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Op grond van artikel 7:220 lid 3 BW heeft de huurder, die niet met een 

renovatievoorstel van zijn verhuurder heeft ingestemd, het recht een beslissing 

te vorderen van de rechter omtrent de redelijkheid van het voorstel en wel 

binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder aan hem 

dat 70% of meer van de huurders met het renovatievoorstel heeft ingestemd. 

Wat zijn de gevolgen als een huurder om hem moverende redenen nalaat een 

procedure aanhangig te maken binnen deze achtwekentermijn? De 

kantonrechter Amsterdam beantwoordt deze vraag in zijn uitspraak van 1 

november 2019. 
 

 

Casus en hoofdoverwegingen van de kantonrechter 

Verhuurder heeft het voornemen opgevat om renovatiewerkzaamheden te 

verrichten in en aan een groot aantal woningen gelegen in een wooncomplex. 

De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de isolatie en de ventilatie 

van de woningen. De verhuurder heeft daartoe een renovatievoorstel gedaan 

aan haar huurders. Huurder heeft niet ingestemd met de uitvoering van de 

werkzaamheden. Bij brief van 7 april 2019 informeert verhuurder de huurder dat 

ruim 70% van zijn buren met het renovatievoorstel heeft ingestemd. De 

verhuurder laat huurder weten dat zij zal gaan starten met de uitvoering van de 

werkzaamheden. De verhuurder informeert huurder tevens over de mogelijkheid 

een gerechtelijke procedure te starten indien de huurder van mening is dat het 

renovatievoorstel jegens hem niet redelijk is. De verhuurder laat de huurder ook 

weten binnen welke termijn hij de procedure moet starten en wijst hem op de 

gevolgen indien hij nalaat van deze bevoegdheid gebruik te maken. De huurder 

laat de achtwekentermijn ongebruikt verstrijken. De verhuurder start daarop een 

kortgedingprocedure waarin zij de rechter vraagt de huurder te veroordelen om 

het uitvoeren van de werkzaamheden te gedogen. In de procedure stelt de 

verhuurder zich – kort gezegd – op het standpunt dat het renovatievoorstel 

jegens de huurder geacht wordt redelijk te zijn. Volgens de verhuurder betreft het 

een wettelijk niet meer te weerleggen vermoeden zodat de inhoudelijke 

bezwaren van de huurder tegen het renovatievoorstel geen bespreking meer 

behoeven en de vorderingen van de verhuurder voor toewijzing gereedliggen. 

De huurder is het hier niet mee eens. Hij maakt bezwaar tegen de wijze waarop 

de verhuurder heeft bewerkstelligd dat meer dan 70% van de huurders heeft 

ingestemd met het renovatievoorstel. De verhuurder zou allerlei toezeggingen 

gedaan hebben en voordeeltjes geboden hebben aan individuele huurders om 

hun instemming met het renovatievoorstel te verkrijgen. Voorts is de huurder van 

mening dat de overschrijding van de achtwekentermijn niet aan hem kan worden 

tegengeworpen. Volgens de huurder was hij met de verhuurder nog in gesprek 

over het renovatievoorstel en wachtte hij op antwoorden op de vragen die hij aan 

de verhuurder had gesteld en op een passende oplossing voor zijn bezwaren 

tegen het renovatievoorstel. De kantonrechter oordeelt als volgt. 

 

De verhuurder heeft uiteengezet dat zij, hoewel het een complexgewijze 

renovatie betreft, aan iedere huurder individueel een redelijk voorstel moet doen. 

Zij probeert het renovatievoorstel, dat aan alle huurders is voorgelegd, dan ook 

vergezeld te laten gaan van maatwerk. Dat betekent dat zij, waar mogelijk, 

tegemoetkomt aan individuele wensen van huurders. Volgens de kantonrechter 

heeft de huurder niet aannemelijk gemaakt dat de verhuurder op een 

willekeurige en ondoorzichtige manier douceurtjes aan huurders heeft 

uitgedeeld, alleen om hen om onzuivere bedoelingen te bewegen in te stemmen 

met het renovatievoorstel en dat dit is gebeurd bij zo’n aantal huurders dat het 



 

70%-criterium niet geacht kan worden te zijn gehaald. Het standpunt van de 

huurder dat erop neerkomt dat zulks wel het geval is geweest, wordt dan ook 

niet gehonoreerd. Ten aanzien van het tweede bezwaar van de huurder merkt 

de kantonrechter het volgende op. 

 

De huurder meende nog in gesprek te zijn met de verhuurder over het 

renovatievoorstel en veronderstelde dat de termijn waarbinnen hij een procedure 

aanhangig moest maken niet zou lopen zolang dat gesprek voortduurde. Dat 

standpunt kan de huurder niet baten. De termijn van acht weken voor het 

aanhangig maken van een procedure en de gevolgen van het niet (tijdig) 

aanhangig maken van die procedure, zijn gebaseerd op artikel 7:220 lid 3 BW. 

