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noemen in artikel 4 een onbekende veelheid van niet nader 
gespecificeerde onderwerpen aan de automatische infor-
matieplicht werd toegevoegd. Bij de behandeling van het 
wetsontwerp werd in de Eerste Kamer opgemerkt, “dat het 
gekwalificeerd adviesrecht als bedoeld in artikel 5 van het ini-
tiatiefwetsvoorstel alleen van toepassing [dient] te zijn op de in 
artikel 3, tweede lid, genoemde onderwerpen” en werd sterk 
aangedrongen om de informatieplicht als bedoeld in het eer-
ste lid van artikel 4 te beperken tot de onderwerpen van ar-
tikel 3 lid 2 WOHV.6 In een novelle van de wet7 is Duivesteijn 
aan deze bezwaren van de Eerste Kamer tegemoetgekomen 
door in artikel 4 eerste lid onderdeel a de woorden “eer-
ste en” te schrappen. Uit de wetsgeschiedenis mag mijns 
inziens dan ook de conclusie worden getrokken, dat zowel 
de informatieplicht als het adviesrecht met betrekking tot 
voorgenomen beleidswijzigingen beperkt zijn tot de onder-
werpen, die genoemd zijn in artikel 3 lid 2 WOHV. De wet is 
echter niet meer dan een minimum. Daarom biedt artikel 6 
WOHV verhuurder en huurdersorganisatie de mogelijkheid 
om met elkaar afspraken te maken over een uitbreiding van 
bevoegdheden en onderwerpen en kunnen deze afspraken 
verder gaan dan waartoe de wet verplicht.

Dat brengt ons terug bij de vraag, of de verhuurder in kwes-
tie zijn verplichting om de huurdersorganisatie om haar ad-
vies te vragen heeft geschonden. Tot de in het tweede lid 
van artikel 3 genoemde onderwerpen behoren vrijwel uit-
sluitend zaken die direct te maken hebben met het verhuren 
en in stand houden van huurwoningen en het treffen van 
(herstructurerings-)maatregelen in de omgeving van deze 
woningen. De gemeenschapsruimten zijn geen onroerende 
aanhorigheid bij de huurwoningen, zo had de kantonrechter 
al vastgesteld. Ook al is het belang van huurders wellicht ge-
diend met het gebruik van deze ruimten door hun huurders-
organisatie, daarmee kan echter dit gebruik mijns inziens 
bezwaarlijk begrepen worden onder een van de genoemde 
onderwerpen. Anders dan de kantonrechter ben ik dan ook 
van oordeel dat van een schending van een recht van de 
huurdersorganisatie geen sprake is.

Mr. J.M.G.A. Sengers
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Rechtbank Gelderland (Kamer voor kantonzaken Arnhem) 
21 november 2018, nr. 6813200 / AZ VERZ 18-19
(Mr. W.H. van Empel)
m.nt. mr. P.G.A. van der Sanden

(art. 1 onder f WOHV)
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6 Handelingen I 1997/98, 24080, 31, p. 1591.
7 Kamerstukken II 1997/98, 26048, 2.

Overleg huurders verhuurder – procesrecht: belangenver-
eniging niet ontvankelijk; vertegenwoordiging huurders 
van verschillende verhuurders 

