
Geachte lezer, 

Deze nieuwsbrief is toegespitst op de wijzigingen die zijn doorgevoerd op Huurgeschil.nl met betrekking tot 

woonruimte en bedrijfsruimte. Het gaat om aanvullingen, nieuwe inzichten en jurisprudentie. 

Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen op 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 maar een beperkte weergave van de door mij gepubliceerde updates. Mocht u regelmatig 

updates op het gebied van het huurrecht willen ontvangen, dan staat het u vrij mij te volgen via deze media. 

Ik wens u veel leesplezier 

Met vriendelijke groet, 

Erik Teeuw 

Huurgeschil.nl 

Twitter: @huurgeschil.nl / LinkedIn: erik-teeuw 
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Boek: “Huurgeschillen ontleed” 

 

  

Dit jaar heb ik voornamelijk gewerkt aan de herziening van het boek “Huurgeschillen Ontleed”. Het boek is nu te 

bestellen via de site van Eburon Uitgeverij te Delft (Eburon). Kijk voor de inhoudsopgave van het boek 

("Huurgeschillen Ontleed"). 

  

In 2012 en 2013 hebben zich veel ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht voorgedaan. Het was daarom 

noodzakelijk om veel aanvullingen en wijzigingen door te voeren. Ik heb alle belangrijke veranderingen in dit boek 

verwerkt. Naast deze noodzakelijke wijzigingen heb ik ook aanvullingen in vrijwel alle andere hoofdstukken 

aangebracht. De nieuwe regels met betrekking tot de Warmtewet is in het hoofdstuk “Servicekosten” opgenomen. 

Daarnaast is de inkomensafhankelijke huur en de  verruiming van de Leegstandwet in dit boek opgenomen. 

Voorts heb ik de regeling over de wijziging van huurprijzen bedrijfsruimte aanzienlijk uitgebreid. Uiteraard 

ontbreken de gewijzigde regels voor het incasseren van vorderingen niet in deze uitgave. Het hoofdstuk “Het 

faillissement van de (ver)huurder” is toegevoegd. Hebt u vragen over het overdragen van een onderneming in het 

gehuurde gedurende de huurperiode? In het hoofdstuk “Indeplaatsstelling” wordt antwoord op deze vragen 

gegeven. Daarnaast zijn er honderden wijzigingen en aanvullingen in het boek aangebracht. Het hoofdstuk 

“Renovatie” is geheel herzien. De huidige indeling geeft een duidelijker onderscheid tussen dringende 

werkzaamheden en werkzaamheden verbandhoudende met renovatie. 

 

Ik heb voor deze uitgave voor diverse onderwerpen de toelichting op de wet geraadpleegd, omdat literatuur over 

onderwerpen ontbrak. Vooral voor de wijziging van huurprijs in verband met het “scheefwonen” en wijzigingen in 

verband met de Warmtewet was het van belang om deze informatie te raadplegen. Daarnaast is het verhelderend 

geweest om de wetsgeschiedenis te raadplegen in verband met de partiële ontbinding van de overeenkomst in 

mailto:mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl
http://www.eburon.nl/huurgeschillen_ontleed?af=huurgeschil
http://www.eburon.nl/huurgeschillen_ontleed?af=huurgeschil


verband met gebreken aan het gehuurde. Hierbij heb ik tevens betrokken de vordering tot huurverlaging wegens 

gebreken aan het gehuurde. 

De indeling van de hoofdstukken is ook aangepakt. De indeling van een aantal hoofdstukken (bijvoorbeeld 

“Renovatie” en “De opzegging wegens Dringend eigen gebruik) is veranderd en de tekst loopt beter in elkaar 

over. 

 

Cursussen 

 

 Wist u al dat Huurgeschil.nl meerdere keren per jaar verschillende cursussen op het gebied van huurrecht 

aanbiedt? Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt de cursist een algemeen overzicht van het huurrecht 

woonruimte of bedrijfsruimte. Deze cursussen zijn bedoeld voor de advocaten, juristen, medewerkers van 

woningcorporaties, makelaars, deurwaarderskantoren en ieder ander met interesse in het huurrecht. 

