
Zaaknummer

16555

Uitspraak
van de Huurcommissie

Verzoek
Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken (art. 7:257 BW)

Woonruimte
Maria Austriastraat 983 
1087JB  AMSTERDAM
Hierna te noemen: de woonruimte

Verzoeker
[XXX]
Hierna te noemen: huurder

Wederpartij
[XXX]
Hierna te noemen: verhuurder

Datum zitting

31 oktober 2018

Verzonden op

7 december 2018

Verzonden aan

huurder en verhuurder

Kern van de uitspraak
• De huurprijs van € 620,49 per maand wordt vanaf 1 december 2017 tijdelijk 

verlaagd tot € 496,39 per maand.

I Verloop van de procedure

Verzoek van de huurder

De Huurcommissie heeft op 16 april 2018 een verzoek van de huurder ontvangen. 
Daarin vraagt de huurder of de huurprijs voor zijn woonruimte tijdelijk kan worden 
verlaagd vanwege de vermindering van het woongenot wegens ernstige 
onderhoudsgebreken. Op 7 november 2017 heeft de huurder in een brief aan de 
verhuurder laten weten dat de woonruimte gebreken heeft.

Onderzoek door de Huurcommissie

De Huurcommissie heeft een voorbereidend onderzoek in de woonruimte laten 
uitvoeren. Van dit onderzoek is een rapport opgemaakt. De Huurcommissie heeft 
dit rapport aan de huurder en de verhuurder gestuurd.

II Zitting

Zittingsdatum: 31 oktober 2018

Zittingsvoorzitter: mr. J.H. Bloksma

Zittingsleden: J.C. Bakker BSc en ir. H. Brakel
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De huurder en de verhuurder zijn schriftelijk uitgenodigd voor de behandeling van 
het verzoek op de zitting van de Huurcommissie.

Korte samenvatting verklaring huurder:

• Het was van de zomer 38 graden in de woonruimte. De temperatuur is ook 
s'nachts hoog. Er zit rondom glas van boven naar beneden. We hebben het 
probleem al vanaf de huuringang.

• Ik heb een aangepaste woning.
• Ze hebben van de zomer metingen verricht voor zonweringen maar daarna 

is niets meer vernomen.

Korte samenvatting verklaring gemachtigde van de verhuurder:

• Er zijn geen bezwaren tegen de inhoud van het rapport van onderzoek. Wij 
gaan niets aan zonwering doen.

• De mechanische ventilatie is nagekeken en afgesteld.
• De scheefstand in de woonruimte valt binnen de norm.

De huurder heeft naar aanleiding van de behandeling ter zitting en op verzoek van 
de commissie een logboek van de gemeten temperaturen in de woonruimte over 
de periode 7 maart tot 18 april en 7 augustus tot en met 6 november doen 
toekomen.

III Beoordeling

De Huurcommissie beoordeelt of de woonruimte ernstige gebreken heeft. Alleen als 
de gebreken het woongenot ernstig verstoren of de bruikbaarheid van de 
woonruimte ernstig belemmeren kan de Huurcommissie de huur tijdelijk verlagen. 
De Huurcommissie baseert de uitspraak op alle beschikbare schriftelijke informatie 
over de zaak en alles wat op de zitting is besproken.

Huurprijs

De Huurcommissie gaat uit van de geldende huurprijs op 1 december 2017. Op die 
datum was de huurprijs € 620,49 per maand.

Onderhoud en gebreken

Met betrekking tot de ervaren hitteoverlast overweegt de commissie als volgt.

Het betreft een hoekwoning, met rondom grote ramen die voorzien zijn van 
isolatieglas. Huurder heeft zijn stelling omtrent de ervaren warmteklachten over de 
binnentemperatuur onderbouwd met een overzicht van gemeten temperaturen.

