
108. Op ita. Ir een nieuw ROZ- 
model voor woonruimte?  
MR. DR. M.B.J.  THIJSSEN  EN MR. A.M.E. VAN WIJK-DRIESSEN 

In 2012 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (hierna:ide ROZ') de bestaande modelhuurovereenkomst 

voor 290-bedrijfsruimte vervangen. In 2015 is de huurovereenkomst voor 230a-ruimte aangepast. Dat 

roept de vraag op of ook de modelhuurovereenkomst voor woonruimte aan vervanging toe is. Die vraag 

beantwoorden wij in deze bijdrage. 

D e huidige modelhuurovereenkomst voor woonruimte 
van de ROZ (hierna: 'het ROZ-model') dateert uit 

2003. De woningmarkt is sindsdien drastisch veranderd 
onder andere doordat als gevolg van flexibilisering op de 
arbeidsmarkt ook in toenemende mate behoefte bestaat aan 
flexibilisering van de woningmarkt.1  Daarnaast (en deels 
als gevolg daarvan) zijn ook het huurrecht voor woonruim-
te en de opvattingen daarover in de rechtspraak gewijzigd. 
Daardoor is het ROZ-model (en zijn de bijbehorende al-
gemene bepalingen) op een aantal punten niet meer up-to-
date. Wij stippen in deze bijdrage een paar van die punten 
aan.2  Daarnaast stippen wij andere punten aan die wat ons 
betreft voor verbetering vatbaar zijn. Wij houden daarbij 
de volgorde van de artikelen van het ROZ-model aan. Wij 
geven aan waarom het ROZ-model op die punten ons in-
ziens veranderd moet worden en op welke wijze dat zou 
kunnen. Wij zijn van mening dat de praktijk daar behoefte 
aan heeft, omdat er geen vergelijkbaar model voorhanden 
is. De andere modellen zijn  óf  niet `verhuurdersvriendelijk' 
(zoals het model van de Nederlandse Woonbond)3,  óf  al-
leen vriendelijk voor bepaalde verhuurders (zoals het Ae-
des-model dat alleen geschikt is voor woningcorporaties4)5. 

Ondergetekenden 

In het ROZ-model moeten in de eerste plaats de namen 
van partijen worden ingevuld. In artikel 7:266 lid 1 BW 

1 	Kamerstukken 112015/16, 34373, nr. 3, p. 2-4, maar vgl. ook W. Lever, 

'Transformatie van leegstaande kantoren in tijdelijke woonruimte. De 

mogelijkheden op grond van de Leegstandwet en het Bor: TvHB 2015-05, 

p. 308-313. 

2 	Wij beogen dus niet volledig te zijn. 

3 https://www.woonbond.nl/webwinkel/huurcontract-zelfstandige-woon-

ruimte. 

4 	http://www.aedes.nl/binaries/clownloads/huurbeleid/130808-model- 

huurovereenkomst-zelfstandige-woonrui.doc. 

Daarnaast zijn ook die modellen verouderd. 

is bepaald dat de partner van de huurder die huwt of 
een geregistreerd partnerschap aangaat, van rechtswege 
medehuurder wordt zolang die partner in de woonruimte 
zijn hoofdverblijf heeft. In artikel 17 lid 3 van de algemene 
bepalingen bij het ROZ-model is in dat verband bepaald dat 
de huurder die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap 
is aangegaan, daar bij aanvang van de huurovereenkomst 
melding van moet maken. Ingeval de huurder na aanvang 
van de huurovereenkomst huwt of een geregistreerd 
partnerschap aangaat, moet hij of zij daar dán (schriftelijk) 
melding van maken. Die verplichting in de algemene 
bepalingen wordt makkelijk over het hoofd gezien, 
terwijl de nakoming daarvan van belang is. De partner 
van de huurder die medehuurder is, is immers hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die 
uit de huurovereenkomst voortvloeien.6  Omgekeerd heeft 
die partner ook recht op nakoming van de huurovereen-
komst door de verhuurder. Dat betekent (onder meer) dat 
de huurovereenkomst jegens de partner niet eindigt als de 
huurovereenkomst jegens hem of haar niet is opgezegd. 
Het is aldus van belang voor de verhuurder om te weten 
of de huurder gehuwd is of een geregistreerd partnerschap 
is aangegaan. Om die reden zou in een nieuw ROZ-model 
bij de naam van de huurder tevens vermeld kunnen worden 
of de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst 
een (huwelijks of geregistreerd) partner heeft. Daarbij zou 
tevens vermeld kunnen worden of de huurder (of diens 
partner) op dat moment onder curatele of bewind staat.7  
De huurder die onder curatele staat, is immers handelings-
onbekwaam. Dat betekent dat hij door zijn of haar curator 
vertegenwoordigd moet worden. Dat geldt niet voor de 
huurder die onder bewind staat. Desondanks is het voor de 
verhuurder (ook) van belang om te weten of daar sprake 
van is. Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 7 maart 2014 

6 	Artikel 7:266 lid 2 BW. 

7 	Artikelen 1:378-1:391 BW respectievelijk de artikelen 1:431-1.:449 BW. 
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volgt immers dat de bewindvoerder de formele procespartij 
is als de verhuurder de ontruiming van het gehuurde wil 
bewerkstelligen van een huurder die onder bewind staat.' 
Daarnaast zou aan artikel 17 van de algemene bepalingen 
bij een nieuw ROZ-model toegevoegd kunnen worden dat 
de huurder die onder curatele of bewind wordt gesteld, 
daar bij de verhuurder melding van moet maken. In 
verband met de gewijzigde regels rondom financiering van 
zorg (het zogenaamde 'scheiden van wonen en zorg') is 
in zorgsituaties vaker sprake van verhuur dan voorheen.9  
Daardoor is ook vaker sprake van een huurder die onder 
curatele of bewind is gesteld. Dat pleit wat ons betreft voor 
genoemde aanvulling in de algemene bepalingen bij een 
nieuw ROZ-model. 

