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uitspraak 

van de Huurcommissie 

 

 

 

Verzoek 

Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) 

 

 

Verzoekers 

Naam:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Hierna te noemen: de huurdersbelangenverenigingen 

Vertegenwoordigd door: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 

Wederpartij 

Naam:  xxxxxxxxxxxxxxx    

Hierna te noemen: verhuurder 

Vertegenwoordigd door: 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 

I De procedures 

Verzoek en verweer 

Op respectievelijk 23 mei, 31 mei en 25 juni 2013 heeft de Huurcommissie van 

elk van de huurdersbelangenverenigingen een verzoek ontvangen in het kader 

van de Wet op het overleg huurders verhuurders (WOHV). Het 

(hoofd)onderwerp van deze drie verzoeken is de manier waarop de verhuurder 

is omgegaan met de adviesprocedure over de (inkomensafhankelijke) huurver-

hoging. 

Hieronder volgt een samenvatting van de verzoeken: 

 De drie huurdersbelangenverenigingen behartigen op regionaal niveau, te 

weten in de regio's Leiden, Amersfoort en Nijmegen, de belangen van 

huurders die huren van deze (landelijk werkende) verhuurder. 

 Tussen de drie huurdersbelangenverenigingen en verhuurder is onenigheid 

ontstaan over de adviesprocedure rond de huurverhoging per 1 juli 2013. 

 Op 18 januari 2013 heeft de verhuurder een adviesaanvraag over de huur-

verhoging per 1 juli 2013 gestuurd aan haar Gezamenlijke Huurdersorgani-

saties (naast deze drie huurdersbelangenverenigingen die een WOHV-

verzoek hebben ingediend bij de Huurcommissie, kent de verhuurder een 

vierde regionale huurdersbelangenvereniging).  
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 De kern van de adviesaanvraag van 18 januari 2013 was dat verhuurder in 

2013 hoogstwaarschijnlijk geen inkomensafhankelijke huurverhoging zou 

doorvoeren, omdat niet werd verwacht dat de politieke behandeling van het 

betreffende wetsvoorstel tijdig zou zijn afgerond. Daarbij werd aangegeven 

dat, indien het parlement wel op tijd zou besluiten over de invoering van 

een inkomensafhankelijke huurverhoging, verhuurder zijn beleid daarop 

zou aanpassen en een herziene adviesaanvraag zou sturen. Verhuurder zou 

de politieke besluitvorming hierover afwachten. 

 In februari en maart 2013 is diverse keren per e-mail gecorrespondeerd 

over de vorderingen in de politieke besluitvorming rond de inkomensafhan-

kelijke huurverhoging, en de verwachtingen over een aangepaste advies-

aanvraag van verhuurder daarover. De huurdersbelangenverenigingen 

hebben daarbij aangegeven dat bij de adviesaanvraag rekening gehouden 

moest worden met de termijnen van zowel de Wet Overleg huurders ver-

huurder (WOHV), als die van het Burgerlijk wetboek (BW) bij voorstellen 

tot huurprijswijziging en dat een herziene adviesaanvraag daarom tijdig 

moest worden gedaan. 

 Op 13 maart 2013, daags nadat het wetsvoorstel over de inkomensafhan-

kelijke huurverhoging in de Eerste Kamer was aangenomen, heeft verhuur-

der een herziene adviesaanvraag gestuurd aan haar Gezamenlijke Huur-

dersorganisaties. Verhuurder had het voornemen om een inkomensafhan-

kelijke huurverhoging in te voeren die overeen kwam met het aangenomen 

wetsvoorstel voor wat betreft de differentiatie in huurverhogingspercenta-

ges, gerelateerd aan inkomensgrenzen. Gevraagd werd om het advies 

daarover uiterlijk 24 april 2013 uit te brengen. 

 Op 26 maart 2013 heeft de verhuurder informatie op haar website ge-

plaatst waaruit bleek dat zij de gedifferentieerde inkomensafhankelijke 

huurverhoging niet zou invoeren, maar voor alle huurders per 1 juli 2013 

een huurverhoging van 4% gaat hanteren.  