De belangenvereniging van huurders van verschillende ver-
huurders wordt niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek 
op grond van de WOHV. Een organisatie van huurders kan al-
leen aanspraak maken op de rechten uit de WOHV, wanneer 
zij voldoet aan de in de wet gestelde eisen. Deze eisen hebben 
betrekking op de rechtsvorm, de representativiteit en de interne 
organisatie. In de oude Overlegwet was bepaald dat de huur-
dersorganisatie de belangen moest behartigen van de huurders 
van één bepaalde verhuurder. Met de wetswijziging per 1 ja-
nuari 2009 is deze bepaling vervallen. Uit de parlementaire 
geschiedenis volgt dat de wetgever met de wetswijziging heeft 
beoogd om het mogelijk te maken dat huurdersorganisaties de 
belangen konden gaan behartigen van huurders van meerdere 
verhuurders en dus niet enkel de belangen van huurders van 
één bepaalde verhuurder. Het is echter niet de bedoeling van 
de wetgever geweest dat een verhuurder overleg moet voeren 
met andere dan zijn eigen huurders. Er moet wel een duide-
lijke band blijven bestaan tussen de vertegenwoordiging van de 
huurdersorganisatie en de verhuurder. Het is denkbaar dat een 
huurdersorganisatie uit aparte afdelingen bestaat met huurders 
van een bepaalde verhuurder.
De bewonersorganisatie, in haar huidige vorm, kan niet worden 
ontvangen in haar verzoek jegens verhuurder. De belangenver-
eniging vertegenwoordigt de belangen van huurders van ver-
schillende verhuurders. Dit heeft tot gevolg dat verhuurder, als 
individuele verhuurder, in de onderhavige procedure niet en-
kel door haar eigen huurders wordt aangesproken op het door 
haar gevoerde beleid en beheer maar ook door huurders van 
andere verhuurders, hetgeen niet in overeenstemming is met de 
bedoeling van de wetgever.

Verzoekende partij:
Belangenvereniging van Huurders Beethovenlaan te Door-
werth, gevestigd te Doorwerth
Gemachtigde:
V.
en
Verwerende partijen:
1 S.G., wonende te Oosterbeek
2 G.G., wonende te Oosterbeek
3 UVM B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem
Gemachtigde:
mr. P.J.A. Plattel

Rechtbank Gelderland (Kantonrechter Arnhem) 21 novem-
ber 2018

(…)

2 De feiten

2.1 BHBD is een huurdersorganisatie als bedoeld in ar-
tikel 1, eerste lid, aanhef en sub f van de Wohv. Zij behartigt 
de belangen van de huurders van een drietal wooncom-
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plexen aan de Beethovenlaan te Doorwerth, tussen partijen 
bekend als de blokken A, B en C.
2.2 De heer S.G. is sinds mei 2016 grooteigenaar van de 
appartementen met oneven nummers tussen 257 en 383 in 
blok C. De appartementen worden verhuurd. Mevrouw G.G. 
vertegenwoordigt de heer G. tegenover de huurders.
2.3 Het beheer van het wooncomplex van G. (blok C) 
wordt uitgevoerd door UVM, waarvan de heer S. bestuurder 
is.
2.4 De appartementen in de blokken A en B worden 
verhuurd door een andere verhuurder dan G. c.s. [hierna 
Verhuurder c.s. genoemd, red.] en beheerd door een andere 
beheerder dan UVM.

3 Het verzoek en het verweer

3.1 BHBD verzoekt de kantonrechter om Verhuurder 
c.s. te veroordelen om haar verplichtingen voortvloeiende 
uit de Wohv na te komen. Aan het verzoek heeft BHBD ten 
grondslag gelegd dat Verhuurder c.s. ondanks meerdere ver-
zoeken van BHBD weigert te voldoen aan haar verplichtin-
gen uit de Wohv. Het betreft volgens BHBD met name de 
verplichtingen die ingevolge de artikelen 3, 4 en 5a van de 
Wohv op Verhuurder c.s. rusten.
3.2 Verhuurder c.s. heeft verweer gevoerd. Het ver-
weer van Verhuurder c.s. strekt primair tot niet-ontvanke-
lijk verklaring van BHBD. Volgens Verhuurder c.s. kan BHBD 
zich als zodanig niet tegenover Verhuurder c.s. op de Wohv 
beroepen. Subsidiair heeft Verhuurder c.s. aangevoerd dat 
het verzoek van BHBD moet worden afgewezen omdat het 
verzoek te algemeen geformuleerd is en omdat Verhuurder 
c.s. handelt overeenkomstig de Wohv.

