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HO GE RAAD (CIVIELE KAMER)
22 april 2022, nr. 21/03214
(Mrs. M.J. Kroeze, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, A.E.B. ter Hei de, G.C. Makkink)
m.nt. J.A. Monsma

ECLI:NL:HR:2022:633

Ho ge Raad geeft, in antwoord op prejudiciële vragen van de kantonrechter, handvatten voor de 
toepassing van het woningwaarderingsstelsel in gevallen waarin de WOZ-waarde van het gehuurde 
niet bekend is of geen goed beeld geeft van de waarde van het gehuurde. Mi ni mumwaarde 
ingevolge het Be sluit huur prij zen woonruimte is alleen bedoeld voor specifieke gevallen.

Prejudiciële beslissing

In de zaak van
XIOR ROTSOORD B.V., TEVENS HANDELENDE ONDER DE NAAM XIOR STUDENT HOUSING, gevestigd 

te Eind ho ven,
EISERES in eerste aanleg,
hierna: de verhuurster,
advocaat in de prejudiciële procedure: P.A. Fruytier,
tegen
[verweerder 1],
wonende te [woonplaats],
GEDAAGDE in eerste aanleg,
hierna: [verweerder 1],
advocaat in de prejudiciële procedure: H.J.W. Alt,
en tegen
1. [verweerder 2],wonende te [woonplaats],
2. [verweerder 3],wonende te [woonplaats],
3. [verweerder 4],wonende te [woonplaats],
4. [verweerder 5],wonende te [woonplaats],
5. [verweerder 6],wonende te [woonplaats],
6. [verweerder 7],wonende te [woonplaats],
7. [verweerster 8],wonende te [woonplaats],
GEDAAGDEN in eerste aanleg,
niet verschenen in de prejudiciële procedure.
Alle gedaagden in eerste aanleg worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de huurders,

1  De prejudiciële procedure
Bij tussenvonnis in de zaak 8566575 UC EXPL 20-4505 DS/1286 van 28 juli 2021 heeft de kantonrechter 
te Utrecht op de voet van art. 392 Rv prejudiciële vragen aan de Ho ge Raad gesteld.

[verweerder 1] heeft schriftelijke opmerkingen als bedoeld in art. 393 lid 1 Rv ingediend.
De conclusie van de Ad vo caat- Gene raal G.R.B. van Peursem strekt tot be ant woor ding van de preju-

diciële vragen op de wijze als in de conclusie per vraag aangegeven.
De advocaten van Xior en [verweerder 1] hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2  Uit gangs punten en feiten
2.1 Een van de on der de len van het waarderingsstelsel dat wordt gebruikt bij de be oor de ling van de 
redelijkheid van de huur prijs van een zelfstandige woning, is de WOZ-waarde van het gehuurde, dat wil 
zeggen de waarde van de onroerende zaak als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken (hierna: 
de Wet WOZ). De prejudiciële vragen hebben betrekking op gevallen waarin de WOZ-waarde van het ge-
huurde op de ingangsdatum van de huur over een komst niet bekend is of geen goed beeld geeft van de 
waarde van het gehuurde. De vragen stellen aan de orde of in die gevallen de in het waarderingsstelsel 
genoemde mi ni mum WOZ-waarde moet worden toe ge past.
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2.2 Bij de be ant woor ding van de prejudiciële vragen gaat de Ho ge Raad uit van de volgende feiten:
(i) De verhuurster heeft in december 2018 met de huurders huur over een komsten gesloten voor 

zelfstandige woningen die in de perio de 2016 tot medio 2018 in haar opdracht zijn gerealiseerd 
in een voormalig kantoorgebouw.

(ii) De WOZ-waarden van de woningen voor het ka len der jaar 2018 zijn niet bekend omdat de wo-
ningen op 1 ja nu a ri 2018 nog niet bestonden en de WOZ-waarde wordt vastgesteld naar de staat 
van de onroerende zaak op die datum. De stichtingskosten bedragen ten minste € 117.481,-- per 
woning.

(iii) De huurders hebben de huurcommissie verzocht de overeengekomen huur prijs te toetsen. De 
huurcommissie heeft de aanvangshuur prijs vastgesteld op een lager bedrag dan de overeenge-
komen huur prijs. De huurcommissie heeft daartoe on der meer overwogen dat met betrekking 
tot de WOZ-waarde, de mi ni mumwaarde als bedoeld in het waarderingsstelsel gehanteerd moet 
worden, omdat op de peildatum geen WOZ-waarde bekend was.

2.3 In deze procedure vordert de verhuurster een verklaring voor recht dat de huur prijs gelijk is aan 
de overeengekomen huur prijs. De verhuurster betoogt on der meer dat moet worden uitgegaan van de 
WOZ-waarde die voor het jaar 2019 aan het gehuurde is toegekend.
2.4 De kantonrechter1 heeft de volgende prejudiciële vragen aan de Ho ge Raad gesteld:
A. Biedt de systematiek van art. 10 van de Uitvoeringswet huur prij zen woonruimte (hierna: UHW), 

art. 5 Be sluit huur prij zen woonruimte (hierna: Bhw) en het waarderingsstelsel ruimte om ten 
aanzien van het on der deel WOZ-waarde meer punten toe te kennen dan gebaseerd op de in dit 
on der deel van het waarderingsstelsel genoemde mi ni mumwaarde, als de laatst bekende 
WOZ-waarde op de ingangsdatum van de huur over een komst niet bekend is of geen goed beeld 
geeft van de waarde als bedoeld in de Wet WOZ?

