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Onderwerp: takenpakket en financiering Huurcommissie 

 

Geachte Kamerleden, leden van de Commissie voor W&R,  

Op 6 juli 2016 heeft minister Blok aan uw Kamer een brief1 gestuurd over het takenpakket 

en de financiering van de Huurcommissie. De Huurcommissie is door de wetgever 

aangewezen als de (buitengerechtelijke) geschillenbeslechter in de gereguleerde huursector. 

De Huurcommissie wordt op dit moment voor meer dan 90% gefinancierd door de overheid. 

De minister wil dat de sector zelf gaat betalen voor de geschillenbeslechting en stelt voor om 

de bijdrage van de verhuurders in te richten conform het model van de verhuurderheffing.  

Wij betreuren het zeer dat wij van deze bezuiniging kennis moesten nemen via de brief aan 

de Kamer; terwijl wij nota bene al maanden met de Huurcommissie in gesprek zijn over een 

andere werkwijze die tot besparingen kan leiden.  

Verhuurdersorganisaties Aedes, Vastgoed Belang en IVBN, samen met de Woonbond 

namens huurders, wijzen de financiering van de geschillenbeslechting in de huursector 

door verhuurders af.  

Het komt op ons over als primaire bezuinigingsdoelstelling. Bovendien bevreemdt ons zeer 

het moment waarop deze maatregel wordt genomen. Dit najaar wordt de Huurcommissie 

geëvalueerd. Dan wordt er ook gekeken naar de bezuinigingsmaatregelen die de 

Huurcommissie zelf heeft genomen. Het ligt voor de hand eerst deze evaluatie af te wachten 

alvorens een wetswijziging op dit punt door te voeren.  

‘De veroorzaker betaalt’  

In de brief schrijft de minister dat de huidige financiering van de Huurcommissie afwijkt van 

het kabinetsbeleid om rekening te houden met het ‘de veroorzaker betaalt’-beginsel. De 

minister ziet verhuurders echter onterecht als veroorzaker van de geschillen en dus de partij 

die zou moeten betalen.  

 

                                                     
1 Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstukken 32 847 nr. 258 



 

 

Het huurrecht is veelomvattend en ingewikkeld. Het is de overheid die tot in detail regels 

stelt en het wettelijke regime van woningverhuur, huurprijsvaststelling, huurprijsverhoging 

et cetera bepaalt. Uit deze complexiteit van wet- en regelgeving rondom huren ontstaan 

veel geschillen tussen huurder en verhuurder.  

De balans in de uitspraken van de huurcommissie is redelijk gelijk verdeeld: van de meest 

voorkomende procedures stelt de Huurcommissie in 43% van de gevallen de huurder in het 

gelijk, tegenover 54%2 de verhuurder. Overigens verschilt dat per type zaak.  

Voor zaken over de toetsing van de aanvangshuur wordt de huurder in 80% van de gevallen 

in het gelijk gesteld. In de uitspraken over de Inkomensafhankelijke huurverhoging wordt de 

verhuurder in 92% van de gevallen in het gelijk gesteld. Verhuurders voeren hierin slechts 

het Rijksbeleid uit. Huurders zien bij de inkomensafhankelijke huurverhoging geen andere 

mogelijkheid om daar tegen te protesteren dan door een bezwaar in te dienen bij de 

Huurcommissie, waarvan zij bij voorbaat weten dat ze in het ongelijk worden gesteld.  

Kortom, wij zijn van mening dat de overheid voor een groot deel zelf de veroorzaker van de 

geschillen is. Volledige financiering door de overheid van de Huurcommissie is dan ook zeer 

op zijn plaats, hetgeen ook wel degelijk aansluit bij het in 2014 geformuleerde 

kabinetsuitgangspunt3.  

Verhuurders wijzen tevens het principe af dat verhuurders, die zich aan de (complexe) wet- 

en regelgeving houden en weinig of geen geschillen bij de Huurcommissie hebben, zouden 

moeten gaan betalen voor verhuurders en huurders die wél geschillen met elkaar hebben.  