 

De cursus huurrecht  woonruimte vindt plaats op:  

 Vlaardingen, 16 en 23 januari 2014  

De cursus huurrecht bedrijfsruimte vindt plaats op:  

 Amsterdam, 6 en 20 maart 2014 

Door op deze link  (hier ) te klikken komt u terecht in een inschrijvingsformulier. Door het inschrijvingsformulier in 

te vullen en per mailbericht te versturen komt een overeenkomst tot stand. Een cursus bij u op kantoor is ook 

mogelijk. Dit is al mogelijk vanaf 3 personen. Heeft u interesse? Mail mij dan naar mijn mailadres: 

mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl onder vermelding van interesse cursus. 

  

 

ACTUALITEITEN IN HET HUURRECHT 

 

De Warmtewet en de afrekening servicekosten 

 

Inleiding 

In de praktijk blijkt dat de manier waarop de tarieven voor stadsverwarming nu worden geregeld, niet werkbaar is. 

Er waren veel klachten van gebruikers in gebieden met stadsverwarming waar sprake was van een monopolie 

van de warmteleverancier. Consumenten dachten veel meer kwijt te zijn dan bewoners van vergelijkbare 

woningen met een gewone gasgestookte cv-installatie. Voor bewoners met stadsverwarming, blokverwarming of 

collectieve duurzame warmte zoals warmte-koudeopslag (WKO) of een collectieve warmtepomp komt er daarom 

een maximumtarief voor de warmte die zij afnemen. 

Op 11 juni 2013 stemde de Eerste Kamer in met de Warmtewet. De wet zal ingaan op 1 januari 2014. De 

Warmtewet is een energiewet en regelt levering van warmte aan consumenten (eindgebruikers). Dit betekent dat 

de afrekening voorschotberekening voor 2014 in overeenstemming moet zijn met de maximumprijs uit de 

Warmtewet. De leverancier is op grond van artikel 40 Warmtewet gehouden de warmtenetten die hij exploiteert 

zo spoedig mogelijk na 1 januari 2014 aan te melden bij de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM). 

Warmteleveranciers (van bijvoorbeeld stadsverwarming) en beheerders van warmtenetten hebben een 

monopoliepositie ten opzichte van de afnemers (verbruikers). Doorgaans worden in bepaalde woonwijken de 

energienetten beheerst door één leverancier en één netbeheerder voor de levering van warmte. De gebruiker zal 

doorgaans niet kunnen switchen van de ene naar de andere warmteleverancier. Als de gebruiker van een 

bepaald systeem wenst te wijzigen (van bijvoorbeeld warmtelevering naar gaslevering) is dat vaak niet mogelijk 

en als het al mogelijk is, dan zit de gebruiker vaak toch verbonden aan één bepaalde leverancier. Volgens de 

memorie van toelichting behorend bij de Warmtewet is deze wet bedoeld om de verbruikers te beschermen tegen 

te hoge tarieven. Bovendien is de wet ook bedoeld om de verbruikers leveringszekerheid te bieden. 

 

In dit stuk richt ik mij op de rol van de verhuurder, die warmte aan haar huurders levert. 
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Het wettelijke kader 

Het wettelijke kader omtrent de levering van warmte wordt gevormd door de Warmtewet, het Warmtebesluit en de 

Warmteregeling. 

De Warmtewet is de basis van deze regeling. Het Warmtebesluit geeft een nadere invulling van de in de 

Warmtewet genoemde regels. Zo zegt artikel 5 lid 5 Warmtewet dat bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur nadere regels worden gesteld met betrekking tot de elementen en wijze van berekening van de 

maximumprijs. Het Warmtebesluit geeft in de artikelen 2 tot en met 4 de wijze van berekening van de elementen 

van de maximumprijs. De Warmteregeling geeft onder meer een concrete invulling van de in het Warmtebesluit 

weergeven variabelen. Zo geeft de Warmteregeling in artikel 2 een weergave van de vaste kosten die worden 

bepaald met gebruikmaking van de formule die is opgenomen in artikel 3, eerste lid van het Warmtebesluit. 

