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Geachte Kamerleden,  

 

Binnenkort bespreekt u het wetsvoorstel voor uitbreiding van de taken van de Huurcommissie en de 

introductie van een verhuurdersbijdrage (Kamerstuk nr. 34652). Eerder stuurden wij op 19 september 

2016 een gezamenlijke brief met Woonbond, Vastgoed Belang en IVBN, waarin we op hoofdlijnen onze 

reactie gaven. Daarna hebben we in onze brief van 27 januari 2017 ons standpunt nader uitgediept en 

u gevraagd de inhoud te betrekken bij uw inbreng op het verslag. Beide brieven treft u bijgaand aan.  

 

Aedes deelt de gedachte dat modernisering van de Huurcommissie kansen biedt om geschillen beter en 

efficiënter te gaan behandelen. De Huurcommissie is een waardevolle partij, die belangrijk is voor de 

relatie tussen huurders en verhuurders. We zijn tevreden met het voorstel om de taken van de Raad 

van Advies uit te breiden en zijn in principe ook voor bemiddeling, op voorwaarde dat goed is 

onderzocht of dit werkt. Minder tevreden zijn we over dat verhuurders en huurders niet betrokken zijn 

bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel. 

 

In deze brief doen wij u daarom enkele suggesties die de kwaliteit en werkwijze van de Huurcommissie 

volgens ons ten goede komen. 

 

Taken 

De doelgroep van de Huurcommissie is helder: de commissie behandelt geschillen van huurders met 

een gereguleerd huurcontract (sociale huur). Nog erg onduidelijk is echter wat de nieuwe taken van de 

Huurcommissie als landelijke geschillencommissie precies zullen zijn. Welke geschillen de commissie 

wel en niet behandelt, wordt immers pas later bepaald in een ministeriële regeling. Onduidelijk blijft 

dus om welke geschillen het hier gaat. 

Daarnaast is het de vraag of de Huurcommissie überhaupt is ingericht op een naar verwachting fors 

hoger aantal klachten. Klachten met een beperkt belang worden met dit voorstel ook behandeld, terwijl 

het nu juist de bedoeling was van het wetsvoorstel om de instroom van deze zaken tegen te gaan. Ook 

is onduidelijk hoe besluiten van de Huurcommissie vatbaar zijn voor bezwaar en beroep op grond van 

de Algemene Wet Bestuursrecht. De Huurcommissie is immers een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan).  
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Het lijkt ons daarom verstandig om een aantal randvoorwaarden reeds in het wetsvoorstel vast te 

leggen. Bijvoorbeeld dat ook tegen uitspraken in de bedoelde klachtengeschillen ‘beroep bij de 

kantonrechter’ (7:262 BW) openstaat en dat huurders pas ontvankelijk zijn als de interne 

klachtenprocedure is doorlopen. Dat is nu niet in de wet geregeld. Ook stellen wij een regeling voor om 

ervoor te zorgen dat ‘veelklagers’ niet oneindig bij de Huurcommissie terecht kunnen.  

 

Financiering 

De Huurcommissie wordt nu volledig gefinancierd door de overheid. Dat vinden wij een logische keuze. 

De Huurcommissie ontleent haar bestaansrecht immers aan haar onafhankelijke positie ten opzichte 

van huurders en verhuurders. Bovendien komt het gros van de door de commissie behandelde 

geschillen voort uit wet- en regelgeving, vastgesteld door de overheid. 

 

Het wetsvoorstel stelt nu voor om verhuurders ook een deel te laten betalen. Omdat de bijdrage wordt 

berekend op basis van de aangifte verhuurderheffing, komt circa 95 procent van dat deel voor rekening 

van woningcorporaties. Dat vinden wij niet terecht. Huurders van corporatiewoningen moeten straks 

indirect zelf betalen voor de taken van de commissie én ook nog eens voor de taken die de commissie 

uitvoert voor de particuliere huursector. Daarbij komt dat de meeste zaken die bij de commissie 

voorkomen door kleine(re) particuliere verhuurders worden veroorzaakt.  

 

Het zou redelijker zijn om te kiezen voor een bijdrage per geschil, zodat de veroorzaker betaalt. We 

vragen u dit aan te passen in het wetsvoorstel.  

 

Adviesrecht belangenorganisaties  

Wij hechten ook belang aan het kunnen blijven voordragen van zittingsleden, maar wij begrijpen het 

bezwaar van het gebrek aan transparantie. Om dit gebrek weg te nemen, kan ook gewerkt worden met 

een belangstellingsregistratie (die wordt bijgehouden door iedere betrokken organisatie). Een ieder die 

geïnteresseerd is in een functie als zittingslid bij de Huurcommissie, kan zich laten registreren. Uit dit 

register kunnen partijen dan een kandidaat voordragen.  

 

Mocht toch gekozen worden voor de in het wetsvoorstel voorgestelde wijze van benoeming van de 

zittingsleden, dan zien wij graag dat een concrete bepaling over het raadplegen van de 

belangenorganisaties wordt toegevoegd. Het bestuur moet de belangenorganisatie raadplegen, maar uit 

de toelichting wordt niet duidelijk wat een dergelijke raadpleging inhoudt.  

 

Daarnaast zien wij graag expliciet in de wet opgenomen dat de Huurcommissie afziet van de 

voordracht, als de betreffende belangenorganisatie gemotiveerd bezwaar heeft geuit tegen de 

benoeming.  

 
Meer informatie 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie willen over bijvoorbeeld 

praktijkvoorbeelden, neemt u dan contact op met Richard Bos op 06-51926072 of r.bos@aedes.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 
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