Artikel 1 - Het gehuurde, bestemming 

Proces-verbaal 

In artikel 1 lid 1 van het ROZ-model moet het gehuurde 
worden beschreven. Het huidige model gaat er in artikel 
2 van de algemene bepalingen van uit dat partijen bij 
aanvang van de huurovereenkomst een proces-verbaal van 
oplevering opmaken van de staat van het gehuurde. Het 
gehuurde dient aan het einde van de huurovereenkomst 
te worden opgeleverd in dezelfde staat als het bij aanvang 
van de huurovereenkomst volgens het proces-verbaal van 
oplevering aan de huurder ter beschikking is gesteld." 
Indien geen proces-verbaal van oplevering is gemaakt, dan 
wordt de huurder, behoudens tegenbewijs, verondersteld 
het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze 
is bij het einde van de huurovereenkomst." Het opmaken 
van een proces-verbaal van oplevering is dus belangrijk. 
Het opstellen van een proces-verbaal van oplevering is 
voorts van belang om discussie te voorkomen over welke 
aanpassingen/toevoegingen de huurder na ingang van de 
huurovereenkomst al dan niet met toestemming van de 
verhuurder heeft doorgevoerd. Dit is weer van belang 
voor eventuele herstelwerkzaamheden en discussies over 
ongerechtvaardigde verrijking." In de praktijk wordt het 
opstellen van een proces-verbaal van oplevering geregeld 
vergeten. In artikel 1 lid 1 van een nieuw ROZ-model zou 
daarom verwezen kunnen worden naar het proces-verbaal 
van oplevering, zoals dat ook in de modelhuurovereenkom-
sten voor 290-bedrijfsruimte en 230a-ruimte het geval is. 

Bestemming 

In artikel 1 lid 2 van het ROZ-model is bepaald dat het 
gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als 

8 	Hoge Raad 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:525. 

9 	Vgl. onder andere A.M.E.Driessen,'Scheiden van wonen en zorg', HIP 

2013/5, p. 126-129; M.F. Mesu-Abbekerk, C.E. Philips-Santman, D.S.R 

Roelands-Fransen, J.E. Van der Werf & CA. De Zeeuw, 'Zorg voor het 

vastgoed' (deel l), Bouwrecht 2014/129. 

10 	Artikel 7:224 lid 2 BW en artikel 2 van de algemene bepalingen bij het 

ROZ-model. 

11 	Artikel 7:224 lid 28W. 

12 	Artikel 7:216 juncto 7:242 BW en artikel 2 lid 1 van de algemene bepalin-

gen bij het ROZ-model. 
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woonruimte. De reden is te voorkomen dat het gehuurde 
gebruikt wordt voor iets anders dan bewoning. De Eerste 
Kamer heeft in april van dit jaar ingestemd met de Wet 
doorstroming huurmarkt 2015." Deze wet voorziet (onder 
andere) in een aanvulling van de mogelijkheid om een huur-
overeenkomst op te kunnen zeggen op grond van dringend 
eigen gebruik. Dat kan (als het voorstel in werking is 
getreden, hetgeen naar verwachting medio 2016 het geval 
zal zijn) voortaan (onder voorwaarden) als het gehuurde 
bestemd is voor jongeren, grote gezinnen of promovendi" 
(voor ouderen, gehandicapten en studenten bestond die 
mogelijkheid al)". Voorwaarde is (onder andere) wel dat 
in de huurovereenkomst wordt bepaald dat het gehuurde 
bestemd is voor de betreffende doelgroep. Daarnaast moet 
in de huurovereenkomst worden bepaald dat het gehuurde 
na de beëindiging van de huurovereenkomst opnieuw aan 
de doelgroep verhuurd wordt. De betreffende voorwaarden 
kunnen aan artikel 1 lid 2 van een nieuw ROZ-model 
worden toegevoegd. Daarin moet dan de keuze kunnen 
worden gemaakt om het gehuurde voor een bepaalde 
daarin te omschrijven doelgroep te bestemmen." 

Overigens zou in artikel 1 lid 2 van het ROZ-model ook 
nog meer tot uitdrukking gebracht kunnen worden dat het 
feit dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden 
gebruikt als woonruimte, dus betekent dat het niet gebruikt 
mag worden om (tijdelijk) in gebruik te geven via AirBnB 
en/of om daarin bedrijfsmatige activiteiten te ontplooien 
(het kweken van hennep daaronder begrepen)." 

Artikel 3 - Duur, verlenging en opzegging 

In artikel 3 van het ROZ-model is bepaald dat de huur-
overeenkomst voor de duur van één jaar wordt aangegaan 
en dat de huurovereenkomst na het verstrijken van die 
duur (behoudens opzegging) voor onbepaalde duur wordt 
verlengd. Op grond van het huidige huurrecht geldt geen 

13 	Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere 

wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot 

verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet 

doorstroming huurmarkt 2015), Kamerstukken 11 2015/16, 34373, nr. 2, 

aangenomen door de Tweede Kamer onder toevoeging van een aantal 

amendementen. Vgl. voor het gewijzigd voorstel van wet zoals dat door 

de Eerste Kamer is aangenomen: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere 

huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de 

huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015), Kamerstukken 12015/16, 

34373, nr. B. 

