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In ieder nummer van HIP wordt aan de hand van een praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken. 

Het gaat steeds om een bepaling waarover in de literatuur weinig geschreven is. Het praktijkgeval wordt 
geschetst, de tekst van de bepaling wordt geciteerd, kort toegelicht en toegepast op het praktijkgeval. In deze 

aflevering van HIP is artikel 7:222 BW aan bod, over de klachtplicht van de huurder. 

Het praktijkgeval 

D e huurder van een gestoffeerde studentenkamer op 
de eerste etage hierna 'huurder eerste etage', ziet een 

vochtplek op de muur onder de wastafel op zijn kamer. 
Hij doet daarvan geen melding bij de verhuurder, omdat 
de vochtplek hem niet stoort. De huurder van de onderge-
legen studentenkamer (eveneens gestoffeerd), hierna 'huur-
der begane grond', ziet een vochtplek op het plafond van 
zijn kamer ter hoogte van de wastafel van huurder eerste 
etage. Ook hij doet daar in eerste instantie geen melding 
van bij de verhuurder. Pas als sprake is van wateroverlast 
met als gevolg dat het tapijt en de raambekleding in zijn 
kamer deels vervangen moeten worden, meldt huurder be-
gane grond zich bij de verhuurder. Huurder begane grond 
verlangt van hem herstel en huurprijsvermindering. 

Artikel 7:222 BW 

"Indien de huurder gebreken aan de zaak ontdekt of 
derden hem in zijn genot storen of enig recht op de zaak 
beweren, moet hij daarvan onverwijld aan de verhuurder 
kennis geven, bij gebreke waarvan hij verplicht is aan de 
verhuurder de door de nalatigheid ontstane schade te 
vergoeden." 
Op de huurder rust ingevolge artikel 7:222 BW de plicht 
een gebrek (artikel 7:204 lid 2 BW), een feitelijke stoornis 
of een bewering van recht door een derde (artikel 7:204 lid 
3 en 211 BW) te melden bij de verhuurder. Die plicht geldt 
bij iedere omstandigheid die het huurgenot aantast, dus 
ook bij een omstandigheid waarvan de huurder jegens de 
verhuurder geen opheffing verlangt of geen opheffing kan 
verlangen.lArtikel 7:222 BW vormt daarmee een aanvulling 
op de artikelen 7:206 en 7:211 BW Die artikelen geven de 

1 Vgl. ook B.A.  Dozy,  T&C Huurrecht 2012, art. 7:231 BW, aant. 1, C.LJ.M. de 

Waal, GS Huurrecht 2014, art. 7:222 BW, aant. 4. 

huurder de bevoegdheid om bij bepaalde omstandigheden 
te klagen. De huurder is bevoegd nakoming van de 
verhuurder te verlangen en de verhuurder moet daarna in 
actie komen. Artikel 7:222 BW geeft de huurder de plicht 
te klagen. Ook als de verhuurder van de huurder daarna 
niet in actie hoeft te komen. De verhuurder kan daarna in 
actie komen op grond van artikel 7:220 BW. 
Het oude huurrecht bevatte geen expliciete klachtplicht. 
Impliciet was de huurder ook toen echter gehouden de 
verhuurder te waarschuwen voor (dreigende) schade. Die 
gehoudenheid vloeide voort uit de plicht van de huurder 
om zich als goed huurder te gedragen (artikel 7A:1596 oud 
BW). Uit de rechtspraak volgt dat het niet voldoen aan de 
klachtplicht ook onder het huidige recht betekent dat de 
huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen.' 
Artikel 7:222 BW beoogt schade bij de verhuurder te 
voorkomen. De huurder is bij het niet (tijdig) nakomen 
van de klachtplicht dan ook uitsluitend gehouden tot 
vergoeding van de schade die het gevolg is van het niet 
(tijdig) nakomen van de klachtplicht.3  De huurder behoudt 
zijn eventuele recht op herstel, vergoeding van schade en 
vermindering van de huurprijs. Uit de wetsgeschiedenis 
volgt wel dat het recht op vermindering van de huurprijs 
pas ingaat nadat de huurder aan de klachtplicht heeft 
voldaan.4  
Uit de wetsgeschiedenis volgt niet of artikel 7:222 BW naast 
of in plaats van de algemene klachtplicht van artikel 6:89 
BW geldt. Die algemene klachtplicht verschilt van artikel 
7:222 BW doordat op grond van de algemene klachtplicht 
geklaagd moet worden binnen 'bekwame tijd'. Op grond 
van artikel 7:222 BW moet 'onverwijld' geklaagd worden. 