 De huurdersbelangenverenigingen waren hierover niet tevoren geïnfor-

meerd. Per e-mail hebben zij dezelfde dag kenbaar gemaakt dat zij hier-

over graag vooraf op de hoogte waren gesteld. 

Verhuurder heeft vervolgens aangegeven dat zij abusievelijk de tekst op 

haar website had geplaatst, nog voordat zij hierover de huurdersbelangen-

verenigingen had geïnformeerd. Verhuurder heeft daarvoor excuses aange-

boden. 

 In de brief aan de huurdersbelangenverenigingen, gedateerd 26 maart 

2013, zet verhuurder uiteen dat zij afziet van een inkomensafhankelijke 

huurverhoging en dat is gekozen voor een uniforme huurverhoging van 

4%. Ook legt verhuurder uit waarom deze keuzes zijn gemaakt. De uiterlij-

ke termijn voor de door de huurdersbelangenverenigingen af te geven ad-

viezen wordt met deze brief niet gewijzigd. 

 Medio april, voordat de adviezen van de huurdersbelangenverenigingen wa-

ren ontvangen, is verhuurder begonnen met het versturen van de voorstel-

len voor de huurverhoging per 1 juli 2013 aan de huurders. Deze voorstel-

len waren deels gedateerd op 29 maart 2013, doch werden door huurders 

ontvangen op of rond 16 april 2013. 
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 Op 20 april heeft verhuurder informatie over de huurverhoging van 4% per 

1 juli 2013 gepubliceerd via haar digitale nieuwsbrief. 

 De huurdersbelangenverenigingen menen dat de verhuurder al is begonnen 

met de uitvoering van het voorgenomen beleid vóór de ontvangst van hun 

adviezen en dat zij daarmee onvoldoende gelegenheid hebben gekregen 

hun advies uit te brengen. 

 De huurdersbelangenverenigingen willen een uitspraak conform art. 19a 

UHW dat sprake is van een schending van de WOHV en dat aangegeven 

wordt dat uitvoering van een huurverhoging c.q. de huuraanzegging pas na 

de adviesprocedure mag worden gedaan, zodat serieus advies en overleg 

mogelijk is. De huurdersbelangenverenigingen hebben verzocht om een 

gevoegde behandeling ter zitting van hun verzoeken. In het hierna volgen-

de worden daarom daar waar mogelijk de standpunten en de verklaringen 

van de huurdersbelangenverenigingen gezamenlijk aangegeven. 

 

Verhuurder heeft op 27 juni 2013 een verweerschrift ingediend. Hieronder volgt 

een samenvatting van het verweer: 

 In het verweerschrift geeft verhuurder een uiteenzetting over de hiervoor 

bij de samenvatting van de verzoeken genoemde adviesaanvragen, het e-

mail verkeer daarover, de voortijdig gepubliceerde informatie op de website 

op 26 maart 2013 en de op 26 maart 2013 gedateerde brief aan de huur-

dersbelangenverenigingen. 

 De adviezen van de drie huurdersbelangenverenigingen zijn ontvangen op 

18, 22 en 23 april 2013. 

 Op 26 april 2013 heeft verhuurder een brief aan de Gezamenlijke Huur-

dersorganisaties gestuurd als reactie op de gegeven adviezen.  

In deze brief is gemotiveerd aangegeven waarom is afgeweken van de ad-

viezen en waarom verhuurder toch heeft gekozen voor een uniforme huur-

verhoging van 4% voor alle huurders.  

 Verhuurder is van mening dat geen ander beleid van haar verwacht kon 

worden dan een huurverhoging met 4%, omdat de gedifferentieerde inko-

mensafhankelijke huurverhoging niet gegarandeerd voldoende zorgvuldig 

doorgevoerd zou kunnen worden, maar dat een lager percentage (dan 4%) 

zou kunnen leiden tot problemen op financieel gebied. 

 Medio april zijn de huurverhogingsvoorstellen verstuurd. Verhuurder is van 

mening dat langer wachten niet mogelijk was in verband met tijdige ver-

zending van huurverhogingsvoorstellen gezien de daarvoor geldende ter-

mijn, en in verband met de extra kosten die gemoeid zouden zijn met een 

uitgestelde verzending. 

