stay wordt ook als alternatief voor het 

boeken van hotelruimte gezien. Voor de mensen die van deze ruimte gebruik maken is het huren van een 

tijdelijke woning in een mooie stad vaak extra leuk, omdat er een korte termijn gebruik gemaakt kan worden van 

tijdelijke huisvesting gelegen op een unieke locatie. 

Huurders van deze woonruimte op deze wijze wensen onder te verhuren plaatsen vaak hun woning op websites, 

die in short stay zijn gespecialiseerd. Op deze sites wordt vaak een historie van verhuring, dan wel een 



beoordeling van de verhuurde woning gegeven. 

  

Mensen realiseren zich niet altijd dat dit een vorm van onderverhuring is dat doorgaans in het huurcontract is 

verboden. Daarnaast verdienen de huurders met deze verhuring vaak een redelijke vergoeding. Verhuurder van 

sociale huurwoningen maken ook bezwaar tegen het maken van een verdienmodel van een sociale huurwoning. 

  

De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft in haar vonnis van 22 oktober 2014[1] een zaak moeten beoordelen 

over een short stay verhuring door de huurder van geliberaliseerde woonruimte. De huurder had in strijd met een 

overeengekomen beding dat het gehuurde niet aan derden in gebruik mag worden gegeven de woning 

desondanks voor short stay gebruikt. 

De verhuurder vorderde in kort geding ontruiming van het gehuurde vooruitlopend op een bodemprocedure (in 

een kort geding kan geen ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd). De rechter oordeelde over het 

punt van short stay verhuring het volgende: onderverhuur is – behoudens toestemming van de verhuurder, welke 

in onderhavig geval niet aannemelijk is geworden – in strijd met de artikelen 1.1 en 1.3 van de algemene 

bepalingen behorend bij de huurovereenkomst. In zoverre is sprake van een tekortkoming aan de zijde van de 

huurder. Nu het commerciële, telkens kortdurende verhuur aan toeristen betreft, waarvoor de huurder een in 

vergelijking met de feitelijke huurprijs (zeer) hoge huurprijs in rekening brengt, kwalificeert de onderverhuur als 

een zodanige tekortkoming dat voorshands geoordeeld wordt dat deze tekortkoming in een bodemprocedure zal 

leiden tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Het is dan ook gerechtvaardigd om op de toewijzing daarvan 

vooruit te lopen door het treffen van de voorziening zoals gevorderd. 

  

De rechter heeft hierbij niet eens betrokken dat hier ook sprake kan zijn van een bedrijfsmatig gebruik van het 

gehuurde. In de dagvaarding is dat punt kennelijk niet eens ter sprake gebracht. Dit zou ook een punt van 

bezwaar geweest kunnen zijn. De rechter maakt wel een opmerking over de verdiencapaciteit van de huurder met 

deze woning. De rechtstreekse reden om de woning te kunnen ontruimen is gelegen in het feit dat de huurder de 

woning in strijd met de overeengekomen bedingen in het huurcontract aan derden in gebruik heeft geven. 

  

Dit moet voor huurders een waarschuwing zijn. Het is een enorm risico om een woning op deze wijze te 

exploiteren. Het lange termijn resultaat (ontruiming) zal het korte termijn resultaat (enige extra verdiensten) 

immers volledig te niet doen. 

  

 

[1] ECLI:NL:RBAMS:2014:7231. 

 

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 

http://huurgeschil.us2.list-manage.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=ac17eec388&e=6f78505a7b
mailto:mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl


  

  

 


