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ADVIES ZITTINGSLEDEN N.A.V. ADVIESVERZOEK BESTUUR D.D. 7 OKTOBER 2020 

Samenvatting 

i. De adviesvraag is ongelukkig geformuleerd en toont verschillende procedurele 

gebreken. De voorgelegde notities missen samenhang en de stukken geven er blijk 

van dat de lezer relevante stukken en context mist. 

ii. De voorgestelde werkwijze mist een gedegen doenvermogentoets en dient ter 

zake nader te worden onderbouwd. Het valt met name op dat van de 

laagdrempelige mondelinge behandeling van verzoeken op grote schaal wordt 

afgestapt en in plaats daarvan over wordt gegaan tot een schriftelijke procedure. 

Dit schaadt de toegankelijkheid en het nuttig effect van de huurcommissie. Een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse en een alternatievenonderzoek blijven ten 

onrechte buiten beschouwing.  

iii. Anders dan het bestuur tot uitgangspunt lijkt te nemen, zijn de mogelijkheden om 

te voorgestelde werkwijze in de praktijk te brengen juridisch beperkt. Er is pas 

ruimte voor een voorzittersuitspraak na het voorbereidend onderzoek indien 

terstond na een voorbereidend onderzoek kan worden vastgesteld en daarbij is 

redelijkerwijs is uitgesloten dat een partijdebat nog van invloed kan zijn op de 

uitkomst van de procedure. De ‘wie zwijgt stemt toe’-aanpak is in strijd met de 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. 

iv. De voorgestelde wetswijziging vergt in verschillende opzichten nadere 

overdenking. Het meest in het oog springende punt betreft de gelegenheid die 

partijen krijgen om voorafgaand aan de voorzittersuitspraak te worden gehoord. 

Daarnaast ontbreken de doenvermogentoets, de maatschappelijke kostsen-

batenanalyse en het alternatievenonderzoek, genoemd in nummer ii. 

1. Algemeen 

Er zij vooropgesteld dat de gang van zaken vanuit procedureel oogpunt ongelukkig is. De 

zittingsleden worden geconfronteerd met uitgebreide en juridisch technische 

gedachtewisselingen waarvan de onderliggende standpunten al langere tijd bekend waren. De 

ter informatie voorgelegde stukken responderen slecht op elkaar. De vraagstellingen van de 

drie notities die de zittingsleden hebben gekregen, is niet helder en lijkt sterk uiteen te lopen. 

Beleidsmatig-strategische en juridisch-rechtsstatelijke vraagstukken lopen door elkaar heen. 

Ook is onduidelijk wie er nu precies wie adviseert en waartoe nu precies is besloten en welke 

afwegingen in het besluitvormingsproces doorslaggevend zijn geweest. Zijn de stukken 

geschreven voor de zittingsleden, voor BZK of voor het bestuur? En wie moet er nu precies 

worden overtuigd? 

 

Onduidelijk is ook in hoeverre in de advisering wordt geduid of de voorgestelde werkwijze 

rechtmatig is en in hoeverre deze risicovol is. CZW heeft kennelijk in een separaat – en niet aan 

de zittingsleden ter informatie voorgelegd – advies geoordeeld dat de werkwijze niet risicovol 

is. Dat wekt geen verbazing, want er is geen rechterlijke instantie die zich inhoudelijk over de 

werkwijze kan buigen. Dat laat onverlet dat de werkwijze onrechtmatig is. Deze 

onrechtmatigheid lijkt in de besluitvorming wel te zijn verdisconteerd, maar het is onduidelijk 

of het bestuur ervoor kiest om de onrechtmatigheid te aanvaarden of dat het bestuur de 

onrechtmatigheid negeert. Het helpt daarbij niet dat het bestuur geen eigen juridisch of 

beleidsmatig standpunt formuleert, maar alleen een uitkomst. In de adviesvraag wordt niet 
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ingegaan op de zorgen die de zittingsleden in eerdere instanties, met name in de brief d.d. 24 

augustus, hebben geuit. Deze zorgen zijn in dezen niet weggenomen. 

 

Het standpunt van de Raad van Advies blijft onbekend en wordt node gemist. Daarnaast 

blijken er onderliggende stukken te zijn waarvan het bestaan ons eerder niet bekend is 

geweest. Kennelijk heeft een – niet formeel ingestelde? – adviescommissie geadviseerd over 

vergelijkbare problematiek. De heer Hammerstein is een uitermate gezaghebbend jurist op het 

gebied van het burgerlijk procesrecht. Het is teleurstellend dat deze adviezen aan het zicht van 

de zittingsleden worden onttrokken en dat de zittingsleden om een onvolledig geïnformeerd 

oordeel wordt gevraagd. Het roept de vraag op of er meer onafhankelijke adviezen zijn 

verleend die nu niet inzichtelijk zijn (landsadvocaat, J&V). 

 

Gelet op de beperkte tijd en de omvang van de materie, beperkt deze reactie zich tot de 

doenvermogentoets en de juridische aspecten van de materie.  