 Verhuurder is steeds zo transparant en helder mogelijk geweest naar de 

huurdersbelangenverenigingen en heeft steeds zo zorgvuldig gehandeld als 

mogelijk, gezien de snel wisselende politieke besluiten en korte termijnen 

die daardoor ontstonden. Ook het feit dat de benodigde informatie voor de 

gedifferentieerde inkomensafhankelijke huurverhoging zeer slecht beschik-

baar kwam heeft hierin een rol gespeeld. 

 Verhuurder betreurt dat over de procedure rond de inkomensafhankelijke 

huurverhoging mogelijk niet steeds alles voldoende duidelijk is geweest, 

maar vraagt zich af of zij dat had kunnen voorkomen. 
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De volledige verzoeken en het verweer en alle bijlagen worden als hier overge-

nomen en ingevoegd beschouwd.  

 

Zitting 

De huurdersbelangenverenigingen en de verhuurder zijn schriftelijk uitgenodigd 

voor de behandeling van het verzoek op een zitting van de Huurcommissie. De 

zitting vond plaats op donderdag 11 juli 2013 in Den Haag. 

 

Aanwezig op de zitting 

 

Namens verzoekers: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Namens verhuurder: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

 

II De feiten 

Het kabinet wil bevorderen dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar ko-

men voor huishoudens met lagere inkomens. Vanaf 1 juli 2013 gelden er daar-

om voor gereguleerde woningen hogere percentages voor maximale huurverho-

ging voor midden en hogere inkomens.  

 

Op 16 maart 2013 zijn in werking getreden de Wet van 14 maart 2013 tot wijz-

ging van Boek 7 Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woon-

ruimte (huurverhoging op grond van inkomen) Staatsblad 89 van 2013 en de 

Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van Boek 7 Burgerlijk Wetboek en de Uit-

voeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van de tweede 

categorie huishoudinkomens) Staatsblad 90 van 2013. Deze wetten geven ver-

huurders de bevoegdheid om per 1 juli 2013 naast de sinds 2007 gebruikelijke 

huurverhoging gelijk aan het inflatiepercentage een extra huurverhoging door te 

voeren. Het inflatiepercentage als basis voor de huurverhoging per 1 juli 2013 

bedraagt 2,5%. De navolgende extra huurverhogingen kunnen per 1 juli 2013 

worden doorgevoerd: 

 1,5% voor huishoudinkomens tot € 33.614; 

 2,0% voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.614 tot € 43.000; 

 4,0% voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000. 

 

III Ter zitting 

In haar inleiding geeft de voorzitter aan dat de behandeling ter zitting van de 

drie verzoeken in het kader van de WOHV op verzoek van de huurdersbelan-

genverenigingen en in overleg met de verhuurder is gevoegd, omdat de verzoe-

ken in de kern  identiek zijn. Ook geeft de voorzitter een korte samenvatting 

van de geschillen. 
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De huurdersbelangenverenigingen en de verhuurder verklaarden, zakelijk weer-

gegeven en in chronologische volgorde, het volgende: 

 

III.1 De huurdersbelangenverenigingen geven aan dat het proces rond de ad-

viesaanvraag voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen niet goed is verlo-

pen. Ook wijzen de huurdersbelangenverenigingen erop dat zij in principe een 

goede relatie hebben met de verhuurder.  

 

In januari 2013 hebben we een adviesaanvraag ontvangen. Daarin werd aange-

geven dat verhuurder meende niet voldoende tijd te hebben voor het realiseren 

van inkomensafhankelijke huurverhogingen, indien de politieke besluitvorming 

daarover niet vóór 1 februari zou zijn afgerond. 

 

Op 13 maart kregen we een nieuwe adviesaanvraag, met een reactietermijn van 

6 weken. Wanneer verhuurder haar reactie op de adviezen heel snel aan de 

huurdersbelangenverenigingen zou sturen, zouden (ook met inachtneming van 

de wachttijd zoals de WOHV die voorschrijft) de voorstellen tot huurverhoging 

nog net in april kunnen worden verstuurd. 

