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huurovereenkomst rechtsgeldig door [eiseres] 
(buitengerechtelijk) is vernietigd;
5.2. veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] te 
betalen een bedrag van € 1.713,18 (bestaande uit 
€ 1.450,- aan hoofdsom en € 263,18 aan buitenge-
rechtelijke incassokosten), vermeerderd met de 
wettelijke rente vanaf 9 september 2019 tot de 
voldoening;
5.3. veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de 
proceskosten aan de zijde van [eiseres], tot de 
uitspraak van dit vonnis begroot op € 542,06;
5.4. veroordeelt [gedaagde], onder de voorwaarde 
dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door 
[eiseres] volledig aan dit vonnis voldoet, in de na 
dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
– € 90,- aan salaris gemachtigde;
– te vermeerderen, indien betekening van het 
vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkos-
ten van betekening van het vonnis;
5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

NOOT

Een al wat oudere zaak, die recent is gepubli-
ceerd. De kantonrechter heeft zijn standpunt her-
haald in de uitspraak van 2 maart 2022 (zie «JHV» 
2022/25, m.nt. Gardenbroek).
Op grond van art. 21 lid 1 onder c Huisvestings-
wet 2014 is het verboden om een woonruimte 
zonder vergunning van de gemeente van zelf-
standige in onzelfstandige woonruimte om te 
zetten of omgezet te houden. Met deze vergun-
ningplicht wordt voorkomen dat de schaarste op 
de woningmarkt door verandering in de woon-
ruimtevoorraad zal toenemen. Gemeenten kun-
nen in hun huisvestingsverordening een deel 
van de woonruimtevoorraad afbakenen en onder 
de vergunningplicht brengen. In de verordening 
moeten de grenzen zijn aangegeven die hiervoor 
worden gehanteerd. Er mag alleen een vergun-
ningplicht worden ingesteld als dat noodzakelijk 
en geschikt is voor het bestrijden van oneven-
wichtige en onevenredige effecten van schaarste 
aan woonruimte.
De verhuurder zal in beginsel moeten controle-
ren of een omzettingsvergunningplicht geldt 
voordat hij tot kamerverhuur overgaat. Het ont-
breken van de vereiste vergunning levert veelal 
een gebrek op in de zin van art. 7:204 lid 2 BW. 
De verhuurder moet gebreken in beginsel verhel-

pen (art. 7:206 BW). Indien herstel onmogelijk is 
of uitgaven vereist die redelijkerwijs niet van de 
verhuurder zijn te vergen, kunnen zowel de ver-
huurder als de huurder de huurovereenkomst 
blijkens art. 7:210 lid 1 BW op de voet van art. 
6:267 BW buitengerechtelijk ontbinden. Zie bij-
voorbeeld ook «JHV» 2007/105.
In deze zaak gooit de huurder het echter over een 
andere boeg en baseert zich op de oneerlijke 
handelspraktijk ex art. 6:193a e.v. BW (gebaseerd 
op Richtlijn 2005/29/EG). Primair vordert de huur-
der een verklaring voor recht dat de huurover-
eenkomst op grond van art. 6:193j lid 3 BW 
rechtsgeldig buitengerechtelijk is vernietigd we-
gens het niet voor de totstandkoming van de 
huurovereenkomst informeren van de huurder 
over het ontbreken van een omzettingsvergun-
ning.
Vernietiging heeft terugwerkende kracht (art. 3:53 
lid 1 BW). De overeenkomst wordt geacht nooit 
te hebben bestaan. Alle afspraken die al zijn na-
gekomen tot het moment van vernietiging, zijn 
zonder rechtsgrond nagekomen. Een eventueel 
verrichte prestatie op grond van een later vernie-
tigde rechtshandeling is derhalve zonder rechts-
grond verricht. In dat geval krijgt degene die een 
prestatie heeft verricht, op grond van art. 6:203 
BW e.v. (onverschuldigde betaling), het recht 
deze prestatie terug te vorderen van degene je-
gens wie is gepresteerd.
Met het beroep op de ‘oneerlijke handelspraktijk’ 
is er voor (particuliere) huurders van woonruimte 
(zijnde consumenten in de zin van art. 6:193a lid 
1 onder a BW) die huren van een professionele 
verhuurder (zijnde een handelaar in de zin van 
art. 6:193a lid 1 onder b BW) in ieder geval een 
extra mogelijkheid gekomen om van een geslo-
ten huurovereenkomst af te komen. Bijkomend 
voordeel is dat – anders dan normaal gesproken 
het geval is bij het vorderen van schadevergoe-
ding na vernietiging – het verrichten van een on-
eerlijke handelspraktijk op grond van art. 6:193b 
BW per definitie onrechtmatig is, zodat de ver-
huurder voor de dientengevolge ontstane schade 
in beginsel aansprakelijk is. Dit is slechts anders 
indien de verhuurder bewijst dat zulks noch aan 
zijn schuld is te wijten noch op andere grond 
voor zijn rekening komt (zie art. 6:193j lid 2 jo. 
art. 6:193b BW). De bewijslast ligt dus niet bij de 
huurder maar bij de verhuurder.
Zie: mr. F.J. Ringnalda, mr. T.J. de Groot, Huur
recht Woonruimte, Huurreeks Sdu Uitgevers, Den 
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Haag, ISBN 9789012407410, editie 2022 (9e her-
ziene druk), par. 16.3.4.