2. Doenvermogentoets 

In uw notitie geeft u aan dat CZW heeft aangegeven dat er ‘enige bestuurlijke ruimte’ en ‘een 

beperkt juridisch risico’ aanwezig is, maar dat er wel een nadere doenvermogentoets dient 

plaats te vinden.  

 

CZW voert terecht aan dat de voorgestelde afdoeningswijze dient te worden getoetst op 

doenvermogen. De suggestie van CZW van het bieden van een mogelijkheid tot het geven van 

een telefonische reactie op de keuzebrief, is echter een zeer beperkte invulling van een 

doenvermogentoets. Er dient een bredere afweging te worden gemaakt met betrekking tot de 

voorgestelde afdoeningswijze. De verzoekers die zich bij de huurcommissie melden, zijn niet 

zelden laaggeletterd of anderszins kwetsbaar of sociaal en intellectueel mindervermogend. Zij 

hebben er belang bij dat ze in persoon en ten overstaan van hun contractspartij kunnen 

worden gehoord. De behoefte hieraan wordt bevestigd door de praktijkervaring. Deze leert 

dat veel verzoekers ter zitting nog veel essentiële informatie naar voren brengen die zij – 

kennelijk – niet op papier wisten te krijgen.  

 

Het belang van een hoorzitting is ook gelegen in de omstandigheid dat het huurprijzenrecht 

vreselijk complex is en het ook voor geoefende juristen niet goed inzichtelijk is welke feiten 

rechtens relevant zijn en dus zinvol kunnen worden voorgesteld en bediscussieerd. Laat staan 

dat kwetsbare burgers dit kunnen. De zittingscommissie geeft deze voorlichting vaak ter zitting 

of biedt anderszins doenvermogenscompensatie door gericht vragen te stellen naar aanleiding 

van het ter zitting verhandelde. 

 

De voorgestelde werkwijze gaat op dit alles niet in. Zij veronderstelt dat verzoekers snappen 

hoe een verzetprocedure werkt, hoe ze de stukken moeten interpreteren, hoe zij hun 

zienswijzen ten aanzien een rapport kenbaar moeten maken, hoe zij dienen te begrijpen wat 

de consequenties zijn van een niet of onvolledig responderen op brieven van de 

huurcommissie, of het überhaupt mogelijk en wenselijk is om essentiële proceskeuzes af te 

laten hangen van de uitslag van een telefonisch consult enz.  

 

De conclusie luidt dat de doenvermogentoets veel uitgebreider plaats dient te vinden. Naar 

aanleiding van de doenvermogentoets moet worden onderbouwd welke risico’s verantwoord 

moeten worden geacht en hoe er wordt geborgd dat ongewenste neveneffecten kunnen 
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worden geëvalueerd en kunnen worden ondervangen. De toets moet niet alleen zien op het 

moment waarop de keuzebrief wordt voorgelegd, maar op het gehele proces vanaf de 

indiening van het verzoek tot aan het doen van de voorzittersuitspraak.  

 

Dat klinkt allicht als een zware en vertragende toets en dat is het ook, maar als de insteek is 

dat er op grote schaal met voorzittersuitspraken gaat worden gewerkt, dan is deze toets voor 

een erkende buitengerechtelijke geschillenbeslechter schier onontbeerlijk. De Ministers voor 

Rechtsbescherming en de Minister van BZK – samen verantwoordelijk voor het functioneren 

van de huurcommissie – hebben zich nota bene tot het uitvoeren van gedegen 

doenvermogentoetsen gecommitteerd in hun reactie op het WRR-rapport Weten is nog geen 

doen.1 Overigens lag de doenvermogentoets ook in lijn met de door BZK geuite voornemens in 

het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020.2 

3. Juridische, wetstechnische en beleidsmatige appreciatie 

Notities zittingsvoorzitters en Dienst t.z.v. begrip ‘kennelijkheid’  

De zittingsleden merken op dat de opmerking van de zittingsvoorzitters dat na een 

voorbereidend onderzoek nooit sprake kan zijn van ‘kennelijkheid’ niet juist is, reeds omdat 

artikel 20, eerste lid, onderdeel a, met zoveel woorden aangeeft dat de uitspraakmodaliteiten 

in de subonderdelen ook na het voorbereidend onderzoek plaats kunnen vinden. De opvatting 

van de zittingsvoorzitters brengt met zich dat de huurcommissie in essentie alleen bij 

voortschrijdend inzicht tot een voorzittersuitspraak kan komen en dus na het voorbereidend 

onderzoek met terugwerkende kracht moet bepalen of zij, met de kennis van tóen, tot een 

voorzittersuitspraak had moeten komen. De zittingsvoorzitters hangen daarmee wel erg veel 

op aan de bewoordingen in de toelichting en verheffen subonderdeel 2 tot een 

uitzonderingsmodaliteit, maar de wetssystematiek en de tekst van de wet geven daar 

onvoldoende aanleiding voor. In het bestuursrecht worden bovendien ook kennelijkheden 

uitgesproken na (ambtshalve) onderzoek, zowel in bezwaar als in beroep. 