14 	Artikel 7:274c t/m 274f BW Wet doorstroming huurmarkt 2015. 

15 	Artikel 7:274 lid 1 onder c, lid 3 onder ben c en lid 4 BW. 

16 	Vgl. over de voorloper van de Wet doorstroming huurmarkt 2015: M.C. 

Muller, 'Voorgenomen wijzigingen tijdelijke verhuur van woonruimte; HIP 

2014/5, p. 8-13 en D. de Vries, 'Wetsvoorstel tijdelijke  hue,  HIP 2015/2, p. 

10-13. 

17 	Vgl. over ingebruikgeving via Airbnb onder andere: Rechtbank Amster-

dam 7 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4335 en Rechtbank Amsterdam 26 

mei 2015, ECLI:NL:2015:3903. Vgl. over hennepkweek in het gehuurde 

(onder verwijzing naar rechtspraak) onder andere: CJ.M. Stubenrouch, 

'Hennep: civielrechtelijke en bestuursrechtelijke (on)mogelijkheden', HIP 

2014/2, p. 12-18. 
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minimumduur waarvoor een huurovereenkomst met 
betrekking tot woonruimte moet worden aangegaan. Dat 
betekent dat een huurovereenkomst ook voor onbepaalde 
duur mag worden aangegaan." In de handleiding bij het 
ROZ-model is aangegeven dat in het ROZ-model voor 
de minimumduur van één jaar is gekozen om 'een snel 
wisselend huurdersbestand' en de daarmee gepaard gaande 

In het ROZ-model is nog geen rekening gehouden 

met de inkomensafhankelijke huurverhoging. 

kosten voor de verhuurder tegen te gaan. De minimumduur 
van één jaar sluit tegenwoordig in mindere mate aan bij 
de praktijk. In de praktijk bestaat in toenemende mate 
behoefte aan flexibiliteit. De mogelijkheden daartoe zijn op 
grond van het huidige huurrecht beperkt." De hoofdregel is 
immers dat een huurovereenkomst (behoudens ingeval van 
beëindiging met wederzijds goedvinden of van ontbinding) 
door de verhuurder moet worden opgezegd op een van 
de in de wet genoemde gronden." De huurovereenkomst 
blijft daarna van kracht totdat de rechter het tijdstip heeft 
bepaald waarop de huurovereenkomst eindigt." Dat geldt 
zowel voor een huurovereenkomst die voor onbepaalde 
duur is aangegaan als voor een huurovereenkomst die 
voor bepaalde duur is aangegaan. De omstandigheid dat 
een huurovereenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, 
betekent op grond van het huidige recht niets anders dan 
dat de huurovereenkomst niet vóór het verstrijken van 
die duur opzegbaar is.22  Dat betekent dat een huurover-
eenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, zoals 
een huurovereenkomst op grond van het ROZ-model, 
minder flexibiliteit biedt, dan een huurovereenkomst die 
voor onbepaalde duur is aangegaan. Dat gaat veranderen. 
De Wet doorstroming huurmarkt 2015 beoogt namelijk 
(onder andere) de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur te 
verruimen. Daartoe voorziet de wet in een wijziging van 
artikel 7:271 lid 1 BW. Op grond van het huidige artikel 
7:271 lid 1 BW moet (ook) een huurovereenkomst die 
voor bepaalde duur is aangegaan, worden opgezegd." 
Op grond van het gewijzigde artikel 7:271 lid 1 BW is 
dat niet meer nodig ingeval van een huurovereenkomst 
met betrekking tot een zelfstandige woonruimte die voor 
twee jaar of korter wordt aangegaan of ingeval van een 
huurovereenkomst met betrekking tot een onzelfstandige 
woonruimte die voor vijf jaar of korter wordt aangegaan. 
De huurovereenkomst eindigt dan na het verstrijken 
van die duur. Voorwaarde is wel dat de verhuurder vóór 
het verstrijken van de twee onderscheidenlijk vijf jaar 
waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan, de huurder 

18 Artikel 7:271 lid 213W. 

19 	Vgl. artikel 7:232 lid 213W, artikel 7:232 lid 4 (welk artikel met de inwer-

kingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 vervalt) en de 

Leegstandwet (waarvoor het ROZ-model niet geschikt is). 

20 Artikel 7:274 BW. 

21 	Artikel 7:272 lid 1 BW. 

22 Artikel 7:271 lid 1I3W. 

23 	In afwijking van artikel 7:228 BW. 

een schriftelijke mededeling doet over de dag waarop 
de huurovereenkomst eindigt. De verwachting is dat de 
in de Wet doorstroming huurmarkt 2015 voorgestelde 
mogelijkheden voor tijdelijke verhuur medio 2016 ingaan. 
Om die mogelijkheden te kunnen benutten, moet artikel 3 
in een nieuw ROZ-model worden aangepast. Daarin moet 
de keuze kunnen worden gemaakt om de huurovereen-
komst aan te gaan voor onbepaalde duur, voor maximaal 
twee of voor maximaal vijf jaar. Daarnaast moet artikel 19 
van de algemene bepalingen (waarnaar in artikel 3 van het 
ROZ-model verwezen wordt) worden aangepast door een 
onderscheid te maken tussen de formaliteiten die gelden bij 
opzegging van een huurovereenkomst die voor onbepaalde 
duur wordt aangegaan en de formaliteiten die gelden bij 
het doen van een mededeling van de dag waarop een huur-
overeenkomst eindigt die voor de bepaalde duur van twee 
of vijf jaar of korter wordt aangegaan. 