Huurcommissie 

De Huurcommissie heeft de opdracht om te bezuinigen. Al jarenlang staan bezuinigingen op 

de begroting. Bezuinigingen die niet worden gerealiseerd. Nu probeert de minister zijn 

doelstelling te halen door de verantwoordelijkheid van de financiering buiten zijn 

departement te plaatsen. Daarmee wordt de sector opgezadeld met de financiële 

verantwoordelijkheid voor een organisatie die niet efficiënt kan werken en kampt met hoge 

bedrijfslasten als (weliswaar zelfstandig) onderdeel van de Rijksoverheid. Mochten 

verhuurders door de overheid onterecht gedwongen worden om (mee) te betalen aan de 

Huurcommissie, dan zullen verhuurders ook navenante invloed willen kunnen hebben op de 

bedrijfsvoering van de Huurcommissie.  

                                                     
2 Huurcommissie, Jaarverslag 2015, blz. 24 
3 Het in 2014 geformuleerde kabinetsuitgangspunt stelt immers dat ‘handhaving van wet- en regelgeving in beginsel uit de algemene 

middelen moet worden gefinancierd’. ‘Een uitzondering op dit algemene uitgangspunt is [alleen] mogelijk indien individuele 
(rechts)personen […] aanwijsbaar zijn die in substantiële mate profijt hebben bij toezicht en handhaving door de overheid (het 
profijtbeginsel) of indien individuele (rechts)personen […] de overheid aanwijsbaar noodzaken tot meer dan regulier toezicht en 
handhaving (het ‘veroorzaker betaalt’-beginsel).’ […] ‘Tevens mag (gedeeltelijke) doorberekening er niet toe leiden dat […] dit per saldo 
leidt tot een (onaanvaardbare) verhoging van de regeldruk en de nalevingslasten voor het bedrijfsleven.’ Tevens geldt ‘dat de hoogte van 
de bijdrage moet zoveel mogelijk beïnvloedbaar zijn voor de betrokkene.’ 



 

 

De Woonbond verzet zich voorshands tegen een grotere invloed van de verhuurders op de 

bedrijfsvoering, omdat zij het onwenselijk acht dat verhuurders invloed krijgen op de 

toegankelijkheid van de Huurcommissie.  

Huurders en verhuurders wensen te benadrukken dat de onafhankelijkheid van de 

Huurcommissie als een groot goed wordt gezien door alle partijen. De volledige financiering 

door de Rijksoverheid draagt bij aan deze onafhankelijkheid. Gedeeltelijke financiering door 

verhuurders doet afbreuk aan de onafhankelijke uitstraling van de Huurcommissie, 

waardoor het draagvlak voor de uitspraken zal afnemen. 

De Huurcommissie heeft dit afgelopen jaar gewerkt aan een plan om haar werkzaamheden 

in de toekomst efficiënter in te richten. Zij heeft deze plannen eerder al met verhuurders en 

huurders gedeeld. De belangrijkste wijziging is het starten met bemiddeling met het doel 

daardoor procedures te voorkomen en de kosten te beperken. Ook wordt bezuinigd op de 

bedrijfslasten. De plannen die de Huurcommissie heeft gepresenteerd zijn veelbelovend.  

Eén en ander moet in 2017 worden gerealiseerd. De hervormingen binnen de 

Huurcommissie zouden al een zodanige bezuiniging kunnen opleveren dat wijzigingen in het 

financieringssysteem niet nodig zijn. Dit inmiddels ingezette traject wordt nu door de 

minister éénzijdig en ernstig verstoord door een aanzienlijke bezuiniging te willen realiseren. 

Verhuurders en huurders zijn van mening dat er gezamenlijk met de minister en de 

Huurcommissie gewerkt moet worden aan meer efficiency en lagere kosten van de 

Huurcommissie, waarbij eerst het veelbelovende traject van ‘bemiddeling’ binnen de 

Huurcommissie een grote kans moet krijgen. Indien dan nog steeds de noodzaak tot 

bezuinigen op de Huurcommissie aanwezig is, zal er eerst naar de wet- en regelgeving 

gekeken moeten worden, met als primair uitgangspunt het voorkomen van geschillen. 

Daarbij moet nuchter gekeken worden naar de oorzaak van veel voorkomende geschillen en 

of die via verduidelijking of juist verlichting van wet- en regelgeving kunnen worden 

voorkomen.  

Met vriendelijke groet,  

 

mede namens  

Frank van Blokland, directeur IVBN 

Co Koning, algemeen directeur Vastgoed Belang 

Ronald Paping, algemeen directeur Woonbond 

 

 

Jeroen Pepers, algemeen directeur Aedes 