B. Zo ja, is het gebruikmaken van die ruimte gebonden aan regels en kunnen die regels worden be-
noemd aan de hand van de volgende si tu a ties?2

i. Het is niet mogelijk om volgens de systematiek van de Wet WOZ een voor de woning vastgestel-
de WOZ-waarde te hebben bij aanvang van de huur over een komst, omdat het gaat om nieuw-
bouw waarmee is begonnen na 1 ja nu a ri van een lopend jaar en die is afgerond voor 1 ja nu a ri 
van het daaropvolgende jaar.

ii. Op 1 ja nu a ri is sprake van een “gebouwd eigendom in aanbouw” zoals bedoeld in art. 17 lid 4 
Wet WOZ (bij voor beeld een kantoorgebouw dat wordt getransformeerd tot woningen). Er wordt 
per 1 ja nu a ri één WOZ-waarde afgegeven voor het (in verbouwing zijnde) gehele pand in plaats 
van meerdere WOZ-waarden voor de (nog in ontwikkeling zijnde) woningen, al dan niet omdat 
in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen deze (in ontwikkeling zijnde) woningen (nog) niet 
verwerkt zijn.

iii. De  methode die krachtens on der deel 9, tweede alinea, van de toelichting be ho ren de bij bijlage 
I, on der A, bij het Bhw, dient te worden toe ge past (‘geobjectiveerde stichtingskosten’) levert een 
waarde op die niet in verhouding staat tot de markt waarde van de huurwoning die bij een re-
guliere WOZ- beschik king zou zijn vastgesteld.

iv. Er is sprake is van splitsing van een woning, zon der dat de van overheidswege vereiste vergun-
ningen zijn verkregen, waardoor uitsluitend een WOZ-waarde van de (voordien) bestaande wo-
ning vastgesteld is (en geen WOZ-waarde per woning).

C. Indien vraag A ontkennend moet worden beantwoord: bieden de art. 6:2 lid 2 BW en/of 6:248 
lid 2 BW ruimte om tot een andere waardering voor de WOZ-waarde te komen dan als uit gangs-
punt geldt voor on der deel 9 van bijlage I, on der A, bij het Bhw en zo ja kan aan de hand van de 
hierboven in vraag B genoemde si tu a ties worden benoemd waarin die ruimte zijn begrenzing 
vindt?

D. Is bij de be ant woor ding van voornoemde vragen re le vant of:
i. aan het gehuurde later, tijdens de procedure bij de huurcommissie of de kantonrechter, een 

WOZ-waarde is toegekend die aan kno pings pun ten biedt om de WOZ-waarde vast te stellen op 
de peildatum (bij voor beeld een WOZ- beschik king met een waarde per 1 ja nu a ri van het jaar 
waarin de huur over een komst is ingegaan);

ii. verhuurder en/of huurder al dan niet (tijdig) pogingen hebben on dernomen om te komen tot 
een realistische WOZ-waarde-beschikking op de peildatum?

Zo ja, wat is de betekenis die daaraan moet worden toegekend?

1 Rechtbank Mid den- Ne der land 28 juli 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3439. 
2 Zie de conclusie van de Ad vo caat- Gene raal on der 2.40.
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E. Is bij de be ant woor ding van voornoemde vragen re le vant of sprake is van een si tu a tie waarbij 
het niet mogelijk is een WOZ-waarde vast te laten stellen omdat voor de woning geen bouwver-
gunning (omgevingsvergunning) en splitsingsvergunning is afgegeven en dus sprake is van een 
illegale si tu a tie? Zo ja wat is de betekenis die daaraan moet worden toegekend?