 

De verhuurder heeft onze adviezen buitengewoon snel beantwoord. Dat wekt de 

indruk dat de verhuurder prima op de hoogte is van de procedures en termij-

nen.  

De verhuurder had moeten wachten met het versturen van de voorstellen tot 

huurverhoging en een latere ingangsdatum moeten kiezen voor de huurverho-

ging. 

 

De verhuurder is echter al half april begonnen met het verzenden van de (voor-

gedrukte) voorstellen tot huurverhoging, zonder de adviezen van de huurders-

belangenverenigingen af te wachten. 

Daarmee zijn naar de mening van de huurdersbelangenverenigingen de gege-

ven adviezen zinloos en is sprake van een schending van de WOHV. 

 

Het standpunt van de huurdersbelangenverenigingen is dat de inkomensafhan-

kelijke huurverhoging een bijzonder belangrijke beleidswijziging is, waarvoor de 

huurdersbelangenverenigingen voldoende tijd en gelegenheid moeten krijgen 

om hun adviezen uit te brengen. In de voorgaande jaren waren de jaarlijkse 

huurverhogingen steeds niet meer dan inflatievolgend (en konden we onze ad-

viezen snel geven), nu komt daar 1,5% bovenop.  

 

De huurdersbelangenvereniging in de regio Amersfoort heeft ook de wijziging in 

het beleid van de verhuurder bij aftopping van de huren in haar verzoekschrift 

vermeld als onderwerp waarover zij in het kader van de WOHV onvoldoende ge-

legenheid heeft gekregen om een advies uit te brengen. De wijziging houdt in 

dat voorheen werd afgetopt op de zogenoemde streefhuur en dat per 1 juli 2013 

wordt afgetopt op de liberalisatiegrens. 

 

De huurdersbelangenvereniging in de regio Nijmegen heeft medio mei een brief 

aan de verhuurder geschreven met het verzoek het uniforme huurverhogings-

percentage te heroverwegen, of om adequaat beleid te hanteren voor zwakke-

ren. Daarop hebben we als reactie gekregen dat verhuurder de uitspraak van de 

Huurcommissie wilde afwachten. 
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III.2  De verhuurder heeft vervolgens uiteengezet dat zij steeds de huurverho-

gingen heeft doorgevoerd zoals die voortvloeien uit beleid van de overheid en 

dat niet te zien als een beleidswijziging. 

 

We hebben gekozen de gedifferentieerde inkomensafhankelijke huurverhogin-

gen niet door te voeren, maar ons te beperken tot een vast percentage voor alle 

huurders. Dit omdat we geen garantie hadden dat de inkomensgegevens waar-

over we zouden kunnen beschikken betrouwbaar waren en we maximale zorg-

vuldigheid naar onze huurders willen betrachten. 

 

We nemen onze huurdersbelangenverenigingen zeer serieus en stellen ook prijs 

op hun adviezen. Ons inhoudelijke standpunt over de huurverhoging hebben we 

al in een vroeg stadium kenbaar gemaakt. Maar in het proces rond de inko-

mensafhankelijke huurverhogingen zijn we op het eind van het traject in een 

tijdklem gekomen, omdat we niet konden wachten met het versturen van de 

voorstellen tot huurverhoging per 1 juli 2013.   

We hebben niet de keus gemaakt voor een huurverhoging per 1 augustus 2013. 

 

Voor het feit dat voortijdig informatie op de website stond, waarvan de huur-

dersbelangenverenigingen van tevoren niet op de hoogte waren gesteld, hebben 

we excuses aangeboden. 

 

III.3  De huurdersbelangenverenigingen hebben in reactie hierop verklaard dat 

zij door de jaren heen van verhuurder alle adviesruimte hebben gekregen en 

dat zij dat waarderen. Maar nu is de procedure rond de adviesaanvraag niet 

goed gevolgd. We hebben de tijd om een advies te geven gebruikt om goede 

adviezen te (kunnen) schrijven. Maar die zijn door verhuurder niet overgeno-

men. 

