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Samenvatting: Verhuurder reageert te laat of zelfs helemaal niet, wat dan? 

Een huurdersorganisatie bracht schriftelijk advies uit over een voornemen van verhuurder tot 

wijziging van zijn beleid of beheer, zoals bedoeld in artikel 5 Wet op het overleg huurders 

verhuurder (Wohv). Wanneer verhuurder zo’n advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt, moet 

hij dat binnen veertien dagen na ontvangst van het advies schriftelijk mededelen aan de huur-

dersorganisatie, met redenen (art. 5 lid 2 Wohv). Soms regeert een verhuurder niet tijdig. Wat 

is daarvan het gevolg? 

 

Titel: Verhuurder reageert te laat of zelfs helemaal niet, wat dan? 

 

Vraag: Een huurdersorganisatie bracht schriftelijk advies uit over een voornemen van ver-

huurder tot wijziging van zijn beleid of beheer, zoals bedoeld in artikel 5 Wet op het overleg 

huurders verhuurder (Wohv). Wanneer verhuurder zo’n advies geheel of gedeeltelijk niet op-

volgt, moet hij dat binnen veertien dagen na ontvangst van het advies schriftelijk mededelen 

aan de huurdersorganisatie, met redenen (art. 5 lid 2 Wohv). Soms reageert een verhuurder 

niet tijdig. Wat is daarvan het gevolg? 

 

Antwoord 

De veertien dagen-termijn van artikel 5 lid 2 Wet op het overleg huurders verhuurder is een 

instructienorm. Op overschrijding daarvan volgt geen directe wettelijke sanctie. Maar in de 

praktijk is het wel oppassen geblazen. Want de bedrijfseconomische gevolgen van termijn-

overschrijding kunnen flink oplopen!  

Dat bleek bij voorbeeld in diverse uitspraken van de huurcommissie, naar aanleiding van ge-

schillen over wijziging van huurbeleid.1 Nadat de huurdersorganisatie haar advies had uitge-

bracht, kwam de reactie van de verhuurder soms (veel) later dan de wettelijke termijn van 

veertien dagen. In enkele gevallen bleef een reactie zelfs uit!  

Zoiets kan verschillende oorzaken hebben. Een vakantieperiode of ziekte kan de verhuurder 

parten spelen, dan wel de frequentie van directievergaderingen. Een oorzaak kan echter ook 

principieel zijn: wanneer de verhuurder meent dat de huurdersorganisatie ter zake geen ad-

viesrecht heeft en dat hij op het ongevraagd uitgebrachte advies helemaal niet hoeft te reage-

ren. Qua oorzaken voor termijnoverschrijding is de praktijk rijker dan uw en mijn fantasie bij 

elkaar opgeteld. 

 

Gevolg van verzuim: beleidsvoornemen niet uitvoervaar 

Soms stelde een huurdersorganisatie vervolgens dat – als gevolg van termijnoverschrijding – 

haar advies moest worden opgevolgd. Dat is echter niet juist. In zo’n casus overwoog de 

huurcommissie evenwel: “VIII.5 Verhuurder heeft de in art. 5, lid 2 WOHV bepaalde termijn 

(van twee weken) om te reageren op het advies van de HBV overschreden door zijn reactie 

pas na 6 weken aan de HBV te sturen. De Huurcommissie concludeert dan ook dat sprake is 

van een schending door Verhuurder van de WOHV, art. 5, lid 2.  

VIII.6 Ten aanzien van de door de Huurdersbelangenvereniging geclaimde onrechtmatigheid 

van de voorgestelde huurverhogingen overweegt de Huurcommissie, dat wanneer een ver-

huurder niet tijdig reageert op een uitgebracht advies, dit niet inhoudt dat het advies geacht 

wordt te zijn overgenomen. Het betekent slechts dat hij zijn beleidsvoornemen (nog) niet kan 

uitvoeren.” 

Het materiële gevolg is dan, zoals uit deze uitspraak van de HC blijkt: 

“IX.2 Verhuurder heeft niet tijdig, conform artikel 5 lid 2 WOHV, gereageerd op het advies van 

de Huurdersbelangenvereniging.  

                                                           
1  Een willekeurig voorbeeld, kenbaar via www.huurcommissie.nl: uitspraak WOHV 034, 3 december 2013 (Huur-

dersbelangenvereniging/Verhuurder). 
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IX.3 De Huurcommissie constateert schendingen van verplichtingen die voortvloeien uit de 

WOHV waardoor de HBV is benadeeld. Conform artikel 19a lid 1 Uhw bepaalt de Huurcom-

missie dat, nu het geschil betrekking heeft op voorgenomen beleid, de uitvoering van dit be-

leid, wordt opgeschort totdat het verzuim door Verhuurder is hersteld.” 

 

Gevolg van termijnoverschrijding is dus dat de verhuurder de door hem voorgestelde huur-

verhoging niet kan realiseren totdat hij het door hem gepleegde verzuim heeft hersteld. Dat 

kan een boel geld kosten, zoals u voor uw eigen praktijk kunt uitrekenen. En zo’n prikkel zal 

dan toch wel werken alsof die een directe sanctie is. Meestentijds zal deze wetenschap voor 

een verhuurder wel een aansporing zijn om wel vlot en goed gemotiveerd een reactie op het 

advies van een huurdersorganisatie of bewonerscommissie te geven.  

 

Noblesse oblige 

Ook al is de termijn van artikel 5 lid 2 Wohv slechts een ‘instructienorm’, een beetje verhuur-

der houdt zich daaraan: noblesse oblige. Soms lukt dat niet. Dan is er in veel gevallen niets 

aan de hand, althans in andere gevallen dan huurbeleid. Maar zou termijnoverschrijding sche-

ring en inslag zijn dan leidt dat patroon wel tot verslechtering van onderlinge verhoudingen en 

dat moet je niet willen. Zelfs al impliceert het gevolg van termijnoverschrijding slechts uitstel 

van beleidswijziging, ook dat is uiteraard een prikkel om je best te doen dat je die termijn wel 

haalt – u wilt immers doorpakken, in het algemeen. 

 

Mr P.G.A. van der Sanden, 7 november 2014. 