Er moet, om de gehele regeling te begrijpen, dus topdown worden gekeken naar eerst de Warmtewet, vervolgens 

naar het Warmtebesluit en daarna voor de concrete invulling van bedragen en percentages naar de 

Warmteregeling. 

 

De uitgangspunten  

In artikel 1 van de Warmtewet worden onder meer de partijen gedefinieerd, die bij de Warmtewet zijn betrokken. 

Het is goed om per situatie deze begrippen goed uit elkaar te houden. Dit is met name van belang bij een grote 

verhuurder. De grote verhuurder kan immers in sommige gevallen als verbruiker worden aangemerkt; in andere 

situaties kan de verhuurder als leverancier worden aangemerkt. De verbruiker is een persoon die warmte afneemt 

van een warmtenet en een aansluiting heeft van maximaal 100 kW. De leverancier is een persoon die zich bezig 

houdt met de levering van warmte. Dit kan dus zijn de leverancier van stadsverwarming, maar ook de verhuurder, 

die via blokverwarming haar huurders via een collectief systeem van verwarming voorziet. Het is voor de bepaling 

wie als leverancier beschouwd wordt van belang wie het exploitatierisico draagt. Dat kan bijvoorbeeld de 

verhuurder zelf zijn, de door een verhuurder opgerichte energie BV, of een derde die rechtstreeks levert aan de 

gebruiker (stadsverwarming). Een door de verhuurder ingeschakeld administratiekantoor wordt niet als 

leverancier aangemerkt; deze loopt immers geen exploitatierisico. De verhuurders die onder de regeling vallen 

zijn de verhuurders die warmte leveren aan collectieve installaties (bijvoorbeeld in flatgebouwen), de verhuurders 

die warmte leveren via warmte-koude installaties en verhuurders die warmte leveren via stadsverwarming. In 

artikel 1 sub L Warmtewet is een definitie opgenomen van het begrip verhuurder. Hiervoor is aansluiting gezocht 

bij een reeds bestaande definitie uit de Wet op het overleg huurders verhuurder (artikel 1 lid 1 sub d Wohv). Het 

opnemen van deze definitie werd noodzakelijk geacht in verband met de bepaling omtrent de uitzonderingen op 

de vergunningplicht, bedoeld in artikel 9 Warmtewet. Verhuurders in de zin van deze wet zijn niet 

vergunningplichtige leveranciers. 

Een producent is de persoon die zich bezighoudt met de productie van warmte. 

Warmte kan zowel warmwater zijn als warm tapwater. Koud water en levering van koude valt niet onder deze wet. 

Verder valt een bronwaternet niet onder de werking van deze wet. Dit is ook het geval als er warm water van een 

bron wordt rondgepompt, waarna dit water via individuele pompen bij een woning terecht komt. 

Een warmtenet dat onder de Warmtewet valt, ligt in complexen met een gemeenschappelijke installatie 

(bijvoorbeeld flatgebouwen), warmte-koude installaties en stadsverwarmingsnetten. 

In de gasmarkt is het gebruikelijk te kijken naar de maximale capaciteit van de aansluiting. Het ligt in de rede om 

de verbruikersgrens in het kader van de Warmtewet aan te laten sluiten bij de gangbare grens in de gasmarkt. Uit 

een nadere analyse blijken hiervoor twee mogelijke aansluitcapaciteiten als referentie te kunnen dienen: de G25 

aansluiting die in de Gaswet wordt gehanteerd voor de grens voor kleinverbruikers en de G6 aansluiting die in de 

codes wordt gehanteerd voor de grens van huishoudens. Omrekening van de gascapaciteit van een G6 

aansluiting naar warmte aansluitingen levert een capaciteitsgrens van 88 kW2, die naar boven is afgerond en 

derhalve op 100 kW is bepaald. 