Artikel 4- Betalingsverplichting 

In artikel 4 lid 1 van het ROZ-model moeten de huurprijs 
en de vergoeding voor de 'servicekosten' worden ingevuld. 

Huurprijs 

Op grond van het huurrecht is de verhuurder van 
zogenaamde niet-geliberaliseerde woonruimte gebonden 
aan regels die de hoogte van de huurprijs maximeren. 
Van niet-geliberaliseerde woonruimte is sprake als de 
huurprijs van het gehuurde op grond van het woning-
waarderingsstelsel (hierna: 'het W  WS',  en beter bekend 
als 'het puntensysteem') onder de liberalisatiegrens 
Die liberalisatiegrens wordt (in beginsel) jaarlijks door 
de minister vastgesteld." In 2016 ligt de liberalisatiegrens 
(nog steeds) op € 710,68. Het WWS is een systeem waarbij 
aan een woonruimte kwaliteitspunten worden toegekend, 
onder andere vanwege het aantal vierkante meters dat de 
woonruimte telt en de voorzieningen die daarin aanwezig 
zijn.26  Het aantal punten correspondeert met de maximale 
huurprijs die de verhuurder in rekening mag brengen. Die 
maximale huurprijs verschilt naar gelang sprake is van 
een zelfstandige of een onzelfstandige" woonruimte." Het 
WWS wordt met enige regelmaat op punten aangepast. In 
2013 heeft bijvoorbeeld een aanpassing plaatsgevonden op 
basis waarvan een hogere huurprijs in rekening gebracht 
kan worden indien sprake is van een woonruimte met een 
monumentenstatus of een woonruimte die gelegen is in een 
pand met een beschermd stads- of dorpsgezicht. In 2014 
heeft een aanpassing plaatsgevonden op basis waarvan 
voortaan geen punten meer worden toegekend voor de 

24 	Artikel 7:24713W, hetgeen bij onzelfstandige woonruimten per definitie 

het geval is. 

25 	Artikel 3 lid 2 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. De liberalisatie-

grens wordt gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. 

26 	Vgl. met name Besluit huurprijzen woonruimte, laatstelijk gewijzigd op 1 

oktober 2015, Stb, 2015, 290. 

27 	Artikel 7:234 BW. 

28 	Of van een woonwagen of een standplaats (artikel 7:235 en 7:236 BW), 

maar de verhuur daarvan blijft in deze bijdrage buiten beschouwing. 
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wijze van verwarmen en isoleren, maar alleen nog voor 
het soort energielabel (waarover hierna). In 2015 heeft 
een aanpassing plaatsgevonden op grond waarvan (onder 
andere) voortaan geen punten meer worden toegekend 
voor woonomgeving, woonvorm en locatie, maar alleen 
nog voor de WOZ-waarde van de woonruimte.29 Het voert 
te ver om in deze bijdrage stil te staan bij alle wijzigingen 
die het WWS sinds 2003 (het jaar waarin het huidige 
ROZ-model is vastgesteld) heeft ondergaan. De formulering 
van (artikel 4 lid 1 van) het ROZ-model behoeft vanwege 
die wijzigingen ook geen aanpassing. De handleiding bij 
het ROZ-model wel. Vanwege de wijzigingen die met enige 
regelmaat plaatsvinden, zou in de handleiding voortaan 
ook vermeld kunnen worden waar het meest recente WWS 
gevonden kan worden. 

Servicekosten 

De formulering van artikel 4 lid 1 van het ROZ-model 
behoeft wel aanpassing vanwege de op 1 juli 2014 in 
werking getreden Wet tot wijziging van Boek 7 van het BW 
en de 	in verband met de modernisering en vereen- 
voudiging van de werkwijze van de huurcommissie." Als 
gevolg daarvan is (onder andere) het begrip 'servicekosten' 
gewijzigd." Daaronder worden voortaan verstaan de 
kosten voor zaken en diensten die geleverd worden in 
verband met de bewoning van het gehuurde die geen 
kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter 
zijn. Die laatste kosten zijn de kosten in verband met de 
levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik 
'in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van 
een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter'. Het 
onderscheid tussen de servicekosten en de kosten voor nuts-
voorzieningen met een individuele meter is (met name) van 
belang voor de wijze waarop de afrekening van die kosten 
plaats vindt. De betalingsverplichting van de huurder 
met betrekking tot de servicekosten bestaat op grond van 
artikel 7:259 lid 1 BW voortaan uit het bedrag dat volgt 
uit een daarvoor bestemd, door de verhuurder ingevuld 
formulier" of, bij gebreke daarvan, uit het bedrag dat volgt 
uit een ministeriële regeling. De betalingsverplichting met 
betrekking tot de kosten voor nutsvoorzieningen met een 
individuele meter bestaat voortaan uit de feitelijke kosten 
op basis van de meterstanden (met inachtneming van 
eventuele andere wettelijke regels, zoals die op grond van 
de Warmtewet, waarover hierna)." Vanwege de wijziging 

29 	Vgl. onder andere: E.M. De Bie,'Wijzigingen in het WWS en de afwijkings-

bevoegdheid van de huurcommissie: HIP 2015/8, p. 14-17;'Actualiteiten-

rubriek: WR 2015/136, P.  576-579; R. Rijpstra,'Aanpassingen woningwaar-

deringsstelsel: Vastgoedrecht 2015/6, p. 163-165; RG.A.Van der Sanden & 

A.M. Kloosterman/De WOZ-waarde in het WWS : WR 2016/15, p.63-71. 