3  Be ant woor ding van de prejudiciële vragen

Inleiding
3.1.1  Bij de verhuur van woonruimte geldt de huur prijs die par tij en zijn overeengekomen, met dien 
verstande dat uit de wettelijke huur prijsbescherming anders kan voortvloeien (art. 7:246 BW). De huur-
der kan binnen zes maanden na de ingangsdatum van de huur over een komst, de huurcommissie verzoe-
ken uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huur prijs (art. 7:249 lid 1 BW).
3.1.2  De huurcommissie toetst de redelijkheid van de overeengekomen huur prijs aan de regels opge-
nomen in het Be sluit huur prij zen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huur prij zen woonruimte (art. 
11 lid 2 in verbinding met art. 10 lid 1 Uitvoeringswet huur prij zen woonruimte (UHW)). Indien de huur-
commissie de overeengekomen huur prijs niet redelijk acht, vermeldt zij in haar uitspraak de huur prijs 
die zij redelijk acht (art. 11 lid 3 UHW). Indien, zoals in het on der ha vi ge geval, de overeengekomen huur-
prijs van een zelfstandige woning hoger is dan de in art. 3 lid 2 UHW bedoelde liberalisatiegrens (in 
2022: € 763,47) en de be oor de ling zou leiden tot een huur prijs boven de liberalisatiegrens, spreekt de 
huurcommissie uit dat de overeengekomen huur prijs redelijk is (art. 11 lid 4 UHW). Leidt de toetsing tot 
een maximale huur prijs die lager is dan de liberalisatiegrens, dan oordeelt de huurcommissie dat die la-
gere huur prijs redelijk is. Par tij en worden geacht de door de huurcommissie redelijk geachte huur prijs 
te zijn overeengekomen, tenzij een van hen binnen acht weken nadat aan hen afschrift van die uitspraak 
is verzonden, een beslissing van de kantonrechter over de huur prijs vordert (art. 7:262 BW). De kanton-
rechter toetst de redelijkheid van de huur prijs aan dezelfde regels als de huurcommissie.3
3.1.3  De redelijkheid van de huur prijs van woonruimte wordt getoetst aan de hand van een waarde-
ringsstelsel. Dat drukt de kwaliteit van de woonruimte uit in punten, die, in geval van een zelfstandige 
woning, on der meer gerelateerd zijn aan de oppervlakte, privébui tenruimten, de energieprestatie, de 
voorzieningen en de WOZ-waarde (art. 5 lid 1, on der a, Bhw in verbinding met bijlage I, on der A). On-
der deel 9 van bijlage I, on der A, bij het Bhw, dat betrekking heeft op de WOZ-waarde, kent punten toe 
voor de WOZ-waarde en voor de WOZ-waarde per vierkante meter. Uit gangs punt is daarbij de voor de 
woning laat ste lijk vastgestelde WOZ-waarde, met een (jaarlijks geïndexeerd) mi ni mum van aanvanke-
lijk € 41.816,-- (per 1 juli 2021: € 55.888,--).
3.1.4  De huurcommissie kan, indien de aard van de woonruimte daartoe aanleiding geeft, de kwali-
teit van de woonruimte beoordelen in afwijking van het waarderingsstelsel (art. 5 lid 2 Bhw). Volgens 
de nota van toelichting is deze mogelijkheid bedoeld voor uitzon derlijke gevallen waarin het punten-
stelsel onvoldoende recht doet aan de kwaliteit van de woning.4

De functie van de WOZ-waarde in het waarderingsstelsel
3.2.1 De WOZ-waarde is met ingang van 1 oktober 2015 on der deel van het waarderingsstelsel voor 
zelfstandige woningen.5 Uit de nota van toelichting bij het desbe tref fen de be sluit volgt dat daarmee is 
beoogd een koppeling aan te brengen tussen de huur prijs en de kwaliteit en markt waarde van de huur-
woning. Een gebrekkige koppeling daartussen belemmert volgens de nota van toelichting de doorstro-
ming op de woningmarkt en ontmoedigt investeringen in nieuwbouw. Als indicator voor de markt waarde 
is de WOZ-waarde gekozen omdat daarin con su mentenvoorkeuren op individueel woningniveau tot uit-
drukking komen en het toepassen van de WOZ-waarde, “die voor elke zelfstandige woning is vastge-
steld”, tot een eenvoudiger stelsel leidt.6
3.2.2  Over de hiervoor in 3.1.3 genoemde mi ni mum WOZ-waarde houdt de nota van toelichting het 
volgende in:7

3 Vgl. Ka mer stuk ken II 1997/98, 26089, nr. 3, p. 47.
4 Be sluit van 18 april 1979 tot uitvoering van de artikelen 7, eerste lid, 9, eerste lid, 10, vierde lid, 15, eerste en tweede lid, en 18, 

vierde lid, van de Huur prij zenwet woonruimte (Be sluit huur prij zen woonruimte), Stb. 1979, 216, p. 19. 
5 Be sluit van 8 juli 2015 tot wij zi ging van het Be sluit huur prij zen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband 

met de introductie van de waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken), Stb. 2015, 290 (hierna: Aanpassingsbe-
sluit).

6 Aanpassingsbe sluit, p. 5-6.
7 Aanpassingsbe sluit, p. 9.
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“Voorts is voorzien in een specifieke regeling om schokeffecten te voorkomen bij specifie-
ke woningen van specifieke verhuurders. Het gaat hierbij om een beperkt aantal woningen, 
zoals containerwoningen bestemd voor studentenhuisvesting. De WOZ-waarde van deze 
woningen zou leiden tot een aanmerkelijk lagere maximale huur prijs dan de huidige. Om 
die reden hanteert het [waarderingsstelsel] bij de puntentoekenning een mi ni mum 
WOZ-waarde van € 40.000.”

De mi ni mumwaarde beoogt dus te voorkomen dat toepassing van de WOZ-waarde in het specifieke ge-
val dat een woning een zeer lage WOZ-waarde heeft, leidt tot een aanmerkelijk lagere maximale huur-
prijs dan gold on der het voordien geldende waarderingsstelsel, waarin de WOZ-waarde geen rol speel-
de.