mr. Willemijn Lever MRICS
Advocaat bij Legaltree Advocaten
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Overlast door verhuurder reden voor 
buitengerechtelijke ontbinding

Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant zp 
Eindhoven 
30 juni 2022, 9226444, 
ECLI:NL:RBOBR:2022:2885
(mr. Godrie)
Noot mr. Theo Gardenbroek

Overlast. Opzegging. Buitengerechtelijke 
ontbinding. Schadevergoeding. Smartengeld. 

[BW art. 6:162, 6:265, 6:267, 7:204, 7:207, 
7:231, 7:258, 7:274]Noot mr. Theo Gardenbroek

Huurder huurt sinds juni 2018 woonruimte voor 
een allinprijs van € 700 van een particuliere ver
huurder. In verband met discussies over voorge
stelde huurverhogingen verzoekt huurder in mei 
2020 de huurcommissie een uitspraak te doen 
over het voorstel tot uitsplitsing van deze prijs in 
€ 400 kale huur en € 200 voorschot servicekosten. 
De voorzitter van de huurcommissie volgt op 
17 december 2020 dit voorstel. Het verzet daarte
gen door verhuurder wordt in de loop van 2021 
ongegrond verklaard. In die uitspraak wordt be
rust. Huurder claimt op 23  december 2020 van 
verhuurder de te veel betaalde huur en service
kosten terug door middel van verrekening met de 
huur over januari en februari 2021.
Op 31 december 2020 blijkt het verhuurde ver
kocht en geleverd aan een andere particulier. Deze 
nieuwe verhuurder zegt de huurovereenkomst op 
27 januari 2021 met onmiddellijke ingang op we
gens dringend eigen gebruik en op 16  februari 
2021 opnieuw met een opzegtermijn van 3 maan
den. In de periode januari tot en met mei 2021 valt 
deze verhuurder huurder thuis lastig, uit dreige
menten, benadert derden (waaronder de werkge
ver van huurder) over de vermeende huurachter

stand als gevolg van de verrekening en schakelt 
daarvoor een incassobureau in.
Huurder stapt naar de kantonrechter, ontbindt 
buitengerechtelijk de huurovereenkomst en vor
dert naast ontbinding diverse vormen van scha
devergoeding. De kantonrechter wijst een fors 
deel van de vorderingen van huurder toe.

[eiseres],
wonende te [woonplaats],
eiseres,
gemachtigde: mr. A.M.C. Machielse,
toevoegingsnummer [nummer],
tegen:
[gedaagde],
wonende te [woonplaats],
gedaagde,
procederend in persoon.
Partijen zullen hierna worden genoemd ‘[eiseres]’ 
en ‘[gedaagde]’.

1. Het verdere verloop van het geding
1.1. Dit blijkt uit het volgende:
– het vonnis van 29 juli 2021, waarbij een monde-
linge behandeling (= zitting) is gelast om de zaak 
met partijen te bespreken;
– de akte overlegging producties ten behoeve van 
de mondelinge behandeling van [eiseres];
– de aantekeningen van de griffier van de zitting 
van 15 december 2022, met daaraan gehecht de 
door [gedaagde] overgelegde stukken;
– de antwoordakte van [eiseres], tevens overleg-
ging productie 28 (geluidsopname en transcrip-
ties);
– de door [gedaagde] overgelegde stukken, met 
toelichting (= uitlating antwoordakte) ter rolzit-
ting van 17 maart 2022.
1.2. Tot slot is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten (zakelijk weergegeven)
2.1. Met ingang van 15 juni 2018 huurt [eiseres] 
voor onbepaalde tijd van de heer [A] het apparte-
ment aan de [adres] te [plaats].
2.1. In de huurovereenkomst is in artikel 4.3 opge-
nomen dat per maand de huurprijs € 700,00 be-
draagt en het voorschot op de vergoeding voor 
bijkomende leveringen en diensten N.V.T., zodat 
de huurder in totaal heeft te voldoen een bedrag 
van € 700,00.
In artikel 4.5 is opgenomen dat de waarborgsom 
€ 1.000,00 bedraagt (productie 1 van [eiseres]).