30 	Stb. 2014, 205, 234 en Stcrt. 2014, 18075. 

31 	Artikel 7:237 lid 3 BW, vgl. ook het Besluit servicekosten, 96. 2014, 218. 

32 	Zie: www.huurcommissie.nl, onder formulieren. 

33 	Vgl. over de wijzigingen en de onduidelijkheden daarin: GJ. de Groot, 

Servicekosten bij: Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 259', Groene Serie 

Huurrecht, Deventer: Kluwer 2014; Kamerstukken 112015/16, 34228, nr. 7; 

Rechtbank Noord-Nederland 18 maart 2015, ECLINIABNNE:2015:1259, 

m.nt. H.M. Hielkema, WR 2015/128, P.  545-549. 
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van het begrip 'servicekosten' en de wijziging van de wijze 
van afrekening daarvan, moeten ook de handleiding bij 
het ROZ-model en artikel 14 van de algemene bepalingen 
worden aangepast. 

Bij de aanpassing van artikel 14 van de algemene bepalingen 
dient niet alleen de Wet tot wijziging van Boek 7 van het 
BW en de IJHW in verband met de modernisering en ver-
eenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie te 
worden betrokken, maar ook de Warmtewet. Die wet is in 
2014 in werking getreden." Op grond van de Warmtewet 
gelden (onder voorwaarden) regels voor (onder andere) de 
hoogte van de vergoeding voor de levering van warmte. 
Onder warmte verstaat de Warmtewet 'warm water of 
tapwater bestemd voor ruimteverwarming, sanitaire 
doeleinden en huishoudelijk gebruik'." De verhuurder die 
(in ieder geval) via stadsverwarming, blokverwarming of 
via warmte-koudeopslag warmte levert aan huurders met 
een aansluiting van maximaal 100 kilowatt, is aan de regels 
van de Warmtewet gebonden." Dat betekent (onder andere, 
maar niet uitsluitend!) dat die verhuurder voor de levering 
van warmte niet meer in rekening mag brengen dan het 
daadwerkelijk verbruik en in ieder geval niet meer dan de 
door de  ACM  jaarlijks vast te stellen maximumprijs en dat 
de verhuurder een leveringsovereenkomst met de huurder 
moet sluiten waarin een aantal onderwerpen geregeld moet 
worden (zoals de te verzorgen leveringen en de kwaliteits-
niveaus daarvan)." De Warmtewet vereist dat artikel 14 
van de algemene bepalingen bij het ROZ-model wordt 
aangevuld met een artikellid waarin voor de levering van 
warmte die onder de Warmtewet valt, wordt vastgelegd 
welke voorwaarden voor die levering gelden. Daarnaast 
zou in artikel 6 van een nieuw ROZ-model (waarin 
de door de verhuurder te verzorgen leveringen kunnen 
worden opgesomd) een koppeling naar de (verplichte) le-
veringsovereenkomst gemaakt kunnen worden als de 
levering van warmte die onder de Warmtewet valt, één van 
die leveringen is. Die leveringsovereenkomst kan dan als 
bijlage aan de huurovereenkomst worden gehecht. 

Artikel 5 - Huurprijswijziging 

In artikel 5 van het ROZ-model is vastgelegd wanneer de 
verhuurder de huurprijs mag aanpassen. Er is daarbij een 
onderscheid gemaakt tussen de situatie dat sprake is van 

Stb. 2013, 325, Stb. 2013, 326 en Stb. 2013, 358. Vgl. over de Warmtewet 

onder andere: H.M. Hielkema,'Procederen voor de huurcommissie over 

all-inhuren: eenvoudiger en moderner? En hoe de Warmtewet daar 

doorheen banjert WR 2014/132; CA. Adriaansens,'De Warmtewet — Een 

onwerkbaar medicijn voor een niet-bestaande kwaal: TBR 2014/40; W. 

Raas & C. van Zuiden, 'De Warmtewet: een status update: TvHB 2015/2, p. 

70-72. Voor de volledigheid zij er op gewezen dat de minister in een brief 

aan de Tweede Kamer van 7 juli 2014 wijzigingen in de Warmtewet heeft 

aangekondigd en inmiddels zelfs wordt gesproken over een grondige 

herziening van de Warmtewet. 

Artikel 1 sub d Warmtewet. 

Artikel 1 sub e, g en h Warmtewet. 

Artikel 2 t/m 8 Warmtewet, vgl. ook:V.G..I. Boumans,'DeWarmtewee HIP 

2014/4, p. 13-17. 
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een niet-geliberaliseerde huurprijs en een geliberaliseerde 
huurprijs (waarover hiervoor). 