Gevallen waarin geen WOZ-waarde van het gehuurde voorhanden is
3.2.3  Voor zover thans van belang houdt de Wet WOZ het volgende in.

De beschikking waarbij de WOZ-waarde wordt vastgesteld, geldt voor een ka len der jaar en wordt 
genomen binnen acht weken na het begin van het ka len der jaar waarvoor zij geldt (art. 22-24 Wet WOZ). 
De waarde van de onroerende zaak wordt bepaald naar de waarde die de zaak heeft één jaar voor het 
begin van het ka len der jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld (de waar de peil da tum), naar de staat 
waarin de zaak op die datum verkeert (de toestandpeildatum) (art. 18 leden 1 en 2 Wet WOZ). In afwij-
king van dit laatste wordt de waarde van de onroerende zaak bepaald naar de staat daarvan bij het be-
gin van het ka len der jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld, on der meer indien zij in het daaraan 
voorafgaande ka len der jaar is ge wij zigd als gevolg van bouw, verbouwing of verbetering, dan wel van 
bestemming is veranderd (art. 18 lid 3 Wet WOZ).

De waarde van een gebouwd eigendom in aanbouw wordt bepaald op de vervangingswaarde (art. 
17 lid 4 Wet WOZ). De vervangingswaarde is doorgaans de waarde van de bouwkavel vermeerderd met 
de tot aan het begin van het desbe tref fen de ka len der jaar gedane investeringen in het gebouw in aan-
bouw.8

Een belanghebbende bij vast stel ling van de WOZ-waarde kan de gemeente verzoeken een WOZ- 
beschik king te nemen (art. 28 Wet WOZ).
3.2.4  Als gevolg van het samenstel van deze bepalingen kan zich de si tu a tie voordoen dat bij aanvang 
van de huur over een komst niet een op de verhuurde woning betrekking hebbende, laat ste lijk vastgestel-
de WOZ-waarde, als bedoeld in on der deel 9 van bijlage I, on der A, bij het Bhw voorhanden is. Die si tu-
a tie doet zich in het bij zon der voor indien een zelfstandige woning wordt verhuurd in de loop van het-
zelfde ka len der jaar als dat waarin de woning, door nieuwbouw, transformatie van een bestaand gebouw, 
renovatie, splitsing of samenvoeging, is gerealiseerd en geen ‘tussentijdse’ WOZ- beschik king is geno-
men.

Toetsing van de redelijkheid van de overeengekomen huur prijs als geen WOZ-waarde voorhanden is
3.3.1  De vragen A, B, D en E stellen aan de orde wat bij de be oor de ling van de redelijkheid van de over-
eengekomen huur prijs het gevolg is van het ontbreken van een WOZ-waarde van de verhuurde woning.
3.3.2  Voor bepaalde gevallen geeft het waarderingsstelsel nadere regels.

Indien de WOZ-waarde betrekking heeft op ‘een gebouwd eigendom in aanbouw’ als bedoeld in art. 
17 lid 4 Wet WOZ, wordt bij de puntentoekenning, in afwijking van lid 2 van die bepaling, niet uitgegaan 
van de vervangingswaarde (waarin mede het stadium waarin de werkzaamheden zich bevinden wordt 
uitgedrukt), maar van de waarde van de woning als ware de bouw voltooid, aan de hand van de geob-
jectiveerde stichtingskosten.9 On der een gebouwd eigendom in aanbouw wordt verstaan een onroeren-
de zaak of gedeelte daarvan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend en die door bouw nog niet 
geschikt is voor gebruik over een komstig haar beoogde bestemming. In dat geval wordt derhalve bij toe-
passing van het waarderingsstelsel uitgegaan van een waarde die in beginsel repre sentatief is voor de 
woning in voltooide staat.

Indien de woning is gerenoveerd, waarbij ten minste € 10.000,-- in de woning is geïnvesteerd, wor-
den in het ka len der jaar waarin die renovatie is gerealiseerd en de vijf daaropvolgende ka len der ja ren, 0,2 
punten toegekend per € 1.000,-- van de investering (on der deel 10 van bijlage I, on der A, bij het Bhw). 
Uit de toelichting op het be sluit waarbij dit element is toegevoegd, blijkt dat daaraan mede ten grond-

8 Ka mer stuk ken II 2003/04, 29612, nr. 3, p. 13. 
9 Toelichting be ho ren de bij bijlage I, on der A Bhw, on der 9. 
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slag ligt dat zich de si tu a tie kan voordoen dat de WOZ-waarde van de woning (nog) geen rekening houdt 
met de renovatie:10