 

III.4  Verhuurder heeft in antwoord op een vraag van de voorzitter verklaard 

dat geen overleg is geweest met de huurdersbelangenverenigingen om te be-

spreken of een kortere adviestermijn mogelijk zou zijn. Verhuurder heeft het 

zichzelf daarmee lastig gemaakt bij het hanteren van de termijnen van zowel de 

WOHV, als die van de voorstellen tot huurverhoging. 

 

III.5 De huurdersbelangenverenigingen hebben aanvullend nog verklaard dat 

verhuurder het standpunt hanteerde dat geen sprake was van een beleidswijzi-

ging omdat slechts het 'overheidsbeleid' werd uitgevoerd.  

De huurdersbelangenverenigingen zijn echter van mening dat het overheidsbe-

leid in deze zeer grote keuzevrijheid aan de verhuurders laat en dat daarom de 

door een verhuurder gemaakte keuze een wijziging in het huurbeleid is. 

 

III.6 Verhuurder heeft verklaard dat de druk vanuit de overheid op de verhuur-

organisaties om het huurprijsbeleid uit te voeren zeer groot is. De inkomensaf-

hankelijke huurverhoging is voor verhuurorganisaties een compensatie voor de 

zogenoemde verhuurdersheffing. Mede daarom hebben we gewacht op de poli-

tieke besluitvorming en pas daarna een beslissing genomen over het toe te pas-

sen huurverhogingspercentage. 
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III.7 De huurdersbelangenverenigingen hebben hierop gereageerd dat de ver-

huurder ook naar de overheid had kunnen aangeven dat de inkomensafhankelij-

ke huurverhoging onuitvoerbaar was. 

 

De huurdersbelangenverenigingen hebben tot slot verklaard dat de adviesaan-

vraag over de inkomensafhankelijke huurverhogingen de belangrijkste in het 

jaar is. Maar wanneer de brieven met de huurverhogingsvoorstellen al zijn ver-

stuurd voor de adviezen zijn gegeven, zijn de adviezen niet meer relevant. 

De zorgvuldigheid die verhuurder wil betrachten moet niet alleen gelden voor de 

individuele huurders, maar zeker ook voor de huurdersbelangenverenigingen. 

 

De Huurcommissie geeft aan voldoende op de hoogte te zijn gebracht door bei-

de partijen. Zij dankt partijen voor hun toelichting en zal overgaan tot de be-

raadslaging en beoordeling van het geschil.  

 

IV De beoordeling 

IV.1 De Huurcommissie is van oordeel dat de aan haar voorgelegde verzoeken 

in één uitspraak uitgewerkt kunnen worden, omdat de kern van de verzoeken 

overeenkomt en de kern van de geschillen voor zover hier van belang, identiek 

is. De verschillende nuances die elke huurdersbelangenvereniging in haar advies 

aanbrengt, laat de Huurcommissie verder buiten beschouwing.   

IV.2 De huurdersbelangenverenigingen worden beschouwd als huurdersvereni-

ging in de zin van artikel 1 onder f 1o tot en met 4o WOHV. Uit alle overgelegde 

stukken blijkt dat zij door verhuurder als gesprekspartners worden beschouwd. 

Er bestaan samenwerkingsovereenkomsten tussen de verhuurder en de huur-

dersbelangenverenigingen. 

 

De leges zijn door de huurdersbelangenverenigingen tijdig voldaan. 

 

IV.3 Artikel 3 lid 1 en lid 2 onder b WOHV bepaalt dat de verhuurder de huur-

der, huurdersorganisatie of bewonerscommissie op verzoek zo spoedig mogelijk 

schriftelijk informeert over zijn beheer en beleid dat rechtstreeks te maken 

heeft met de betrokken woonruimte. Dat recht op informatie omvat in elk geval 

ook informatie over het huurprijzenbeleid. 