 



Als de verhuurder aan meer dan één afnemer met een zelfstandige aansluiting warmte lever (dus tenminste 2 of 

meer WOZ-objecten), dan valt deze afnemer in beginsel onder de Warmtewet. Als er dus twee objecten zijn 

waarvan er één een aansluiting heeft van meer dan 100 kW, dan is de Warmtewet niet van toepassing. De 

verhuurder die kamers verhuurt met betrekking tot een woning met één aansluiting valt niet onder deze regeling, 

omdat de huurders van onzelfstandige woonruimte geen zelfstandige aansluiting heeft. De verhuurder zal dan als 

eindverbruiker in de zin van de Warmtewet aangemerkt worden. De huurders van deze verbruiker worden niet als 

verbruiker in de zin van deze wet gezien. Dit is ook logisch, omdat de Warmtewet uitgaat van een WOZ-object 

met een zelfstandige eigen aansluiting. Bij afwezigheid van zelfstandige WOZ-objecten is de Warmtewet niet van 

toepassing. De bescherming geldt bij netten voor alle klanten met een aansluiting van maximaal 100 kW. Dit 

vermogen is afgeleid uit een G6 gasaansluiting voor huishoudens. Dit gaat bijna om alle aansluitingen op 

particulier- en MKB-niveau. Hierbij is de aansluitcapaciteit van de verbruiker van belang. Deze gasaansluiting 

levert een capaciteitsgrens van 88 kW2. Dit vermogen is naar boven afgerond op 100 kW. Grote zakelijke 

afnemers vallen hierdoor niet onder de bescherming van deze wet. Het is niet van belang welke capaciteit van 

een aansluiting daadwerkelijk wordt gebruikt. 

Het gaat te ver om dit onderdeel geheel in de nieuwsbrief te verwerken. Dit onderdeel beslaat ongeveer 13 

pagina’s. Mocht u zijn geïnteresseerd in de rest van de tekst dan verwijs ik u naar de tekst onder de volgende link 

en het onderdeel: De Warmtewet en de afrekening servicekosten>> ( De afrekening servicekosten). 

 

Faillissement van de huurder 

 

Verhaal van toekomstige schade (huurpenningen) op een derde die zich borg heeft gesteld 

 

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 15 november 2013  ( ECLI:NL:HR:2013:1244 ) beslist dat een 

schadevergoedingsverplichting wel kon worden ingeroepen door de verhuurder van een failliete huurder tegen 

een derde die zich garant had gesteld voor de verplichtingen uit de overeenkomst. Onder inroeping van artikel 39 

FW had de curator van de failliete huurder de huurovereenkomst bij brief met inachtneming van een opzegtermijn 

van drie maanden opgezegd. In de huurovereenkomst had een derde zich echter garant gesteld voor de 

nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze huurovereenkomst. Deze derde behoorde tot de 

samenwerkingsverband van vennootschappen waartoe ook de huurder behoorde. 

Deze derde was van mening dat een opzegging op de voet van artikel 39 FW een regelmatige wijze van 

beëindiging van de huurovereenkomst is die jegens de faillissementsboedel geen recht doet ontstaan op 

schadevergoeding wegens gemis van de huur die verschuldigd zou zijn na de datum waartegen volgens dat 

artikel kan worden opgezegd, ook niet ingeval deze schadevergoeding contractueel is bedongen. 

De Hoge Raad is echter van mening dat het dor deze derde opgeworpen argument alleen betrekking heeft op de 

verhouding tussen verhuurder en boedel. De regeling van art. 39 FW strekt niet mede ter bescherming van het 

belang van de gefailleerde. Er is daarom geen reden om een beding waarbij de huurder zich heeft verplicht tot 

vergoeding van de schade die de verhuurder lijdt door een voortijdig einde van de huurovereenkomst als gevolg 

van het faillissement van de huurder, nietig te achten jegens de gefailleerde huurder zelf, ingeval de 

huurovereenkomst wordt opgezegd op de voet van het artikel. 