“Zoals aangegeven leidt de Wet WOZ ertoe dat de geldende WOZ- beschik king achter kan 
blijven bij de reële WOZ-waarde (direct) na renovatie. (…) Dit betekent bij voor beeld dat de 
WOZ- beschik king 2016 die in februari 2016 wordt verstrekt de toestand van de woning weer-
geeft op 1 ja nu a ri 2015. Dit leidt ertoe dat een renovatie die is afgerond in mei 2016 niet 
meetelt bij de WOZ- beschik king 2016.
Een eerste aspect is dat het uitgaan van de geldende WOZ- beschik king leidt tot een lagere 
maximale huur prijs bij de woning die direct ná de renovatie wordt verhuurd. De huurcom-
missie kan in dit geval weliswaar extra punten toekennen op grond van artikel 5, tweede 
lid, van het Be sluit huur prij zen woonruimte, maar dit leidt niet tot voldoende duidelijkheid. 
Een tweede aspect is dat dit leidt tot terughoudendheid bij renovaties die bij dra gen aan 
wijkontwikkeling.
(…)
(…) deze puntentoekenning [zorgt] ervoor dat verhuurders direct een reële huur prijs kun-
nen re a li se ren in lijn met de hogere WOZ-waarde die ontstaat door een goede ontwikkeling 
van een wijk, als gevolg van de investeringen. Dit voorkomt leegstand doordat verhuurders 
bewoning na renovatie uitstellen totdat een WOZ- beschik king is ontvangen die wel de reë-
le WOZ-waarde weergeeft. Ook voorkomt dit dat verhuurders renovaties steeds moeten uit-
stellen tot het eind van elk ka len der jaar opdat die renovaties goed kunnen worden verwerkt 
in de daarop volgende WOZ- beschik king.”

3.3.3  In de hiervoor in 3.3.2 genoemde gevallen wordt de hiervoor in 3.1.3 genoemde mi ni mum 
WOZ-waarde dus niet betrokken in de toetsing van de redelijkheid van de overeengekomen huur prijs. 
Ook in andere gevallen waarin de WOZ-waarde van het gehuurde op de ingangsdatum van de huur over-
een komst niet bekend is of geen goed beeld geeft van de waarde van het gehuurde, is de mi ni mum 
WOZ-waarde in beginsel niet geschikt als on der deel van de maatstaf ter be oor de ling van de redelijkheid 
van de overeengekomen huur prijs. De mi ni mum WOZ-waarde is niet bedoeld voor deze gevallen (zie 
hiervoor in 3.2.2). Toepassing van die waarde verbreekt bovendien de beoogde koppeling tussen de huur-
prijs en de kwaliteit en markt waarde van de huurwoning en staat als gevolg daarvan haaks op de met 
die koppeling beoogde doorstroming op de woningmarkt en bevordering van investeringen in nieuw-
bouw (zie hiervoor in 3.2.1). Bij de toe voe ging van de WOZ-waarde als on der deel van het waarderings-
stelsel werd ver on der steld dat voor elke zelfstandige woning de WOZ-waarde is vastgesteld (zie hier-
voor in 3.2.1). In het licht van het voorgaande dwingen de in de conclusie van de Ad vo caat- Gene raal 
on der 2.20 genoemde uitlatingen van de minister van Wonen en Rijksdienst en de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties niet tot een andere opvatting.
3.3.4  Een redelijke wets toe pas sing vergt dat bij toetsing van de redelijkheid van de overeengekomen 
huur prijs, recht wordt gedaan aan de functie van de WOZ-waarde als on der deel van het waarderings-
stelsel. Dat betekent dat indien bij aanvang van de huur over een komst geen WOZ-waarde be schik baar is 
voor de verhuurde woning en de hiervoor in 3.3.2 bedoelde nadere regels niet van toepassing zijn, op 
andere wijze de bij toepassing van het waarderingsstelsel te betrekken re le vante waarde van de ver-
huurde woning moet worden bepaald. De re le vante waarde van het gehuurde moet dan op objectieve 
en trans pa ran te wijze worden vastgesteld. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden. In sommige 
gevallen kan aansluiting worden gezocht bij de WOZ-waarde van soort ge lijke woningen. De huurcom-
missie11 of de kantonrechter kan de beslissing ook aanhouden in afwachting van een WOZ- beschik king 
met betrekking tot het gehuurde en de daarin bepaalde WOZ-waarde vervolgens zo nodig corrigeren 
voor de waardeontwikkeling tussen de waar de peil da tum die bij toetsing van de huur prijs in acht geno-
men moet worden en de waar de peil da tum van de latere WOZ- beschik king. Indien aanhouding dreigt te 
leiden tot onredelijke vertraging van de procedure, kan de kantonrechter, desverzocht, een voorlopige 
voorziening treffen ten aanzien van de huur prijs.12 Huurder of verhuurder kunnen ook een WOZ-taxa-
tie door een deskundige aan de huurcommissie overleggen en de kantonrechter kan een des kun di gen-
on der zoek gelasten naar de WOZ-waarde op de peildatum.

10 Be sluit van 27 september 2016 tot wij zi ging van het Be sluit huur prij zen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel 
in verband met stimulering middensegment en renovatie), Stb. 2016, 344, p. 6-8.