 

Artikel 4 lid 1 WOHV geeft aan dat de verhuurder de betrokken huurdersorgani-

satie en de betrokken bewonerscommissie eigener beweging schriftelijk infor-

meert over zijn voornemens tot wijzigingen in het door hem gevoerde beleid of 

beheer, bedoeld in artikel 3 lid 2. De verhuurder geeft daarbij ook aan wat zijn 

beweegredenen zijn. 
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Artikel 5 lid 1 WOHV bepaalt dat de verhuurder een voornemen tot wijziging in 

het door hem gevoerde beleid, bedoeld in artikel 3 lid 2, niet uitvoert dan nadat 

hij binnen een door hem aan te geven periode van tenminste zes weken na het 

verstrekken van de informatie de huurdersorganisatie of bewonerscommissie in 

staat heeft gesteld met hem over de verstrekte informatie overleg te voeren en 

indien de huurdersorganisatie of bewonerscommissie dat wenst daarover een 

schriftelijk advies uit te brengen. Binnen veertien dagen na ontvangst van het 

schriftelijke advies deelt de verhuurder, indien hij het advies geheel of gedeelte-

lijk niet volgt, dat schriftelijk en gemotiveerd mede, aldus artikel 5 lid 2 WOHV. 

Vervolgens meldt artikel 5 lid 3 WOHV dat de verhuurder zijn voornemen kan 

uitvoeren (a) als de huurdersorganisatie of bewonerscommissie schriftelijk heeft 

aangegeven geen bezwaar te hebben, of (b) nadat de in lid 1 gestelde termijn is 

verlopen of (c) drie dagen nadat een schriftelijke mededeling als bedoeld in het 

tweede lid door de huurdersorganisatie of bewonerscommissie is ontvangen. 

 

IV.4 In de ‘Matrices huurdersinspraak’, behorende bij genoemde samenwer-

kingsovereenkomsten, staat opgenomen dat de huurdersbelangenverenigingen 

adviesrecht hebben ten aanzien van het huurprijzenbeleid. In de afgelopen ja-

ren is ook telkens advies aan de huurdersbelangenverenigingen gevraagd en 

verkregen. 

 

IV.5 De commissie overweegt dat nu het de verhuurder vrij staat de huur al dan 

niet te verhogen met een extra percentage, en zij ervoor heeft gekozen om per 

1 juli 2013 de huurprijs te verhogen met een extra percentage, dit moet worden 

beschouwd als een beleidswijziging. In de voorgaande jaren is er een inflatie-

volgende huurderhoging aangezegd. Nu geeft de overheid verhuurders de be-

voegdheid om per 1 juli 2013 een extra huurverhoging door te voeren. Ver-

huurder heeft besloten de huurverhoging te beperken tot 4% voor alle woon-

eenheden per 1 juli 2013. Dit is een afwijkend percentage ten opzichte van 

voorgaande jaren. De commissie heeft zich in haar oordeelsvorming gesteund 

gevoeld door het oordeel van de kantonrechter in Roermond d.d. 28 juni 2013, 

373936 \ HZ VERZ 13-8.  

 

Zoals hiervoor al is overwogen, hebben de huurdersbelangenverenigingen bij 

beleidswijzigingen als deze recht op informatie, overleg en advies. De Huur-

commissie heeft geconstateerd dat verhuurder op 18 januari en 13 maart ad-

viesaanvragen heeft gedaan aan de huurdersbelangenverenigingen. Op 

26 maart 2013 heeft verhuurder de huurdersbelangenverenigingen geïnfor-

meerd over de door haar gemaakte keuze voor een verhoging van 4% voor alle 

huurders; de termijn voor het advies is daarbij niet aangepast. 

Op 18, 22 en 23 april 2013 hebben de huurdersbelangenverenigingen hun ad-

viezen uitgebracht. Op hoofdlijnen samengevat komen de adviezen er in de kern 

op neer de huren niet te verhogen met 4% voor alle wooneenheden, maar te 

kiezen voor uitsluitend een inflatievolgende huurverhoging en/of het toepassen 

van maatwerk voor de diverse doelgroepen van de verhuurder. De Huurcom-

missie laat, zoals overwogen bij IV.1, de nuances die in de adviezen zijn aange-

bracht, onvermeld.  
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Op 26 april 2013 heeft verhuurder de adviezen van de huurdersbelangenvereni-

gingen schriftelijk gemotiveerd ter zijde geschoven en verklaard het door haar 

voorgenomen beleid verder door te voeren, wat betekent dat de huren op 1 juli 

2013 worden verhoogd met 4% voor alle wooneenheden. Ook hier laat de Huur-

commissie de door de verhuurder aangebrachte nuances onvermeld.   