De informatie die de verhuurder in haar brief van 7 april 2019 daarover aan de 

huurder heeft gegeven, is juist en volledig. Dat de huurder in de onjuiste 

veronderstelling verkeerde dat de termijn van acht weken niet zou lopen zolang 

hij nog in gesprek was met de verhuurder dient voor zijn risico te komen. Niet 

gesteld of gebleken is dat de verhuurder op een of andere manier heeft 

bijgedragen aan het ontstaan van die onjuiste veronderstelling. Hoewel ter zitting 

duidelijk is geworden dat de huurder dat anders ervaart, is het niet onredelijk dat 

de verhuurder zich erop beroept dat de termijn van acht weken is verstreken. Zij 

heeft een gerechtvaardigd belang bij handhaving van die wettelijke termijn. De 

verhuurder moet namelijk op een gegeven moment duidelijkheid hebben over de 

vraag welke huurders (geacht worden te) hebben ingestemd met het 

renovatievoorstel en welke huurders, ondanks dat meer dan 70% van de 

huurders vóór is, bezwaren houden tegen het renovatievoorstel. Die bezwaren 

kunnen vervolgens door de rechter onderzocht en beoordeeld worden. Het 

initiatief tot het tijdig aanhangig maken van zo’n procedure ligt echter bij de 

huurder, aldus de kantonrechter. Voorts is de kantonrechter van mening dat de 

informatieverplichting van de verhuurder niet zover gaat dat de verhuurder de 

huurder ongevraagd informatie had moeten verstrekken over de vragen waar en 

op welke manier hij een gerechtelijke procedure aanhangig kon maken. De 

slotsom luidt dan ook dat de huurder de gelegenheid heeft gehad zijn bezwaren 

tegen het renovatievoorstel aan de rechter voor te leggen, maar dat hij die 

gelegenheid onbenut heeft gelaten. De inhoudelijke bezwaren van de huurder 

tegen het renovatievoorstel kunnen niet meer in een bodemprocedure worden 

beoordeeld. De huurder wordt geacht met het renovatievoorstel te hebben 

ingestemd en zal daarom zijn medewerking aan de renovatiewerkzaamheden 

hebben te verlenen en de werkzaamheden moeten gedogen. De vorderingen 

van de verhuurder worden daarom ook toegewezen. 
 

Duiding 

Op grond van artikel 7:220 lid 2 BW moet een huurder een renovatie gedogen 

als de verhuurder in het kader van de renovatie aan de huurder een redelijk 

voorstel doet. Een veel voorkomend misverstand bij verhuurders is het idee dat 

als minder dan 70% van de huurders heeft ingestemd met het renovatievoorstel, 

het renovatieproject geen doorgang kan vinden. De vraag of een 

renovatievoorstel redelijk is, hangt echter niet af van het percentage vóór- en 

tegenstemmers maar van de belangen van de verhuurder en de huurder bij de 

uitvoering van het renovatievoorstel. Indien de renovatie 10 of meer woningen 

betreft die een bouwkundige eenheid vormen en 70% of meer van de huurders 

met het renovatievoorstel heeft ingestemd, dan wordt het voorstel vermoed 

redelijk te zijn. Dit is niet meer dan een wettelijke fictie. De huurder die niet met 

het renovatievoorstel heeft ingestemd kan immers binnen acht weken na de 

schriftelijke kennisgeving van de verhuurder aan hem dat 70% of meer van de 

huurders akkoord is met het renovatievoorstel, een beslissing van de rechter 

vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel jegens hem. Zelfs indien 

bijvoorbeeld 95% van de huurders met het voorstel akkoord is, kan de rechter 

oordelen dat het renovatievoorstel jegens de huurder die de procedure is gestart 

geheel of op onderdelen niet redelijk is. Het renovatievoorstel betreft immers een 

aanbod aan een individuele huurder in het complex. Dat het renovatievoorstel in 



 

hoofdlijnen een opsomming betreft van de generieke werkzaamheden die de 

verhuurder in zijn complex wenst uit te voeren, betekent niet dat de verhuurder in 

zijn voorstel aan de individuele huurder geen rekening moet houden met de 

individuele belangen van die huurder en dus, onder omstandigheden, maatwerk 

zal moeten leveren. Indien de huurder vervolgens de achtwekentermijn van 

artikel 7:220 lid 3 BW onbenut laat verstrijken, dan is zijn beurt in beginsel 

voorbij en zal hij de uitvoering van de werkzaamheden moeten gedogen of de 

huurovereenkomst met zijn verhuurder moeten beëindigen. De regeling van 

artikel 7:220 BW is immers mede in het leven geroepen om zowel de huurders 

als de verhuurder voorafgaand aan het plaatsvinden van de renovatie zekerheid 

te verschaffen omtrent de voorwaarden waaronder de renovatie zal 

plaatsvinden. Dit betekent dat als de procedure van lid 3 is doorlopen (dus: 70% 

of meer van de huurders is akkoord met het renovatievoorstel, de verhuurder 

heeft de weigerachtige huurder gewezen op de achtwekentermijn en de huurder 

start binnen deze termijn geen procedure) de huurder gebonden is aan de 

inhoud van het renovatievoorstel, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is. Hierbij kan men denken aan de situatie dat een 

verhuurder de instemming van haar huurders op een oneigenlijke manier heeft 

verkregen of aan het geval dat de verhuurder in het renovatievoorstel een 

onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Er zal dus slechts in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden mogen worden geoordeeld dat het verstrijken van 

de achtwekentermijn de huurder niet mag worden tegengeworpen. Dit is was mij 

betreft een terecht uitgangspunt, met name omdat zowel de verhuurder als de 

huurders in geval van een complexgewijze renovatie op enig moment de 

zekerheid moeten hebben dat het renovatievoorstel van de verhuurder redelijk is 

en kan en mag worden uitgevoerd, ook tegen de wil van de huurders die 

bezwaren houden tegen het renovatievoorstel.  
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