Niet-geliberaliseerde huurprijs 

Artikel 5 lid 1 is van toepassing indien sprake is van 
een niet-geliberaliseerde huurprijs. In dat geval kan de 
verhuurder de jaarlijkse huurverhoging niet zelf bepalen, 
maar bepaalt de minister (jaarlijks op 1 juli) welke 
huurverhoging geoorloofd is. Daarbij is het inflatie-
percentage het uitgangspunt." In artikel 5 lid 1 van het 
ROZ-model is om die reden vastgelegd dat de huurprijs 
jaarlijks wordt gewijzigd met 'het wettelijk toegestane 
percentage voor woonruimte'. Indien sprake is van een 
zelfstandige (niet-geliberaliseerde) woonruimte is sinds 
1 juli 2013 een extra huurverhoging mogelijk voor de 
hogere en middeninkomens, waarbij onder inkomen ook 
uitkeringen en pensioenregelingen worden verstaan." 
De zogenaamde 'inkomensafhankelijke huurverhoging'. 
De huurprijs mag (ook) door de inkomensafhankelijke 
huurverhoging niet liggen boven de maximale huurprijs 
die de verhuurder op basis van het WWS in rekening 
mag brengen. In het ROZ-model is nog geen rekening 
gehouden met de inkomensafhankelijke huurverhoging. 
De formulering van artikel 5 lid 1 van het ROZ-model en 
de handleiding behoeven dan ook aanpassing op dit punt, 
in die zin dat daarin tot uitdrukking moet komen dat de 
huur niet alleen met het wettelijk toegestane percentage 
verhoogd kan worden, maar (onder voorwaarden) 
ook met het percentage voor de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. 

In verband met de inkomensafhankelijke huurverhoging is 
nog het volgende van belang. Verhuurders konden met het 
oog op de inkomensafhankelijke huurverhoging tot voor 
kort een inkomensindicatie van de huurder opvragen bij 
de Belastingdienst. Op 3 februari 2016 heeft de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State evenwel 
geoordeeld dat de Belastingdienst geen inkomensindica-
ties mag verstrekken zolang de wet dat niet uitdrukkelijk 
verplicht stelt.4° De Eerste Kamer heeft op 29 maart 
2016 ingestemd met de wet Wijziging van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen 
woonruimte (gegevensverstrekking Belastingdienst) .41  In 
deze wet wordt de (inmiddels aangenomen, maar in april 
van dit jaar nog niet in werking getreden) Wet doorstroming 
huurmarkt 2015 op een aantal punten verduidelijkt en 
aangescherpt. In deze wet is ook expliciet de verplichting 
van de Belastingdienst vastgelegd om inkomensindicaties te 
verstrekken. Dat betekent dat over het verstrekken van die 
gegevens geen afspraken meer gemaakt hoeven te worden 
in de huurovereenkomst. Dat betekent ook dat een nieuw 
ROZ-model op dit punt niet aangepast hoeft te worden. 

38 Artikel 7:248 lid 2 BW 

39 Artikel 7:252a BW. 

40 	Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 februari 2016, 

ECLI:NI:RVS:2016:253. 

41 	Stb. 2016, 124 en 125. 

In bepaalde gevallen kan de verhuurder naast de jaarlijkse 
huurverhoging ook een huurverhoging doorvoeren als 
sprake is van een woningverbetering door de verhuurder, 
zoals het aanbrengen van bepaalde voorzieningen ten 
behoeve van een gehandicapte en het treffen van energiebe-
sparende voorzieningen.42  In artikel 4 lid 3 en 4 lid 4 van 
de algemene bepalingen is daar rekening mee gehouden. De 
termijnen die in deze artikelen worden genoemd, moeten 
evenwel aangepast worden vanwege een wetswijziging die 
op 1 juli 2014 (met terugwerkende kracht tot en met 16 
maart 2013) van kracht is geworden waarbij de termijnen 
in de artikelen 7:252 en 7:253 BW zijn gewijzigd.43  Op 
grond van de sindsdien geldende artikelen 7:252 en 7:253 
BW dient een voorstel tot huurverhoging twee maanden 
voor de gewenste ingangsdatum door de verhuurder te 
worden gedaan. Het voorstel dient een aantal zaken te 
vermelden, zoals de oude en nieuwe huurprijs. Indien de 
huurder naar aanleiding van de brief niet reageert, geldt 
dat de verhuurder de huurder binnen drie maanden na de 
gewenste ingangsdatum een (aangetekend) rappel dient te 
sturen. De huurder kan binnen vier maanden na de (door 
de verhuurder) gewenste ingangsdatum de huurcommissie 
verzoeken de huurverhoging te toetsen. Doet hij dat niet, 
dan geldt de nieuwe huurprijs. Indien de huurder voor 
de gewenste ingangsdatum afwijzend reageert, ligt het 
initiatief bij de verhuurder. De verhuurder kan dan binnen 
zes weken de huurcommissie verzoeken de huurverhoging 
te toetsen, bij gebreke waarvan de oude huurprijs blijft 
gelden. 

Geliberaliseerde huurprijs 

Indien sprake is van een geliberaliseerde huurprijs, is 
de verhuurder niet gebonden aan het door de minister 
vastgestelde percentage waarmee de huurprijs jaarlijks 
maximaal mag stijgen. In artikel S lid 2 van het 
ROZ-model is bepaald dat de huuraanpassing in dat geval 
overeenkomstig het gestelde in artikel 18 van de algemene 
bepalingen plaatsvindt. Daarin is bepaald dat de jaarlijkse 
huurprijsaanpassing plaatsvindt op basis van de wijziging 
van het maandcijfer van de consumentenprijsindex  (CPI)  
reeks alle huishoudens gepubliceerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Als uitgangspunt wordt genomen 
de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens 2000. 
De opstellers van het ROZ-model hebben (blijkens de 
handleiding) aansluiting gezocht bij hetgeen voor verhuur 
van 290-bedrijfsruimte en 230a-ruimte gebruikelijk is. 
Dit is een logische keuze (waarvan overigens afgeweken 
kan worden). Wel behoeft artikel 18 van de algemene 
bepalingen aanpassing, in die zin dat wordt verwezen naar 
de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens 2015, 
zoals dat recent in ingevoerd. 