4 De beoordeling

4.1 Het meest verstrekkende verweer van Verhuurder 
c.s. is dat BHBD niet ontvankelijk is in haar verzoek. Volgens 
Verhuurder c.s. komt BHBD als huurdersorganisatie als zo-
danig geen beroep toe op de Wohv omdat zij niet enkel de 
belangen behartigt van de huurders van blok C maar ook de 
belangen van de huurders van de blokken A en B, de belan-
gen van huurders van een andere verhuurder. Verhuurder 
c.s. heeft aangevoerd dat zij bereid is om aan de verzoeken 
van BHBD tegemoet te komen, mits gewaarborgd wordt dat 
de door BHBD verzochte informatie alleen ter beschikking 
wordt gesteld aan de huurders van blok C en niet ook aan de 
huurders van andere verhuurders.
4.2 Tijdens de mondelinge behandeling heeft BHBD 
gesteld dat het in het verleden nooit een probleem is ge-
weest dat zij niet uitsluitend de huurders van Verhuurder 
c.s. vertegenwoordigt, maar ook huurders van andere ver-
huurders. Hoewel BHBD niet in ziet om welke reden moet 
worden gesproken over een passende werkvorm, heeft zij 
zich bereid verklaard om mee te werken aan een werkvorm 
waarbij tegemoet wordt gekomen aan de door Verhuurder 
c.s. gewenste waarborgen. BHBD wenst echter eerst de uit-
spraak van de kantonrechter af te wachten alvorens zij in 
gesprek met Verhuurder c.s. gaat, aldus BHBD.

4.3 De kantonrechter oordeelt als volgt. Een organisa-
tie van huurders kan alleen aanspraak maken op de rechten 
uit de Wohv, wanneer zij voldoet aan de in de wet gestelde 
eisen. Deze eisen hebben betrekking op de rechtsvorm, 
de representativiteit en de interne organisatie. In de oude 
Overlegwet was bepaald dat de huurdersorganisatie de be-
langen moest behartigen van de huurders van één bepaalde 
verhuurder. Met de wetswijziging per 1 januari 2009 is deze 
bepaling vervallen. Uit de parlementaire geschiedenis volgt 
dat de wetgever met de wetswijziging heeft beoogd om het 
mogelijk te maken dat huurdersorganisaties de belangen 
konden gaan behartigen van huurders van meerdere ver-
huurders en dus niet enkel de belangen van huurders van 
één bepaalde verhuurder.
Het is echter niet de bedoeling van de wetgever geweest dat 
een verhuurder overleg moet voeren met andere dan zijn 
eigen huurders. Volgens de Memorie van Toelichting bij de 
Wohv moet er wel een duidelijke band blijven bestaan tus-
sen de vertegenwoordiging van de huurdersorganisatie en 
de verhuurder:

“De regering gaat er overigens van uit dat huurdersorga-
nisaties ten behoeve van het overleg met de onderschei-
denlijke verhuurders een zodanige werkvorm afspreken 
dat individuele verhuurders alleen door of namens hun 
eigen huurders worden aangesproken op het door hen 
gevoerde beleid en beheer” (MvT, TK 2006-2007, 30 856, 
nr. 3, p. 5).

Uit het commentaar bij Wohv volgt dat het denkbaar is dat 
een huurdersorganisatie uit aparte afdelingen bestaat met 
huurders van een bepaalde verhuurder.
4.4 Gelet op de parlementaire geschiedenis is de 
kantonrechter van oordeel dat BHBD, in haar huidige vorm, 
niet kan worden ontvangen in haar verzoek jegens Ver-
huuder c.s. In de onderhavige procedure vertegenwoordigt 
BHBD immers niet enkel de belangen van de huurders van 
Verhuurder c.s., maar ook de belangen van de huurders die 
woonachtig zijn in de blokken A en B, terwijl deze wonin-
gen worden verhuurd door een andere verhuurder. Dit heeft 
tot gevolg dat Verhuurder c.s., als individuele verhuurder, in 
de onderhavige procedure niet enkel door haar eigen huur-
ders wordt aangesproken op het door haar gevoerde beleid 
en beheer maar ook door huurders van andere verhuurders, 
hetgeen niet in overeenstemming is met de bedoeling van 
de wetgever.
4.5 Het voorgaande leidt ertoe dat de kantonrechter 
BHBD niet ontvankelijk zal verklaren in haar verzoek.
4.6 Als de in het ongelijk gestelde partij wordt BHBD 
veroordeeld in de proceskosten.