2 Hof 's-Gravenhage 22 december 2006, WR 2007, 29, 

ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ6559, r.o. 3.6 en 3.7. 

3 Kamerstukken 111997/98, 26089, nr. 3, p. 34. 

4 Kamerstukken 111997/98, 26089, nr. 6, p. 26, vgl. ook: Hof Arnhem 1 

december 2009, WI? 2010, 125, ECLI:NL:GHARN:2009:BK5151. 
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Dat betekent dat op grond van artikel 7:222 BW (nog) 
eerder geklaagd moet worden dan op grond van de algemene 
klachtplicht. Gebeurt dat niet, dan kan de verhuurder op 
grond van artikel 7:222 BW jegens de huurder aanspraak 
maken op vergoeding van de schade die hij daardoor heeft 
geleden. De huurder behoudt in dat geval (zoals gezegd) 
zijn eventuele recht op herstel, vergoeding van schade en 
vermindering van de huurprijs. Op grond van artikel 6:89 
BW zouden die rechten vervallen als de huurder niet op 
tijd klaagt. Uit een arrest van het Hof Arnhem volgt dat het 
Hof Arnhem van oordeel is dat artikel 6:89 BW in dit geval 
echter niet van toepassing is.5  
Artikel 7:222 BW geldt voor iedere huurder, dus voor de 
huurder van woonruimte, bedrijfsruimte, onbebouwd 
onroerend goed en roerend goed. 

Artikel 7:222 BW toegepast op het praktijkgeval 

De verhuurder van de studentenkamers in het praktijkgeval 
kan huurder eerste etage zonder meer aanspreken op het 
niet nakomen van de klachtplicht. Huurder eerste etage is 
immers op de hoogte van de vochtplek zonder daarover te 
klagen bij de verhuurder. Dat is in strijd met artikel 7:222 
BW. Of hij herstel van het gebrek verlangt of niet, is niet 
relevant. Ook is niet relevant of het gebrek aan hem kan 
worden toegerekend of niet. 
De vraag is of de verhuurder huurder eerste etage ook 
kan aanspreken als hij niet op de hoogte zou zijn van de 
vochtplek. In het praktijkgeval is bijvoorbeeld voorstelbaar 
dat hij daar niet van op de hoogte is aangezien de vochtplek 
zich onder de wastafel bevindt. In de literatuur wordt  

aangenomen dat 'enige objectivering' met betrekking het 
op de hoogte zijn van het gebrek op zijn plaats is.' Dat 
betekent dat van geval tot geval bekeken moet worden of 
de huurder van het gebrek op de hoogte had moeten zijn. 
De verhuurder kan ook huurder begane grond aanspreken 
op het niet nakomen van de klachtplicht. Ook hij is immers 
op de hoogte van de vochtplek zonder daarover te klagen 
bij de verhuurder. Huurder begane grond kan nog steeds 
herstel en huurprijsvermindering verlangen, maar die huur-
prijsvermindering gaat pas in nadat hij aan de klachtplicht 
heeft voldaan. 
Op zijn beurt kan de verhuurder verlangen dat de huurders 
de schade vergoeden die hij lijdt doordat de huurders 
niet, althans niet onverwijld aan hun klachtplicht hebben 
voldaan. Die schade kan bestaan uit de kosten van het 
deels vervangen van het tapijt en de raambekleding van 
de kamer van huurder begane grond, mits de verhuurder 
bewijst dat die kosten voorkomen hadden kunnen worden 
als de huurders de vochtplekken in de kamers onverwijld 
aan hem gemeld zouden hebben. 

5 Hof Arnhem 1 december 2009, WR 2010, 125, 
ECLI:NL:GHARN:2009:8K5151, r.o. 12.  

6 HJ.  Bosse!,  Huurrecht en Praktijk, Huurrecht Algemeen, 2013/5.11 onder 

verwijzing naar De Waal, Huurrecht (losbl.), art. 222, aant. 5. 

24 000 / NUMMER 1, FEBRUARI 2017 TIJDSCHRIFT HUURRICHT IN PRAKTIJK 


	Page 1
	Page 2