 

Huurprijzen 7:290-Bedrijfsruimte 

 

Verschillen in indeling van de verschillende panden  

Als een pand één grote ruimte bevat, wordt deze geacht beter bruikbaar te zijn dan een ruimte die in kleine 

eenheden wordt gesplitst. Bij een bedrijfsruimte die in kleine delen is gesplitst mag de huurprijs niet worden 

berekend door de totale gehuurde oppervlakte in m² te vermenigvuldigen met een zekere prijs per m². Er moet 

dus een correctie worden aangebracht wegens de verschillen in indeling. Andere bouwkundige verschillen die tot 

correctie aanleiding kunnen geven zijn: 

- een ondiepe winkel met een grote frontbreedte en een 'pijpenla'; 
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- een extra hoek in de winkel (als deze hoek voor in de winkel zit wordt het front breder; de extra hoek kan ook in 

het midden van de winkel en achter de winkel zitten. De wegingspercentages zijn dan respectievelijk 108%, 81% 

en 86%); 

- een grote winkelruimte en een klein magazijn dan wel een kleine winkel en een groot magazijn. Dit punt is 

vooral van belang als de huurder in deze indeling geen stem heeft gehad. 

 

De bovengenoemde 'ITZA-methode' is voor de berekening van de huurwaarde van bedrijfspanden niet altijd een 

geschikte methode. Het laatste kwam tot uitdrukking in rechtsoverweging 4.19 van het arrest van het hof te 

Amsterdam van 8 december 2005.[2] In dit arrest kwam het hof tot oordeel dat de huurprijsberekening conform de 

'ITZA-methode' niet zonder meer een juiste methode van berekening is om een juiste huurprijs vast te stellen van 

een warenhuis. Deze uitspraak is niet gewezen op grond van een procedure op grond van artikel 7:303 BW maar 

op grond van een waardebepaling van de huurwaarde voor de WOZ-heffing. Desondanks is dit arrest een goed 

voorbeeld van de wijze van bepaling van de waarde van de huurprijs van winkelbedrijfsruimte. Dit arrest kan goed 

worden gebruikt met betrekking tot de waardebepaling van de huurprijs op grond van artikel 7:303 BW. De 

comparatieve methode is wellicht een betere methode om de huurwaarde voor een warenhuis te berekenen. Het 

is dan niet de bedoeling om warenhuizen met elkaar te vergelijken, doch onroerende zaken te vergelijken die 

gelijkenis vertonen met het te taxeren object. Zonder naar de bestemming te kijken van het te taxeren object kan 

er wel worden vergeleken met andere warenhuizen als de onroerende zaken vergelijkbaar met elkaar zijn. Voor 

uitleg van de verschillende onderzoeksmethode verwijs ik naar het onderdeel "De onderzoeksmethode" in dit 

hoofdstuk. 

Het gerechtshof te Amsterdam kwam in haar arrest van 19 december 2008[3] eveneens tot oordeel dat de 

huurprijsberekening conform de 'ITZA-methode' in deze kwestie niet een juiste methode was om een huurprijs te 

berekenen. In dit arrest is in alinea 2.10 een eerder standpunt van de rechtbank weergegeven. Het hof heeft zich 

in alinea 2.6.3.3 aangesloten bij het standpunt van de rechtbank. Ook het hof is van mening dat de toegepaste 

zonering, zoals deze te doen gebruikelijk is bij de indeling in zones van kleinere winkels, in het onderhavige geval 

onvoldoende recht doet aan de mogelijkheden die het object de gebruiker geeft en daardoor ook onvoldoende 

recht doet aan de in acht te nemen huurwaarde. De rechtbank heeft hiertoe overwogen dat bij de indeling in 

zones in het taxatierapport onvoldoende is gemotiveerd waarom het op een A1 locatie gelegen object, gelet op de 

spreiding van het assortiment over meerdere verdiepingen, de aanwezige roltrappen waardoor op de 

verdiepingen 'hoogwaardige betredingen' plaatsvinden die verder strekken dan slechts de eerste vierkante meters 

en gelet op de passantenstroom, slechts over een optimale verkoopzone beschikt van 1,33% (A) van het totaal 

aantal m² winkeloppervlakte van 21.920 m² gewaardeerd met een huurwaarde van € 725 respectievelijk 4,07% 

(A') met een huurwaarde van € 450 en daarentegen beschikt over 51,07% (11.194 m² zone E) gewaardeerd met 

een huurwaarde van € 45 per m². Een zodanig afnemende productiviteit per verdieping als de eigenaar aldus 

voorstaat achtte de rechtbank onwaarschijnlijk. De rechtbank vermocht in dit verband ook niet in te zien waarom 

de opslag/magazijnruimte tegen een zelfde m² prijs (€ 45) was gewaardeerd als een publiekstrekker als het 

restaurant op de vierde verdieping. 