11 Vgl. Aanpassingsbe sluit, p. 11.
12 Vgl. HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533, rov. 3.4.
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Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de huur prijsbescherming waarop de huurder aanspraak 
heeft. Bij het bepalen van de re le vante waarde van de woning en met betrekking tot de kosten daarvan, 
moet daarom worden voorkomen dat de huurder nadeel on dervindt van het ontbreken van de WOZ-waar-
de.
3.3.5  In sommige gevallen is de verhuurder er debet aan dat de WOZ-waarde van het gehuurde op de 
ingangsdatum van de huur over een komst niet bekend is of geen goed beeld geeft van de waarde van het 
gehuurde (zie vraag D on der ii). Die si tu a tie kan zich voordoen indien de verhuurder, in geval van nieuw-
bouw of verbouwing, niet tijdig (op de voet van art. 28 Wet WOZ) een WOZ- beschik king heeft verzocht 
als bedoeld in art. 17 lid 4 Wet WOZ of als de woning tot stand is gebracht door een splitsing waarvoor 
geen vergunning is verleend, of is gebouwd zon der de vereiste omgevingsvergunning (zie vragen B on-
der iv en E). Ook in deze gevallen is er, gelet op de ratio van de mi ni mum WOZ-waarde (zie hiervoor in 
3.2.2), geen reden om de mi ni mum WOZ-waarde toe te passen en brengt een redelijke toepassing van 
het waarderingsstelsel mee dat de re le vante waarde van het gehuurde wordt vastgesteld zoals hiervoor 
in 3.3.4 is weergegeven. De redelijkheid van de tussen huurder en verhuurder overeengekomen huur-
prijs staat los van de handhaving van pu bliek rech te lij ke voorschriften ten aanzien van de belastinghef-
fing en het bouwen en splitsen van woningen.
3.3.6  Indien voor ‘een gebouwd eigendom in aanbouw’ op de voet van art. 17 lid 4 Wet WOZ (zie hier-
voor in 3.3.2) slechts een WOZ- beschik king voorhanden is die betrekking heeft op het hele pand waar-
van de woning deel uitmaakt en dus niet op de gehuurde woning (zie vraag B on der ii), kan bij de toe-
passing van het waarderingsstelsel de re le vante waarde van de woonruimte worden beoordeeld, zoals 
hiervoor in 3.3.4 is weergegeven. Indien de WOZ- beschik king en als gevolg daarvan de geobjectiveerde 
stichtingskosten wel betrekking hebben op de verhuurde woning (als gebouwd eigendom in aanbouw), 
maar de geobjectiveerde stichtingskosten niet in verhouding staan tot de waarde die bij een reguliere 
WOZ- beschik king zou zijn vastgesteld (zie vraag B on der iii), kan aanleiding bestaan voor toepassing van 
art. 5 lid 2 Bhw, zij het dat daarbij terughoudendheid past, omdat het waarderingsstelsel in de vorm de 
‘geobjectiveerde stichtingskosten’ een maatstaf kent, die in beginsel repre sentatief is voor de woning in 
voltooide staat (zie hiervoor in 3.3.2).

Be ant woor ding van de prejudiciële vragen
3.4.1  Op grond van het voorgaande, dienen de prejudiciële vragen als volgt te worden beantwoord.
3.4.2  Het antwoord op vraag A luidt dat in gevallen waarin de WOZ-waarde van het gehuurde op de 
ingangsdatum van de huur over een komst niet bekend is of geen goed beeld geeft van de waarde van het 
gehuurde, de mi ni mum WOZ-waarde in beginsel niet geschikt is als on der deel van de maatstaf ter be-
oor de ling van de redelijkheid van de overeengekomen huur prijs en dat, bui ten de gevallen waarin het 
waarderingsstelsel een nadere regeling be vat (zie hiervoor in 3.3.2), een redelijke toepassing van het 
waarderingsstelsel ruimte biedt om op andere wijze de re le vante waarde van de verhuurde woning te 
bepalen (zie hiervoor in 3.3.4).
3.4.3  Het antwoord op vraag B on der i is dat het in dat geval in de rede ligt om, langs een van de we-
gen genoemd hiervoor in 3.3.4, de re le vante waarde van de woning te bepalen. In de gevallen bedoeld 
in vraag B on der ii en iii gelden de hiervoor in 3.3.6 weergegeven uit gangs punten.
3.4.4  Het antwoord op de vragen B on der iv, D on der ii en E is dat ook indien de verhuurder debet is 
aan het ontbreken van een re le vante WOZ- beschik king, een redelijke toepassing van het waarderings-
stelsel ruimte biedt om op andere wijze de re le vante waarde van de verhuurde woning te bepalen (zie 
hiervoor in 3.3.5).
3.4.5  Vraag C behoeft geen be ant woor ding. Opmerking verdient dat ook voor de wettelijke huur-
prijsbescherming geldt dat een tussen huurder en verhuurder geldende regel niet van toepassing is voor 
zover dat in de gegeven om stan dig he den naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar zou zijn (art. 6:248 lid 2 BW). Het dwingendrechtelijke karakter van de huur prijsbescherming is 
een om stan dig heid die bij de toepassing van art. 6:248 lid 2 BW moet worden betrokken.
3.4.6  Het antwoord op vraag D on der i is dat een later toegekende WOZ-waarde kan worden betrok-
ken bij de toetsing van de redelijkheid van de overgekomen huur prijs, op de wijze als hiervoor in 3.3.4 
weergegeven.