42 	Artikel 7:243 BW en artikel 7:255 BW. 

43 	De Wet tot wijziging van Boek 7 van het BW en de UHW in verband met 

de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huur-

commissie, Stb. 2014, 205. 
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ROZ-MODEL  

Artikel 7 - Belastingen en andere heffingen 

In artikel 7 van het ROZ-model is vastgelegd dat voor 
rekening van huurder de heffingen, belastingen en retributies 
komen, die verband houden met het gebruik van het 
gehuurde. Het gaat dan onder meer om het gebruikersdeel 
van de onroerendezaakbelasting (hierna: `OZBG'), het 
gebruikersdeel van de waterschaps- of polderlasten, de mi-
lieuheffingen, de baatbelasting en de overige belastingen, 
lasten, heffingen en retributies, die verband houden met het 
gebruik van het gehuurde door huurder. Voor de huur van 
woonruimte is de OZBG in 2006 afgeschaft.44  Sindsdien 
betalen huurders van woonruimte dus geen OZBG meer. 
Veel waterschappen en gemeenten brengen (sindsdien) 
bij de waterschaps- en polderlasten en de rioolheffingen 
ook geen splitsing meer aan tussen een gebruikersdeel en 
een eigenaarsdeel. De tekst van artikel 7 van een nieuw 
ROZ-model zou op dat punt aangepast kunnen worden. 

Nieuw artikel - Energieprestatie 

In het huidige ROZ-model wordt niet ingegaan op de ener-
gieprestatie van de gehuurde woonruimte. Sinds 2008 moet 
bij de verhuur van een woonruimte de energiezuinigheid 
van de woonruimte bekend zijn." De energiezuinigheid, 
ook wel 'energieprestatie' genoemd, kan sinds 1 januari 
2015 op twee verschillende manieren worden vastgesteld. 
Ten eerste kan de energieprestatie worden uitgewerkt in een 
energielabel (A++ tot en met G). Ten tweede kan de ener-
gieprestatie worden uitgedrukt in een Energie-Index (<0,6 
en >2,7). Een belangrijk verschil tussen beide manieren 
is dat het energielabel tot stand komt op basis van een 
beoordeling van tien kenmerken, terwijl bij de berekening 
van de Energie-Index ongeveer honderdvijftig kenmerken 
in de beoordeling worden betrokken. 

De Energie-Index is sinds 1 januari 2015 gekoppeld aan 
het WWS (het energielabel is al sinds 2014 aan het \MS 
gekoppeld).46  Het cijfer van de Energie-Index is bepalend 
voor het aantal punten dat aan een woonruimte wordt 
toegekend. Indien de verhuurder nog niet beschikt over een 
Energie-Index, maar wel over een geldig energielabel dat 
vóór 1 januari 2015 is geregistreerd, dan is dit energielabel 
bepalend voor het aantal punten. Heeft de verhuurder na 
1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 
1 januari 2015 en ook geen Energie-Index, dan bepaalt het 
bouwjaar van de woonruimte het aantal punten. De tekst 
van het ROZ-model behoeft op dit punt geen aanpassing. 
Dat behoeft de tekst wel vanwege het feit dat het ontbreken 
van een energielabel of Energie-Index vanaf 1 januari 

44 	Waarover: JJ. Bijl,'WOZ, OZB en ROT, HIP 2015/8, p.10. 

45 	Artikel 2.1 lid 3 Besluit Energieprestatie gebouwen. 

46 	Besluit van 8 september 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 

2012 betreffende de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt 

en van de eisen voor thermische isolatie en een wijziging van het Besluit 

huurprijzen woonruimte, Stb. 2014, 342. 

2015 kan worden gesanctioneerd.47  Om die reden is het 
van belang dat aan een nieuw ROZ-model een artikel 
wordt toegevoegd, waarin de verhuurder verklaart of een 
energielabel of Energie-Index is verstrekt." 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 lid 4 en artikel 20 lid 6- boete 

In de algemene bepalingen bij het huidige ROZ-model 
is een tweetal boetebepalingen opgenomen. In artikel 
1 lid 4 van de algemene bepalingen is vastgelegd dat de 
huurder, indien hij het gehuurde zonder toestemming van 
verhuurder onderverhuurt en/of aan een derde in gebruik 
geeft, een direct opeisbare boete verbeurt van driemaal de 
op dat moment geldende huurprijs per kalenderdag met 
een minimum van € 45 voor iedere dag dat de overtreding 
voortduurt. In artikel 20 lid 6 van de algemene bepalingen 
is vastgelegd dat de huurder aan de verhuurder een direct 
opeisbare boete van € 25,00 per kalenderdag verschuldigd 
is voor elke verplichting uit de huurovereenkomst of de 
bijbehorende algemene bepalingen die hij niet nakomt. 