Voorts geven de alinea's 2.6.4 en 2.6.5 van het arrest argumenten waarom bepaalde panden niet geschikt zijn 

om in de vergelijking te worden betrokken. 

De heer B.J. Mols heeft in zijn onderzoek naar een interpretatie over het begrip bedrijfsruimte in de zin van artikel 

7:303 BW[4] samengevat op welke wijze door de deskundigen de winkeloppervlakte werd gewaardeerd door de 

deskundigen. Uit dit onderzoek blijkt dat de deskundigen vergelijkbare winkeloppervlakte met het litigieuze pand 

meestal waarderden op 100%. Alle overige meters worden meestal meegewogen voor 50%. De secundaire 

ruimten (geen verkoopruimte) worden doorgaans afgewaardeerd tot 50% of minder. Als er een bewinkelbare 

eerste verdieping of kelder aanwezig is wordt deze vaak gewaardeerd van 15% tot 50%. Mols concludeert in zijn 

onderzoek dat enkele branches veel voorraad houden (schoenenwinkels), maar het gros van de retailers 

tegenwoordig niet meer. Het is dus niet zo dat bij de beoordeling van secundaire ruimten volstaan kan worden 

met het toekennen van een wegingspercentage. Hij acht daarom “aftopping” noodzakelijk. Dat leidt dan tot minder 

dramatische verschillen in waardering van de secundaire ruimte ten opzichte van de verkoopruimte. 
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Mols acht het opmerkelijk dat een toelichting op deze percentages vaak ontbreekt. Verder was opvallend dat de 

deskundige voor de waardering veelal uit ging van het gebruik door huurder van de ruimte en niet van de invulling 

van de ruimte die door partijen bij aanvang van de overeenkomst is bedoeld; dat is toch alleszins merkwaardig. 

Als er immers 50 m² winkelruimte is verhuurd en de huurder heeft de ruimte opgedeeld in 25 m² opslagruimte en 

25 m² winkelruimte, dan moet de oppervlakte van 50 m² toch in het geheel gewaardeerd dienen te worden als 

winkelruimte. 

Hoewel de deskundige volgens een arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 1989 (HR 20 oktober 1989 (898, Le 

Bastion/Keff) zijn rapport niet achter de komma hoeft te motiveren, brengt dit niet met zich mee dat enige vorm 

van motivatie voor een bepaalde (af)waardering de huurwaarde van een gedeelte van het gehuurde buiten 

beschouwing kan blijven. Bovengenoemde uitspraak van het hof te Amsterdam van 19 december 2008 laat zien 

dat een afwaardering van de huurwaarde van een bepaalde verdiepingslaag niet door de beugel kon vanwege de 

ontbrekende en/of ontoereikende motivering. 

Een partij die wordt geconfronteerd met een rapport waarin er verschillende percentages worden genoemd, die 

de huurwaarde ernstig beïnvloeden en waarbij de motivering van deze percentages niet duidelijk is, moet zich 

dus niet laten intimideren door laatstgenoemd arrest van de Hoge Raad. Uit laatstgenoemd arrest blijkt immers 

niet dat een motivering kan ontbreken. 

Mols is in zijn onderzoek tot de conclusie gekomen dat retailers geen zonediepten hanteren bij winkels met een 

oppervlakte van 120 m² tot 150 m². Opslagruimte ziet men bij voorkeur achter het winkeloppervlak of in de kelder. 

Men geeft er de voorkeur aan de verdiepingen te gebruiken als dagverblijf of opslagruimte. De behoefte aan 

secundaire ruimten neemt niet evenredig toe met het aantal meters winkelvloeroppervlak, maar bedraagt 

maximaal zo’n 60 m² tot 80 m². Het hanteren van vaste wegingspercentages voor oppervlakten van secundaire 

ruimten klopt niet in de beleving van de retailers. Volgens de retailers is de ideale winkeloppervlakte 300 m² en is 

de ideale frontbreedte 9 m¹. Voor de retailer mag de winkel die aan deze maat voldoet geheel worden 

gekwalificeerd als vallende in de A-zone. De partij die een rapport van een deskundige te zien krijgt kan met 

inachtneming van deze cijfers een rapport met een afwijkende conclusie ter discussie stellen op basis van deze 

gegevens. Dit geldt eens te meer nu wetenschappelijke onderbouwing voor het hanteren van zonediepten van 10 

m¹ tot 15 m¹ niet is gevonden. Dit geldt ook voor het hanteren van de “vaste” percentages die aan de 

verschillende zones toegerekend worden. 