4  Beslissing
De Ho ge Raad:
- beantwoordt de vragen op de hiervoor in 3.4.2-3.4.6 weergegeven wijze;
- begroot de kosten van deze procedure op de voet van art. 393 lid 10 Rv op € 1.800,-- aan de zij-

de van [verweerder 1] en op € 450,-- aan de zijde van Xior Rotsoord B.V.
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 Noot 

1. Met ingang van 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een rol bij de bepaling van de maximale 
huur prijs van woningen met een gereguleerde huur. In de regel geldt bij de verhuur van woonruimte de 
huur prijs die par tij en zijn overeengekomen, maar uit de wettelijke huur prijsbescherming kan anders 
voortvloeien. De huurder kan binnen zes maanden na de ingangsdatum van het huurcontract de huur-
commissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huur prijs. 
2. De redelijkheid van de huur prijs wordt getoetst aan de hand van een woningwaarderingsstel-
sel (WWS). Dat WWS drukt de kwaliteit van een zelfstandige woning uit in punten die zijn gerelateerd 
aan on der meer de oppervlakte, privébui tenruimten, de energieprestatie, de voorzieningen en de 
WOZ-waarde. Uit gangs punt bij het toekennen van punten voor de WOZ-waarde is de voor de woning 
laatst vastgestelde WOZ-waarde, met een jaarlijks geïndexeerd mi ni mum. 
3. In het hanteren van een mi ni mumwaarde is volgens de nota van toelichting bij het aanpassingsbe-
sluit waarbij de WOZ-waarde in 2015 werd geïntroduceerd, voorzien om schokeffecten te voorkomen 
bij specifieke woningen van specifieke verhuurders. Het gaat hierbij om een beperkt aantal woningen, 
zoals containerwoningen bestemd voor studentenhuisvesting. De WOZ-waarde van deze woningen zou 
volgens de nota van toelichting leiden tot een aanmerkelijk lagere maximale huur prijs dan de voordien 
geldende.
4. In de meeste gevallen is de WOZ-waarde van het gehuurde bekend en geeft deze een goed beeld 
van de waarde van het gehuurde. Er zijn echter ook gevallen waarin er nog geen WOZ-waarde bekend 
is, zoals bij nieuwbouw, of waarin de WOZ-waarde die laat ste lijk is vastgesteld geen goed beeld geeft 
van de waarde van het gehuurde. In de on der ha vi ge casus, waarin het gaat om zelfstandige woningen 
die zijn gerealiseerd in een voormalig kantoorgebouw, doet het eerstgenoemde zich voor. De huur over-
een komsten zijn gesloten in december 2018. De woningen zijn, zoals ik het begrijp, medio 2018 opgele-
verd. De WOZ-waarden van de woningen voor het ka len der jaar 2018 zijn niet bekend, omdat de wonin-
gen op 1 ja nu a ri 2018 nog niet bestonden en de WOZ-waarde wordt vastgesteld naar de staat van een 
onroerende zaak op 1 ja nu a ri van een ka len der jaar.
5. De huurders hebben de huurcommissie in deze om stan dig he den verzocht de overeengekomen 
huur prijs te toetsen. De huurcommissie heeft de aanvangshuur prijs naar aanleiding van dit verzoek ver-
laagd en heeft daarbij overwogen dat, nu er op de peildatum geen WOZ-waarde bekend was, de mi ni-
mumwaarde als bedoeld in het WWS moet worden gehanteerd. De beslissing van de huurcommissie is 
in lijn met eerdere beslissingen. Zie bij voor beeld de uitspraak van Rb. Noord- Hol land 4 no vem ber 2020, 
ECLI:NL:RBNHO:2020:10127, Be las ting blad 2021/236, met mijn noot. In mijn noot sprak ik aarzelingen 
uit bij de toepassing van de mi ni mumwaarde in gevallen waarin een WOZ-waarde voor het gehuurde 
ontbreekt.
6. De Ho ge Raad maakt in zijn antwoorden op de prejudiciële vragen duidelijk dat het hanteren 
van de mi ni mumwaarde in dit geval niet juist is. De mi ni mumwaarde is niet bedoeld voor si tu a ties zo-
als deze. Waar de mi ni mumwaarde bij de introductie van de WOZ-waarde in het WWS was bedoeld om 
schokeffecten te voorkomen in specifieke gevallen waarin de toepassing van de voor het gehuurde vast-
gestelde WOZ-waarde zou leiden tot een in wezen onrealistisch lage(re) huur, zou het hanteren van de 
mi ni mumwaarde wegens het ontbreken van een voor het gehuurde vastgestelde WOZ-waarde juist een 
onrealistisch lage huur tot gevolg hebben en dus het tegenovergestelde bewerken van de bedoeling van 
de regeling.
7. De ratio van het toepassen van de WOZ-waarde bij het WWS is om de re le vante waarde van het 
gehuurde op objectieve en trans pa ran te wijze vast te stellen. Als een beschikte WOZ-waarde voor het 
gehuurde bij de aanvang van het huurcontract ontbreekt omdat het gehuurde op de toestandspeildatum 
nog in aanbouw was, moet volgens de nadere regels van het woningwaarderingsstelsel niet worden uit-
gegaan van de GVW op de toestandspeildatum, maar moet de waarde van de woning aan de hand van 
de geobjectiveerde stichtingskosten worden bepaald, als ware de bouw voltooid. 
8. Voor het vaststellen van de waarde bestaan in der ge lij ke gevallen verschillende mogelijkheden. 
In sommige gevallen kan aansluiting worden gezocht bij de WOZ-waarde van soort ge lijke woningen. In 
sommige andere gevallen kan worden gewacht totdat de WOZ-waarde wel bekend is. Als dit te lang 
duurt, kan de huurcommissie of de kantonrechter op verzoek van par tij en ook een voorlopige voorzie-
ning treffen ten aanzien van de huur prijs.
9. Ook indien het ontbreken van een beschikte WOZ-waarde voor het gehuurde is te wijten aan de 
verhuurder, omdat deze niet tijdig om een beschikking heeft gevraagd, is er gezien de ratio van het toe-
passen van de WOZ-waarde bij het WWS, geen reden om de mi ni mumwaarde toe te passen. Een rede-
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lijke toepassing van het WWS brengt mee dat de re le vante waarde van het gehuurde dan wordt bepaald 
op de hiervoor aangegeven manier. 
10. Dankzij de in mijn ogen voortreffelijke prejudiciële vragen van de kantonrechter, die net als ik 
blijkbaar twijfelde aan de juistheid van het toepassen van de mi ni mumwaarde in si tu a ties als de on der-
ha vi ge, en de heldere analyse en antwoorden van de Ho ge Raad heeft de praktijk er een paar bruikbare 
handvatten bij voor de toepassing van het WWS in gevallen waarin de WOZ-waarde van het gehuurde 
niet bekend is of geen goed beeld geeft van de waarde van het gehuurde. In mijn ogen is dat pure winst. 
Hulde voor de kantonrechter en de Ho ge Raad!