Op 30 mei 2013 heeft het Europese Hof van Justitie (naar 
aanleiding van prejudiciële vragen van het Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden) geoordeeld dat een boetebeding in 
een huurovereenkomst met betrekking tot een woonruimte 
tussen een bedrijfsmatige verhuurder en een consument-
huurder onder de Richtlijn 93/13 EEG oneerlijke bedingen 
in consumentenzaken (hierna: 'de Richtlijn') valt.49  Dat 
betekent dat de rechter verplicht is om ambtshalve te 
beoordelen of er sprake is van een oneerlijk beding. Als 
dat het geval is, dan mag de rechter het boetebedrag 
niet matigen, maar dan moet hij het boetebeding buiten 
toepassing laten. Het is dus 'alles of niets'." In de 
rechtspraak is inmiddels een aantal keren geoordeeld 
dat de boetebedingen (zoals opgenomen in de algemene 
bepalingen bij het huidige ROZ-model) kwalificeren als 
oneerlijke bedingen61.0nder meer omdat de (gevorderde) 
boete in geen verhouding staat tot de werkelijk geleden 
schade, het boetebeding ongelimiteerd is, het boetebeding 
(zoals opgenomen in artikel 20 lid 6 van de algemene 

47 	Waarover: M.H.L.Van Dijkman & MJ.Terstegge,'Het energielabel; HIP 

2015/5, p.18-20. GJ.J.Schut,'Gewijzigde regelgeving: het energielabel: 

TvHB 2015/1, p.15-18. 

48 	Artikel 120b juncto artikel 120 lid 1 en 2 Woningwet. Vgl. artikel 1 lid 5 

van de modelovereenkomst voor 230a-ruimte van de ROZ en artikel 1 lid 

6 van de modelovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte van de ROZ. 

49 	Hof van Justitie 30 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:341. Hoge Raad 13 

september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691. Hoge Raad 26 februari 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:340. 

50 	F. Oostlander,'Het contractuele boetebeding in huurcontracten voor 

woonruimte  OW  HIP 2013/7, P.  182-185; M.E.A. Mfihring &F. van der 

Hoek,'Onmatig, onredelijk, oneerlijk? Boetebedingen in het huurrecht: 

WR 2013/39. 

51 	Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2015, 

ECLI:NL:GHARL:2015:5535; Gerechtshof Amsterdam 3 februari 2015, 

ECLI:NL:GHAMS:2015:165; Gerechtshof Amsterdam 3 februari 2015, 

ECLI:NL:GHAMS:2015:167; Rechtbank Noord-Nederland 4 augustus 2015, 

ECLI:NL:RBNNE:2015:3716. 
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bepalingen) een generiek karakter heeft en omdat niet 
over het boetebeding is onderhandeld. Betekent dit dat de 
artikelen 1 lid 4 en 20 lid 6 van de algemene bepalingen 
integraal geschrapt moeten worden? Wat ons betreft 
niet. Een boetebeding is immers niet alleen bedoeld ter 
vervanging van schade. Er gaat ook een prikkel vanuit om 
de verplichtingen uit de huurovereenkomst en algemene 
bepalingen na te komen. Bovendien wordt het ROZ-model 
niet uitsluitend gebruikt door bedrijfsmatige verhuurders, 
maar ook door particuliere verhuurders en voor hen geldt 
de Richtlijn niet.52  De artikelen 1 lid 4 en 20 lid 6 van de 
algemene bepalingen behoeven wel aanpassing. Op grond 
van de rechtspraak die er nu is, dient (in ieder geval) per 
verplichting in de huurovereenkomst en de algemene 
bepalingen te worden opgenomen welke boete er geldt.53  
Daarnaast dient de hoogte van de boete aangepast te 

52 	Al oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 16 juli 2013 

(ECLI:NL:GHARL:2013:5238) in een zaak tussen een particuliere verhuur-

der en huurder onder verwijzing naar de Richtlijn dat het beroep op 

het boetebeding van artikel 20 lid 6 van de algemene bepalingen in de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijk-

heid onaanvaardbaar. 

53 	Ingeval in de bijzondere bepalingen bijvoorbeeld vastgelegd wordt dat 

de huurder het gehuurde niet (tijdelijk) in gebruik mag geven via Airbnb 

en/of dat hij in het gehuurde geen bedrijfsmatige activiteiten mag ont-

plooien, zoals het kweken van hennep, dan verdient het aanbeveling aan 

de overtreding van deze specifieke bepalingen een boete te koppelen. 

worden aan de aard en de ernst van de overtreding. Tot 
slot dient de boete gemaximeerd te worden. Aangezien de 
Hoge Raad nog niet heeft geoordeeld dat een boetebeding 
dán niet kwalificeert als een oneerlijk beding in de zin van 
de Richtlijn, dienen de gebruikers van het model er wel 
uitdrukkelijk op te worden gewezen dat niet vaststaat dat 
de boetebedingen in rechte standhouden. 

Conclusie 

Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en gewijzigde 
opvattingen in de rechtspraak is er aanleiding voor 
aanpassing van het ROZ-model voor woonruimte. Dat 
geldt zowel voor de huurovereenkomst als de bijbehorende 
algemene bepalingen. Uit deze bijdrage volgt echter dat het 
model daarvoor niet geheel op de schop hoeft, maar wel 
grondig moet worden herzien. 

Over de auteurs  
Mr.  dr. MariekeThijssen en mr. Anne van Wijk-Driessen zijn beiden advo- 

caat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen. 
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