 

Verjaring van vorderingen uit onverschuldigde betaling 

 

Het belang van de regels over verjaring van vorderingen 

Er zijn twee soorten verjaring: acquisitieve (verkrijgende) verjaring en extinctieve (bevrijdende) verjaring. Voor de 

incasso van een vordering is het van belang na te gaan of de vordering al dan niet is verjaard. Is immers een 

vordering verjaard, dan is het starten van een incassoprocedure zinloos, omdat betaling van de vordering, na een 

beroep op verjaring door de schuldenaar, dan niet meer kan worden afgedwongen (extinctieve verjaring). De 

schuldenaar moet wel een beroep op verjaring doen. De rechter mag op grond van artikel 3:322 BW niet 

ambtshalve het middel van verjaring toepassen. De huurder die in een procedure wordt betrokken waarin 

verjaarde huurbedragen zitten verwerkt, doet er dus verstandig aan beroep op verjaring van deze vorderingen te 

doen. Als de schuldenaar vrijwillig een verjaarde vordering voldoet, dan is er niet onverschuldigd betaald. De 

schuldenaar heeft dan voldaan aan een natuurlijke verbintenis. 

 

Verjaringstermijnen 

De verjaringstermijn van huurvorderingen is geregeld in artikel 3:308 BW. In dit artikel staat vermeld dat 

verschuldigde huur verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de 

vordering opeisbaar is geworden. Als in het huurcontract is vermeld dat de huur de eerste van elke maand 

betaald moet worden, dan start de termijn van verjaring op de tweede van deze maand waarin de huur van die 

betreffende maand verschuldigd is geworden. Ik concentreer mij hier voornamelijk op huurbetalingen. Bedacht 

moet worden dat voor verschillende rechtsvorderingen verschillende verjaringstermijnen kunnen bestaan. Zo 



geldt voor een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling eveneens een verjaringstermijn van vijf jaar na 

aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser zowel met het bestaan van zijn vordering als met de 

persoon van de ontvanger is bekend geworden en in ieder geval twintig jaren nadat de vordering is ontstaan 

(artikel 3:309 BW). Een soortgelijke regel geldt voor rechtsvorderingen tot ontbinding van een overeenkomst op 

grond van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (artikel 3:311 BW). Ik kom hier in dit onderdeel 

nog op terug.  

 

Stuiting van verjaring 

De termijn van verjaring kan worden gestuit (=verlengd) door het versturen van een schriftelijke aanmaning of 

door een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op 

nakoming voorbehoudt (artikel 3:317 BW). Daarnaast kan de verjaring worden gestuit door het instellen van een 

eis bij de rechter (artikel 3:316 BW). 

Door stuiting van de verjaring van een rechtsvordering begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de 

aanvang van de volgende dag, waarop de mededeling aan de schuldenaar heeft bereikt. De nieuwe 

verjaringstermijn is gelijk aan de oorspronkelijke, doch niet langer dan vijf jaren (artikel 3:319 BW). De verjaring 

kan ook worden gestuit door erkenning van de vordering door de schuldenaar (artikel 3:318 BW). Het wordt niet 

vereist dat deze erkenning uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling gebeurt. De erkenning kan bijvoorbeeld ook 

blijken uit een handeling of gedraging van de schuldenaar.  

 

Vorderingen uit onverschuldigde betaling 

Een onverschuldigde betaling is zonder rechtsgrond voldaan. Een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling 

(artikel 3:309 BW) start als aan twee voorwaarden is voldaan: 

 Bekendheid met het bestaan van de vordering door de schuldeiser; 

 Bekendheid van de schuldeiser met de schuldenaar. 