J.A. Monsma
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HOF ARN HEM-LEEU WAR DEN
5 april 2022, nr. 21/00533
(Mrs. T.H.J. Verhagen, R. den Ou den, A.J. van Lint)
m.nt. B.S. Kats

ECLI:NL:GHARL:2022:2582

Heffingsambtenaar kon voor de restwaarde van de opstallen van een ‘beschermdwonen-
voorziening’ aansluiten bij het gemiddelde voor dit archetype uit de Taxatiewijzer, omdat 
belanghebbende zich enerzijds gedeeltelijk conformeert aan het gebruik van de Taxatiewijzer en 
anderzijds haar eigen stellingen onvoldoende on derbouwt. Beroep ongegrond.

Uitspraak

op het hoger beroep van
de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht 

(hierna: de heffingsambtenaar)
tegen de uitspraak van de rechtbank Mid den- Ne der land (hierna: de Rechtbank) van 16 maart 2021, 

nummer UTR 20/1572, ECLI:NL:RBMNE:2021:1118, in het geding tussen de heffingsambtenaar en
Stichting [belanghebbende] te [vestigingsplaats] (hierna: belanghebbende)

1  Ontstaan en loop van het geding
1.1.  De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken 
(hierna: de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak [adres1] 25 te [plaats1] (hierna: de onroeren-
de zaak) voor het ka len der jaar 2019 ten aanzien van belanghebbende vastgesteld op € 2.162.000. Tege-
lijk met deze beschikking is aan belanghebbende de aanslag on roe ren de zaak be las ting (hierna: OZB) 
2019 voor zover het betreft het gebruikersgedeelte op ge legd naar een bedrag van € 1.056,87.
1.2.  Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de heffingsambtenaar bij in één geschrift ver-
vatte uitspraken op bezwaar de beschikking en de aanslag gehandhaafd.
1.3.  Belanghebbende is tegen die uitspraken in beroep gekomen bij de Rechtbank. De Rechtbank 
heeft het beroep gegrond verklaard, de uitspraken van de heffingsambtenaar vernietigd, de waarde van 
de onroerende zaak in goede justitie vastgesteld op € 2.000.000 en de aanslag dienover een komstig ver-
minderd.
1.4.  De heffingsambtenaar heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.
1.5.  Het on der zoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 maart 2022. Daarbij zijn verschenen en 
gehoord A. van den Dool als de gemachtigde van belanghebbende, bijgestaan door [de taxateur1] (taxa-
teur), alsmede [naam1] namens de heffingsambtenaar, bijgestaan door [de taxateur2] (taxateur).

2  Vaststaande feiten
2.1.  Belanghebbende is gebruiker van de onroerende zaak, die eigendom is van Stichting [naam2]. 
De onroerende zaak dient als beschermdwonenvoorziening. Er wonen 26 mensen met een licht verstan-
delijke beperking in com bi na tie met verslavings en/of psychiatrische problematiek. De onroerende zaak 
is gebouwd in 2006 en is van begin af aan verhuurd aan belanghebbende voor een perio de van 20 jaar.