5 De beslissing

De kantonrechter
5.1 verklaart BHBD in haar verzoek niet ontvankelijk;
5.2 veroordeelt BHBD in de proceskosten tot deze uit-
spraak aan de zijde van Verhuurder c.s. begroot op € 400 
salaris voor de gemachtigde.
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  Noot

Uit deze beschikking blijkt dat een huurdersorganisatie 
slechts onbekommerd op volledige erkenning mag rekenen 
wanneer zij voldoet aan de bedoeling van de wetgever én 
aan diens omschrijving van het begrip huurdersorganisatie 
in artikel 1 onder f Wet op het overleg huurders verhuurder 
(WOHV), te weten:

“huurdersorganisatie: vereniging of stichting, die als 
doelstelling heeft het behartigen van de belangen van 
huurders en:
1°. van welke het bestuur wordt gekozen of aangewezen 

door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt;
2°. die de huurders op de hoogte houdt van haar activi-

teiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;
3°. die ten minste eenmaal per jaar een vergadering uit-

schrijft voor de huurders, waarin zij verantwoording 
aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, 
haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt 
en deze vaststelt; en

4°. die alle huurders van de woongelegenheden of woon-
complexen, waarvoor zij de belangen behartigt, in de 
gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten.”

  De casus
De Belangenvereniging van Huurders Beethovenlaan te 
Doorwerth (BHBD) is in deze zaak niet ontvankelijk ver-
klaard in haar verzoek. Zo’n oordeel is afhankelijk van waar-
dering van subtiele feiten en omstandigheden. Je kan er al-
licht anders over denken, hetgeen die oordeelsvorming per 
definitie complex maakt.
De verhuurder in kwestie stelde namelijk dat de BHBD ten 
opzichte van hem niet kan gelden als een huurdersorganisa-
tie in de zin van artikel 1 onder f WOHV. De BHBD zou niet 
enkel de belangen behartigen van de huurders van het door 
deze verhuurder verhuurde wooncomplex C. Inderdaad, 
de BHBD kwam ook op voor belangen van huurders van 
de wooncomplexen A en B, die worden geëxploiteerd door 
een andere verhuurder. De verhuurder in kwestie wilde de 
BHBD slechts informeren, indien de BHBD zou garande-
ren, dat die informatie alleen ter beschikking zou worden 
gesteld aan huurders van wooncomplex C. De BHBD was 
bereid om aan deze voorwaarde tegemoet te komen, doch 
wilde eerst weten of de rechter deze voorwaarde rechtsgel-
dig acht … Ja, ook dat kan je de rechter vragen.

  Rechterlijke overwegingen
In r.o. 4.3 merkt de rechter op dat oorspronkelijk, dus in 
19981, in de WOHV was bepaald dat een huurdersorgani-
satie de belangen moest behartigen van huurders van één 
bepaalde verhuurder. Per 1 januari 2009 is deze eenkennig-

1 Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tus-
sen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Stb. 1998, 501 en Stb. 
1998, 502).

heid op voorspraak van de Commissie Leemhuis vervallen.2 
Sindsdien mag een huurdersorganisatie de belangen behar-
tigen van huurders van meerdere verhuurders. Zo kwam de 
wetgever tegemoet aan de behoefte van diverse huurders 
tot buurt, lokale of zelfs regionale bundeling van hun huur-
dersorganisaties. Blijkens de memorie van toelichting ging 
de regering ervan uit ‘dat huurdersorganisaties ten behoeve 
van het overleg met de onderscheidenlijke verhuurders een 
zodanige werkvorm afspreken dat individuele verhuurders 
alleen door of namens hun eigen huurders worden aangespro-
ken op het door hen gevoerde beleid en beheer’.3 Vervolgens 
haalt de rechter ‘commentaar bij Wohv’ aan, waarin is gesug-
gereerd dat een huurdersorganisatie aparte afdelingen kan 
vormen voor huurders van een bepaalde verhuurder.4 Dat 
is veel meer dan iets afspreken, zoals dat in de MvT staat. 
En dit commentaar is geen wettelijke norm, doch hoogstens 
een vakkundige ‘tip’.

