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Verhuur van herontwikkelde woningen: 
het belang van een actuele WOZ-beschikking



Er is behoefte aan grotere, middeldure, huurwoningen. Vooral in de Randstad. Ontwikkelaars en particuliere 
beleggers spelen daarop in. Oude sociale huurwoningen worden herontwikkeld en vaak samengevoegd tot 
één zelfstandige huurwoning of gesplitst in meerdere zelfstandige huurwoningen, met elk een eigen 
huisnummer. Deze woningen worden dan geliberaliseerd en vervolgens verhuurd in wat in de volksmond de 
‘vrije sector’ wordt genoemd.

Huurprijs

De huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald aan de hand van de puntenwaardering uit het  
Woningwaarderingsstelsel. Een belangrijk onderdeel van de huurprijsbepaling in dit stelsel is de 
WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde bepaalt namelijk gemiddeld 25% van de maximale          
huurprijs. En juist die WOZ-waarde is vóór herontwikkeling veelal anders dan ná herontwikkeling en      
zeker bij samenvoeging of splitsing. Er kan dan een probleem ontstaan wanneer de voormalige sociale 
huurwoning als herontwikkelde woning wordt verhuurd voor een geliberaliseerde huurprijs. 

Een praktijkvoorbeeld  

Een drie etages tellend bovenhuis staat op 1 februari 2017 geregistreerd als één bovenhuis. De 
WOZ-waarde is reeds vastgesteld. De huurder van het drie etages tellende bovenhuis wil kleiner gaan 
wonen, nu de kinderen niet langer thuis wonen. Besloten wordt de eerste etage te verbouwen tot een 
zelfstandige woning, de nadien resterende twee etages worden tezamen eveneens geregistreerd als één 
zelfstandige woning. De renovatie verloopt voorspoedig en de woningen zijn in juli 2017 verhuurklaar. Als 
gevolg van de splitsing is voor de beide nieuwe woningen nog geen aparte WOZ-beschikking afgegeven. 
De huurder zal de zelfstandige woning van één etage huren tegen een sociale huurprijs. De woning van 
twee etages wordt opgeknapt en geliberaliseerd verhuurd. De verhuurder wil zo snel mogelijk, liefst per 1 
augustus 2017, verhuren. Loopt de verhuurder een risico? 

Nou en of! 

Stel dat de verhuurder de woningen verhuurt per 1 augustus 2017. De huurders van de sociale huurwoning 
en de geliberaliseerde woning vinden de overeengekomen huurprijzen toch wat aan de hoge kant en      
stappen binnen zes maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomsten naar de Huurcommissie. De 
Huurcommissie gaat voor het berekenen van de maximale huurprijs c.q. bij de toets aanvangshuurprijs uit 
van de WOZ-waarde van de woning op de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Omdat voor beide 
woningen geen aparte WOZ-beschikking is afgegeven moet voor de berekening van de huurprijs worden 
gerekend met de wettelijk voorgeschreven minimumwaarde van € 41.816,- wat van invloed is op de       
huurprijs. Uitkomst van de procedure bij de Huurcommissie kan dus zijn dat de huurprijzen worden verlaagd 
tot onder de liberalisatiegrens en dan bent u als verhuurder aan die huurprijs gebonden, zolang de 
huurovereenkomst loopt. 

Dat doet zeer! 

Dit probleem onderkennen wij als advocaat van ontwikkelaars en beheerders. Door middel van intensieve 
correspondentie met de gemeente Amsterdam hebben wij geprobeerd een oplossing te vinden,                    
bijvoorbeeld door het mogelijk te maken een tussentijdse WOZ-beschikking aan te vragen, zodat de  
nieuwe WOZ-waarde op het moment van het verhuren van de herontwikkelde woning bekend is. Helaas     
is de gemeente Amsterdam vooralsnog niet bereid verhuurders hierin tegemoet te komen.  

Meerdere oplossingen

Kan dit probleem worden ondervangen door – bijvoorbeeld – met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd 
te werken? 

Zeker! 

Het is mogelijk om voor zelfstandige woningen een huurovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Dat kan 
voor een maximale periode van twee jaar. Let wel, wordt aan de huurder na verloop van de huurovereen-
komst voor bepaalde tijd een nieuwe (opvolgende) huurovereenkomst aangeboden, dan wordt deze nieuwe 
huurovereenkomst geacht een voortzetting te zijn van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd en kan de 
huurder binnen zes maanden na ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst alsnog naar de          
Huurcommissie stappen. Het aanbieden van een opvolgende huurovereenkomst aan bestaande huurder is 
voor de verhuurder dus geen verstandige optie.

Twee andere mogelijkheden zijn de volgende:

wachten met verhuur tot de nieuwe (aparte) WOZ-beschikking beschikbaar is, maar leegstand is 
geen risicovrij alternatief sinds de invoering van de leegstandsboete;

niet wachten en een huurovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten op basis van de wettelijke 
minimumwaarde en na ontvangst van een nieuwe (aparte) WOZ-beschikking aan een andere 
huurder verhuren;

Mocht de huurder binnen de termijn dat de huurovereenkomst voor bepaalde tijd loopt naar de Huurcom-
missie stappen, dan is de schade beperkt en kan de huurovereenkomst aan het einde van de bepaalde tijd 
beëindigd worden. 

Wat te doen?

Wij adviseren verhuurders/beheerders om bij het ontbreken van een actuele WOZ-beschikking tijdig een 
advocaat te bellen en advies in te winnen. Meerdere oplossingen zijn mogelijk, maar per geval sterk    
afhankelijk van uw specifieke wensen. Kortom, het blijft maatwerk. Voorkom discussie achteraf en              
anticipeer op een te verwachten verandering van de WOZ-waarde, zowel een hogere als een lagere.

Reacties of vragen?

Hebt u een reactie of een vraag naar aanleiding van deze bijdrage, dan kunt u ons bereiken via onderstaan-
de gegevens.
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