De Kantonrechter Amsterdam heeft zich in het vonnis van 10 februari 2015 
Rolnummer CV 11-20791 uitgesproken over een vergelijkbare situatie, waarbij ook 
de vraag aan de orde was of een langdurige hoge temperatuur in de woonruimte 
als gevolg van zonneschijn een woongenot schadend gebrek aan de woonruimte 
oplevert.

In het vonnis wordt vastgesteld dat er geen wettelijke norm voor 
binnentemperaturen in woningen bestaat. In de publicatie GIW/ISSO 2008 wordt als 
grens een temperatuur boven 26,5 graden over een periode van 300 uur of langer 
aangehouden.

De kantonrechter heeft als criterium genomen dat sprake is van een gebrek als de 
temperatuur in de woonruimte door de zon als gevolg van het grote glasoppervlak 
belangrijk hogere waarden bereikt dan de buitentemperatuur en in het gehuurde 
geen toereikende technische voorziening is getroffen ter afkoeling van de 
temperatuur.

De commissie volgt der kantonrechter in het voorgaande en is van oordeel dat de 
huurder d.m.v. de overgelegde registratie van gemeten temperaturen voldoende 
aannemelijk heeft gemaakt dat over een langere periode in 2018 overdag de 
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binnentemperatuur minimaal 26,5 graden Celsius bedroeg bij een 
buitentempratuur die in het algemeen meer dan zes graden lager was.

Op 14 maart 2018 is nog 25 graden Celsius gemeten maar op 18 april was dit al 29 
graden (bij een maximum buitentemperatuur volgens het KNMI van 23,5 graden). 
Op 7 augustus was het 38 graden (KNMI buitentemperatuur max 33,9 graden). In 
de periode van 7 tot en met 22 september werd dagelijks minimaal 26,5 graden 
gemeten (de door KNMI gemeten maximale buitentemperatuur over deze periode 
was in 11 dagen daarvan niet hoger dan 20.3 graden; op de overige dagen 
varieerde het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tussen de 2,9 en 9,6 
graden Celsius). In de periode van 8 tot en met 12 oktober zijn 
binnentemperaturen gemeten van 28 á 29,5 graden, terwijl het KNMI voor deze 
dagen de volgende maximumtemperaturen geeft: 16,9, 19,1, 23,5, 22,9 en 22,8). 
Ook op 17 oktober was het nog 29 graden Celsius (KNMI max 11,3) en op 2 en 3 
november 25,5 graden (KNMI max 11,8 en 10,1).

De commissie neemt aan dat in de zomer van 2018 op meerdere dagen de 
binnentemperaturen overdag boven 26,5 graden Celsius zijn gestegen. Het was 
immers een zeer warme zomer en er is geen reden aan te nemen dat deze 
temperaturen niet belangrijk hoger waren dan de buitentemperaturen.

Dit betekent dat in meer dan 300 uren de temperatuur 26,5 graden Celsius of meer 
bedroeg.

Van een technische voorziening ter afkoeling van de temperatuur is niet gebleken.

Gelet op het rapport van onderzoek, de verklaringen op de zitting en alle informatie 
die de Huurcommissie voor of tijdens de zitting heeft ontvangen heeft de 
woonruimte volgens de commissie derhalve het volgende ernstige gebrek:

• de temperatuur in de woonruimte bereikt door de zon als gevolg van het 
grote glasoppervlak belangrijk hogere waarden dan de buitentemperatuur en 
er is in het gehuurde geen toereikende technische voorziening getroffen ter 
afkoeling van de temperatuur. Dit is een gebrek in categorie C, analoog aan 
nr 1: ernstige overlast van warmte doordat daartegen geen technische 
voorziening is getroffen.