  Bedoelingen van de wetgever
Andere werkvormen kunnen eveneens voldoen aan de 
bedoeling van de wetgever. Bijvoorbeeld door in zo’n geval 
een BHBD-delegatie samen te stellen bestaande uit belan-
genbehartigers die uitsluitend door en uit de huurders van 
wooncomplex C zijn gekozen. Dus met iets minder dan het 
vormen van afdelingen per verhuurder kan een huurders-
organisatie ook voldoen aan de kennelijke bedoeling van de 
wetgever.
De bedoeling van de wetgever is trouwens niet in beton 
gegoten. In de nota naar aanleiding van het verslag lezen 
we dat het vooral gaat om het waarborgen van representa-
tiviteit:

“In de praktijk zullen de vertegenwoordigers van de 
huurdersorganisatie in dergelijke situaties een extra 
druk ervaren, zowel vanuit de eigen achterban als van-
uit die van de verhuurder, om aannemelijk te maken dat 
de standpunten ook daadwerkelijk zijn afgestemd met de 
huurders. De vertegenwoordigers zullen zich er namelijk 
van bewust zijn dat zodra zou blijken dat dit niet het ge-
val is, niet is voldaan aan de voorwaarden van de wet.”5

En wat de inhoud van hun communicatie betreft is essen-
tieel dat de verhuurder in adviezen van huurdersorganisa-
ties en in het eventueel plaatsvindende overleg slechts kan 
worden ‘aangesproken op zijn eigen beleid ten aanzien van 
de door hem verhuurde woongelegenheden en op de directe 
omgeving daarvan.’ 6

2 Zie wetgevingsdossier 30856 en rapport “Verbetering positie en zeggen-
schap huurders”, advies van de Commissie Zeggenschap en versterking posi-
tie Huurders(-organisaties), ook wel “Commissie Leemhuis” genoemd, 11 ok-
tober 2005.

3 Kamerstukken II 2006/07, 30856, 3, MvT, p. 5.
4 De suggestie dat een huurdersorganisatie per verhuurder afdelingen kan 

vormen om aan de bedoeling van de wetgever tegemoet te komen leest u 
bijvoorbeeld in de Groene Serie Huurrecht, art. 1 WOHV, aant. 8.3 (J.M.G.A. 
Sengers).

5 Kamerstukken II 2006/07, 30856, 6, NnavV, p. 17. 
6 Kamerstukken II 2006/07, 30856, 3, MvT, p. 10.
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  Andere beslissing mogelijk?
In een zaak zoals deze, die betrekking heeft op circa 65 
twee-, drie- en vierkamer appartementen in het geliberali-
seerde marktsegment aan de bosrand van Doorwerth, acht 
ik een andere beslissing dan ‘alleen maar’ niet ontvankelijk 
verklaren mogelijk en wenselijk. Een overzichtelijke impas-
se vraagt om rechtvaardige doorbreking. De huurdersorga-
nisatie voldoet aan de twee basale criteria:
– De BHBD voldoet aan de wettelijke omschrijving van 

het begrip ‘huurdersorganisatie’ conform artikel 1 on-
der f WOHV.

– De BHBD heeft zich bereid verklaard om in het overleg 
met de verhuurder van wooncomplex C een werkvorm 
toe te passen die tegemoet komt aan verhuurders in r.o. 
4.1 blijkende voorwaarden qua representativiteit van 
belangenbehartigers en exclusiviteit van de informatie, 
althans … indien de rechter zulks geboden acht!

De rechter had in deze zaak met evenveel recht kunnen 
beslissen dat de BHBD wél ontvankelijk is. Vervolgens had 
de rechter de BHBD nog twee maanden kunnen geven voor 
het voorstellen van een werkvorm voor het overleg met de 
verhuurder die voldoet aan wat de wetgever daarmee be-
doelde. Zou BHBD daarin volgens de rechter geslaagd zijn, 
dan zou hij deze verhuurder kunnen melden dat hij de arti-
kelen 3, 4 en 5a WOHV schendt door daaruit voortvloeiende 
verplichtingen ten opzichte van de BHBD niet na te komen.
Ik wil maar zeggen: liever een ontvankelijkheidsverklaring 
wanneer dat maar even kan, plus twee aanwijzingen die de 
partijen vooruit helpen, dan zo’n deftige niet ontvankelijk 
verklaring die partijen hoogstens bevestigt in hun onmacht 
en passiviteit. Het recht mag ons toch wel een beetje vooruit 
helpen?