 

IV.6 Alles in overweging nemende, is de commissie is van oordeel, dat verhuur-

der met het aanzeggen van de huurverhoging per 1 juli 2013, een beleidswijzi-

ging heeft doorgevoerd, zonder het advies van de Huurdersbelangenverenigin-

gen af te wachten. Dit is een schending van artikel 5 WOHV.  

 

Conform artikel 5 lid 3 onder c had verhuurder zijn voornemen pas kunnen uit-

voeren drie dagen nadat de schriftelijke mededeling van verhuurder d.d. 

26 april 2013 als bedoeld in artikel 5 lid 2 door de Huurdersbelangenverenigin-

gen was ontvangen, en met inachtneming van de voor de huurverhoging toe-

passelijke, wettelijke termijn.  

 

IV.7 De Huurcommissie overweegt ten overvloede nog het volgende. 

De maatschappelijke discussie over het invoeren van inkomensafhankelijke 

huurverhoging speelt al geruime tijd. De politieke besluitvorming stokte, waar-

door het invoeren onzeker was. Ook de exacte invulling van de mogelijk in te 

voeren huurverhoging was lange tijd onduidelijk. Pas op 12 maart 2013 is dui-

delijk geworden dat de mogelijkheid van inkomensafhankelijke huurverhoging 

per 1 juli 2013 wet zou worden. Eveneens werd toen de concrete invulling van 

de regeling bekend. Uit de stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat 

Verhuurder veel moeite doet om de regels die de Overlegwet aan haar stelt en 

de afspraken die zij daarover met huurdersbelangenverenigingen heeft ge-

maakt, na te leven. Zo stuurt Verhuurder reeds op 13 maart 2013, daags na de  

besluitvorming van de Eerste Kamer, aan de huurdersbelangenverenigingen een 

verzoek om advies uit te brengen. Een latere aanpassing van het beleid wordt 

(eind maart) ook direct gecommuniceerd. 

Ook de huurdersbelangenverenigingen kwijten zich van hun taak door binnen de 

door de wet gegeven termijn tot een zorgvuldig afgewogen advisering te ko-

men. 

Echter, nog voordat de adviezen de verhuurder bereiken, zegt de verhuurder 

half april 2013 de huurverhogingen aan, zònder de huurdersbelangenverenigin-

gen hierover te informeren of te consulteren. Ter zitting is duidelijk geworden 

dat Verhuurder deze administratieve afhandelingstijd nodig had, wilde zij de 

huurverhoging per 1 juli realiseren. Immers, een huurprijsverhoging ex artikel 

252 boek 7 BW moet worden aangezegd bij de huurder ten minste twee maan-

den voor de ingangsdatum. Alternatieven, zoals een latere invoering van de 

huurverhoging of een afspraak over een mogelijk kortere termijn van advies, 

hebben partijen niet besproken. De Huurcommissie ziet dat als gemiste kansen. 

 

Wat daarvan ook zij, de Huurcommissie heeft hiervoor geoordeeld dat sprake is 

van een schending van de WOHV en dat de uitvoering van het beleid plaats mag 

vinden vanaf 30 april 2013.  
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De Overlegwet geeft regels om het overleg tussen huurders en verhuurders te 

bevorderen. Door deze regels niet in acht te nemen, de huurverhogingsaanzeg-

gingen te versturen zonder de uitkomst van het adviestraject af te wachten, 

worden deze regels ondermijnd. De Huurcommissie kan evenwel niet voorbij 

gaan aan de omstandigheden die in casu een rol hebben gespeeld. In dat kader 

wijst de Huurcommissie op de late politieke besluitvorming, waardoor de ver-

huurder in een tijdklem is komen te zitten. Daarbij komt dat Verhuurder ook de 

plicht heeft om voor een gezonde bedrijfsvoering te zorgen en moet zij haar 

keuzes ook in dit licht plaatsen. Een gezonde bedrijfsvoering is bovendien een 

belang dat de huurdersbelangenverenigingen delen met de verhuurder. 