Behalve het in het bovenstaande genoemde vonnis van de rechtbank Amsterdam 
d.d. 10-2-2015 verwijst de commisie nog naar de vonnissen d.dis 6-7-2015 
(ECLI:NL:RBAMS:2016:9681) en 21-12-2015 (ECLI:NL:RBAMS:2016:9682 JHV 
2016/3), van de rechtbank Limburg d.d. 8-2-2017 (ECLI:NL:RGLIM:2017:1053 WR 
2017/88) en van de Vrz Rb Roermond d.d. 9-8-2017 (zkn 6106210/CV EXPL 17-
559).

De commissie is van oordeel dat de andere gebreken in de woonruimte niet zo 
ernstig zijn dat de huurprijs daarom tijdelijk verlaagd kan worden.

Bij een gebrek in categorie C kan de Huurcommissie de huurprijs tijdelijk verlagen 
tot 40% van de geldende huurprijs.

Omdat de gevolgen van het gebrek zich niet gedurende het gehele jaar 
manifesteren acht de commissie een tijdelijke verlaging tot 80% van de geldende 
huurprijs redelijk.

Tijdelijke verlaging

De huurprijs wordt tijdelijk verlaagd tot 80% van de geldende huurprijs. De huurder 
betaalt dus € 496,39 per maand.

Begin en einde van de tijdelijke huurverlaging

De Huurcommissie heeft het verzoek ontvangen op 16 april 2018. Dat is binnen de 
wettelijke termijn van zes maanden nadat de huurder het gebrek bij de verhuurder 
heeft gemeld. De verlaging van de huurprijs gaat in op de eerste van de maand 
nadat de huurder het gebrek bij de verhuurder heeft gemeld. Dit geschiedde bij 
brief d.d. 7-11-2017. De verlaging gaat dus in op 1 december 2017.

De huurverlaging geldt totdat het gebrek is hersteld. Vanaf de eerste van de 
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maand nadat het gebrek is hersteld, moet de huurder weer de huurprijs van € 
620,49 betalen. Zolang het gebrek niet is hersteld, mag de verhuurder de huurprijs 
niet verhogen.

Als de huurder en de verhuurder het er niet over eens zijn of, en wanneer, het 
gebrek is hersteld, kan de verhuurder de Huurcommissie vragen een uitspraak te 
doen hierover.

Beoordeling van de leges

De partij die in het ongelijk wordt gesteld, moet de leges betalen. In dit geval heeft 
de woonruimte een gebrek dat ernstig is en het woongenot schaadt. De 
Huurcommissie verlaagt tijdelijk de huurprijs. Daarom stelt de Huurcommissie de 
huurder in het gelijk. Dit betekent dat de verhuurder de leges moet betalen.

Volgens de wet betaalt een rechtspersoon € 450,00 leges. Een huurder, en een 
verhuurder die geen rechtspersoon is, betaalt € 25,00.

IV Beslissing

De woonruimte heeft op 1 december 2017 het volgende ernstige gebrek:

• de temperatuur in de woonruimte bereikt door de zon als gevolg van het 
grote glasoppervlak belangrijk hogere waarden dan de buitentemperatuur en 
er is in het gehuurde geen toereikende technische voorziening getroffen ter 
afkoeling van de temperatuur. Dit is een gebrek in categorie C, analoog aan 
nr 1.

De geldende huurprijs van € 620,49 wordt vanaf 1 december 2017 tijdelijk verlaagd 
tot € 496,39 per maand.

Legesveroordeling

• De verhuurder moet € 450,00 leges betalen.
• De huurder krijgt het betaalde legesvoorschot terug.

.

Volgens de wet worden de huurder en de verhuurder geacht overeengekomen te 
zijn wat in deze uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken na 
verzending van deze uitspraak een beslissing van de rechter heeft gevorderd over 
het punt waarover de Huurcommissie om een uitspraak was verzocht.

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen acht weken na de 
verzenddatum van deze uitspraak naar de rechter gaan. In de begeleidende brief 
leest u hoe u dit kunt doen.

Amsterdam, 31 oktober 2018
De Huurcommissie,

mr. J.H. Bloksma
Zittingsvoorzitter
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