Mr. P.G.A. van der Sanden

WR 2019/32

Hof 's-Hertogenbosch 15 januari 2019, nr. 200.221.994_01
(Mrs. B.A. Meulenbroek, M.G.W.M. Stienissen, A.J. Henzen)
m.nt. mr. P.G.A. van der Sanden

(art. 7:230, 7:242 lid 2, 7:271 lid 1 en 7:224 lid 2 BW)

ECLI:NL:GHSHE:2019:89

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd woonruimte – op-
levering einde huurovereenkomst: huurovereenkomst 
woning voor bepaalde tijd, gevolgd door tweede huur-
overeenkomst voor bepaalde tijd 

Artikel 7:230 BW bepaalt dat indien na afloop van een huur-
overeenkomst de huurder met goedvinden van de verhuurder 
het gebruik van het gehuurde behoudt, de overeenkomst, on-
geacht de tijd waarvoor zij was aangegaan, daardoor, tenzij 
van een andere bedoeling blijkt, voor onbepaalde tijd wordt 
verlengd. Uit de tekst van deze bepaling, de parlementaire ge-

schiedenis ervan en de daarop gebaseerde jurisprudentie kan 
naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid dat een huur-
overeenkomst die aansluit bij een eerdere huurovereenkomst 
voor bepaalde tijd per definitie als huurovereenkomst voor on-
bepaalde tijd moet worden aangemerkt. Artikel 7:230 BW mist 
toepassing in het geval dat sprake is van de uitzondering die 
daarin is opgenomen. Die uitzondering doet zich in dit geval 
voor. Partijen hebben niet iets anders beoogd dan na de eerste 
overeenkomst voor bepaalde tijd opnieuw een huurovereen-
komst voor bepaalde tijd aan te gaan. Feiten of omstandighe-
den die objectief gezien op een andere bedoeling van partijen 
bij het aangaan van de tweede overeenkomst zouden kunnen 
wijzen, zijn naar het oordeel van het hof niet gebleken. Het hof 
neemt hierbij in aanmerking dat in de tweede huurovereen-
komst, die inging op 1 juni 2015, aan het slot is opgenomen dat 
huurder en verhuurder bewust zijn overeengekomen dat er een 
huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan eindigend 
op 31 mei 2017. Huurder is zich hier dus terdege van bewust. 
Daarbij komt dat partijen ook over de nieuwe huurprijs hebben 
onderhandeld.
Er is geen beschrijving van het gehuurde bij aanvang van de 
eerste huurovereenkomst opgemaakt. Ten aanzien van de op-
levering laat het hof verhuurder toe tot bewijslevering, dat de 
woning bij aanvang van de huur in juni 2013 in goede staat 
van onderhoud verkeerde en dat de woning bij het vertrek van 
huurder uit de woning eind juli 2016 de gebreken vertoonde die 
door de deskundige in zijn rapportages zijn vermeld, en tot be-
wijslevering van de hoogte van de herstelkosten.

Appellanten in het principaal appel, geïntimeerden in het inci-
denteel appel:
1 G.,
2 S., beiden wonende te F. (Duitsland)
Advocaat:
mr. M. Woisch
tegen
Geïntimeerden in het principaal appel, appellanten in het in-
cidenteel appel:
1. X. L.,
2. Y. L., beiden wonende te H. (Duitsland)
Advocaat:
mr. H. Dontje

[G. en S. worden hierna Huurder genoemd en X. L. en Y. L. 
Verhuurder, red.]

(…)

3 De beoordeling

  In het principaal appel en in het incidenteel appel
3.1 In overweging 2 van het vonnis van 28 juni 2017 
heeft de kantonrechter vastgesteld van welke feiten in dit 
geschil wordt uitgegaan. De door de kantonrechter vastge-
stelde feiten, vormen ook in hoger beroep het uitgangspunt. 
Voorts staan nog enkele andere feiten tussen partijen vast. 
Het hof zal hierna een overzicht geven van deze relevante 
feiten.
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