 

Dit alles bezien, beschouwt de Huurcommissie de half april naar huurders ver-

zonden huurverhogingen als prematuur verzonden. Die aangezegde huurverho-

gingen vormen de uitvoering van het gewijzigde beleid ten aanzien van de 

huurprijsverhogingen zoals Verhuurder deze per 1 juli 2013 wilde doorvoeren. 

Het rechtsgevolg van de voortijdig verzonden aanzeggingen wordt echter door 

de uitspraak dat er sprake is van schending van de verplichtingen van de WO-

HV, gelet op de termijn van 3 dagen conform artikel 5 lid 3 sub c WOHV   

opgeschort tot 30 april 2013. Strikt genomen had de verhuurder op dat moment 

de huurverhogingsaanzeggingen pas mogen versturen. In dit geval leidt een re-

delijke uitleg van het gebeurde tot de conclusie dat de huuraanzeggingen als 

verzonden moeten worden beschouwd per 30 april 2013. Immers bij brief van 

26 april 2013 heeft verhuurder de adviezen van de huurdersbelangenverenigin-

gen gemotiveerd naast zich neergelegd. Aangezien de aanzeggingen de huur-

ders niet voor 1 mei 2013 bereikt zouden hebben, is het redelijk dat de aange-

zegde huurverhogingen geacht worden in te gaan op 1 augustus 2013. 
 

V De beslissing 

Doordat verhuurder gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot invoering 

van een extra huurverhoging per 1 juli 2013 bovenop de huurverhoging die ge-

lijk is aan de inflatie, is er sprake van een beleidswijziging inzake haar huurprij-

zen. Verhuurder had de huurdersbelangenverenigingen conform artikel 5 WOHV 

in de gelegenheid moeten stellen daarover advies uit te brengen. Dat is ge-

beurd, maar verhuurder heeft deze beleidswijziging doorgevoerd zonder de ad-

viezen van de huurdersbelangenverenigingen af te wachten. Pas op 26 april 

2013 is het verzuim door verhuurder hersteld. Verhuurder kan haar beleids-

plannen dan uitvoeren drie dagen nadat haar reactie is ontvangen door de 

huurdersbelangenverenigingen. Dat betekent dat de huurverhogingsvoorstellen 

niet eerder verzonden hadden kunnen worden dan (27 april + 3 dagen =) 

30 april 2013.  

 

De Huurcommissie constateert op grond daarvan dat er sprake is van een 

schending door de verhuurder van een verplichting die voortvloeit uit de WOHV 

waardoor de huurdersbelangenverenigingen zijn benadeeld. Conform artikel 19a 

lid 1 Uhw bepaalt de Huurcommissie dat, nu het geschil betrekking heeft op 

reeds ingegaan beleid, de uitvoering van dit beleid, pas mag plaatsvinden vanaf 

26 april 2013, zij het met inachtneming van de in artikel 5 lid 3 onder c bedoel-

de termijn, alsook met inachtneming van de voor huurverhoging toepasselijke 

wettelijke termijn. 
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Volgens artikel 8a van de WOHV worden partijen geacht te zijn overeengeko-

men wat in deze uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken 

nadat de uitspraak is verzonden een beslissing van de rechter heeft gevorderd 

over het punt waarover de Huurcommissie om een uitspraak was verzocht.  

 

Deze uitspraak wordt opgenomen in een openbaar register dat voor iedereen 

toegankelijk is.  

 

Deze uitspraak is verzonden zowel aan de huurdersbelangenverenigingen als 

aan de verhuurder.  

 

 

Den Haag, 11 juli 2013 

De Huurcommissie, 

 
 

 
 

 

mr. E.M. Jacquemijns mr. P.G.A. van der Sanden en S. Gaastra 

Zittingsvoorzitter Zittingsleden 

 

W. Bontekoe 

Secretaris 