 

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[5] (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 

behoefde. 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 

verleden de onverschuldigde betaling heeft gedaan, moet dus door de rechter worden beoordeeld. 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.   

 

Praktijkvoorbeelden 

Een onverschuldigde betaling is bijvoorbeeld een door de huurder van geliberaliseerde woonruimte door de 

verhuurder doorberekende huurverhoging die noch op de wet noch op basis van de huurovereenkomst wordt 

doorberekend. 

Het komt nogal eens voor dat de verhuurder van geliberaliseerde woonruimte abusievelijk de verhoging die voor 

niet-geliberaliseerde woonruimte geldt (bijvoorbeeld inkomensafhankelijke huurverhoging) in rekening brengt. De 

inkomensafhankelijke huurverhoging is niet van toepassing op geliberaliseerde woonruimte. Heeft de verhuurder 

abusievelijk de wettelijke regeling van huurverhoging toegepast op geliberaliseerde woonruimte, dan kan de 
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huurder deze onterecht betaalde bedragen terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling. Er wordt nogal 

eens door de verhuurder gesteld dat de huurder door betaling van de verhoging akkoord is gegaan met de 

verhoging, zodat er geen sprake is van onverschuldigde betaling. Uit een vonnis van de rechtbank te 's-

Hertogenbosch van 24 oktober 1997[6] werd beslist dat de huurder van bedrijfsruimte die - naar achteraf bezien - 

ongeveer 24 jaar ten onrechte onjuist berekende indexering heeft betaald, een vordering uit onverschuldigde 

betaling toekwam, vanaf het moment dat de huurder met de vordering bekend is geworden. Het standpunt van de 

verhuurder dat de verjaring gestart zou zijn op het moment dat de huurder met zijn vordering bekend had kunnen 

worden is door de rechtbank gepasseerd. De rechtbank beslist voorts dat op de huurder geen zelfstandige 

onderzoeksplicht rustte om te controleren of de door verhuurder (een professionele partij) berekende verhoging 

wel juist was. Daarbij ging het telkens om kleine verschillen die een niet ingewijde zeker niet meteen opvallen. 

Dat de verhuurder harerzijds te goeder trouw handelde, hetgeen mag worden aangenomen, is daaruit 

verklaarbaar maar op zich niet van belang. Dit sluit ook aan bij het subjectieve begrip dat geldt als een partij 

beroep doet op een claim wegens onverschuldigde betaling: de termijn van verjaring start vanaf het moment dat 

de benadeelde bekend is geworden met de onterecht betaalde bedragen. De vordering verjaart in ieder geval 20 

jaar na het ontstaan van de vordering (artikel 3:311 lid 1 BW). Dit betekent dat als er op 1 januari 2010 een 

bedrag van € 1000 onverschuldigd is betaald, de verjaringstermijn van 20 jaren op 2 januari 2010 begint te lopen. 

Als de partij de vordering tot terugbetaling op 2 januari 2030 instelt is men te laat. De verjaringstermijn loopt af op 

deze datum. 

 

Tot slot  

 

Ik hoop dat u de informatie in deze nieuwsbrief nuttig heeft gevonden. Suggesties zijn uiteraard welkom. 

Voor meer informatie over de verschillende  cursussen klikt u op de gekleurde koppeling. U wordt dan doorgelinkt 

naar de desbetreffende introductiepagina over het cursusaanbod van Huurgeschil.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Huurgeschil.nl 

 

Mr Erik. Teeuw 

 

 

[2] LJN: AV3104, gerechtshof Amsterdam, 04/1265. 

[3] LJN: BG8941, gerechtshof Amsterdam, 06/00254 en 06/00255. 

[4] Master Thesis Ms RE Valuation Amsterdam School of Real Estate. Een onderzoek naar de interpretatie van 

het begrip “vergelijkbare bedrijfsruimte” uit artikel 7:303 BW, B.J. Mols mei 2006. 

[5] ECLI:NL:HR:2003:AK3696  

[6] ECLI:NL:RBSHE:1997:AK3846, uitspraak, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 24 10 1997. 
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