 

Dit betekent dat het nu reeds mogelijk is om zaken waarvan de uitkomst zonder nader 

partijdebat vaststaat af te doen na een voorbereidend onderzoek. Daarbij merken de 

zittingsleden wel op dat de lat voor deze afdoeningsmodaliteit dusdanig hoog ligt dat de 

gevolgtrekkingen die door de Dienst en door u aan deze constatering lijken te worden 

verbonden, niet als juist kunnen worden aanvaard. Dit wordt hieronder toegelicht. 

 

Van ‘kennelijkheid’ is pas sprake indien in redelijkheid is uitgesloten dat een partijdebat nog 

van invloed kan zijn op de uitkomst van de procedure. Na een voorbereidend onderzoek zal 

daar in de regel geen sprake van zijn. De voorzitter zal immers doorgaans niet naar aanleiding 

van een voorbereidend onderzoek zonder nadere inbreng van partijen tot een uitspraak 

kunnen komen zonder in strijd te handelen met de fundamentele eisen van hoor en 

wederhoor en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (i.h.b. artikel 3:4 Awb).3 Op z’n 

minst zouden partijen uitdrukkelijk in de gelegenheid moeten worden gesteld om het rapport 

van onderzoek te betwisten, hetgeen haast noodzakelijkerwijs met zich brengt dat de 

 
1 Kamerstukken II 2017/18, 34775 VI, 88. 
2 I.h.b. p. 31-32 (‘Uitgaan van het burgerperspectief’) en p. 38 (‘Toegang tot het recht’). 
3 Zie met name EHRM 18 maart 1997, NJ 1998/278 m.nt. H.J. Snijders (Mantovanelli t. Frankrijk). Het arrest 
Borgers t. België van het EHRM (waarop in cassatie de Borgersbrief is gebaseerd) heeft een vergelijkbare 
strekking. 
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kennelijkheid van de uitkomst komt te vervallen en de voorzitter dus niet meer 

uitspraakbevoegd is. 

 

Er zijn gevallen denkbaar waarin een rapport niet nog aan partijen hoeft te worden voorgelegd 

en waarin de observaties van de rapporteur dusdanig onbetwistbaar zijn en tot een zekere 

uitkomst leiden en dus niet onderworpen te hoeven worden aan hoor en wederhoor, dat er na 

een voorbereidend onderzoek tóch een voorzittersuitspraak kan worden gedaan omdat de 

uitkomst kennelijk is. Denk aan een servicekostenzaak waarin na herhaaldelijk verzoek geen 

gegevens zijn verstrekt door de verhuurder.4 Denk ook aan de mogelijkheid dat alle essentiële 

stellingen van verzoeker door of gedurende het onderzoek door de wederpartij worden 

erkend. Exotischer is de situatie waarin tijdens of uit het onderzoek blijkt dat partijen 

inmiddels een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten of de zaak aan de rechter hebben 

voorgelegd. Denk ook aan de situatie waarin de verzoeker tussentijds is overleden. 

 

Het voorgaande betekent niet dat de voorzitter hoor en wederhoor zou kunnen plegen door 

partijen in het kader van het onderzoek de gelegenheid te geven tot schriftelijke inbreng en 

aldus informatie zou kunnen blijven verzamelen totdat de uitkomst ‘kennelijk’ is. Het zou 

flagrant in strijd zijn met de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte om de 

voorzittersuitspraak om te katten tot een soort schriftelijke procedure op tegenspraak. Dat zou 

de kennelijke strekking van deze uitspraakmodaliteit miskennen: zij is slechts toepasbaar 

wanneer de uitkomst terstond duidelijk is en er geen nadere hoor en wederhoor hoeft plaats 

te vinden. Nogmaals: het feit dat de voorzitter zich genoodzaakt ziet om partijen te horen, 

brengt reeds met zich dat van kennelijkheid geen sprake is. Vanzelfsprekend zou een 

werkwijze waarin een stilzwijgen van partijen wordt opgevat als een instemming de facto 

neerkomen op een – ietwat potsierlijke – vorm van hoor en wederhoor. 

 

Kortom: er kan in de regel niet worden overgegaan tot een inhoudelijke voorzittersuitspraak 

op basis van een rapport van onderzoek zonder reactie van partijen. De enige uitzondering is 

gelegen in het geval waarin uit het rapport omstandigheden blijken die tot een op voorhand 

vaststaande uitkomst leiden, die in redelijkheid niet door partijen kunnen worden betwist en 

die dus geen aanleiding hoeft te geven tot hoor en wederhoor.  

 

Het maakt voor het voorgaande overigens niet uit dat partijen in verzet kunnen gaan. Aan 

verzet wordt immers niet toegekomen omdat er nu eenmaal geen voorzittersuitspraak kan 

worden gedaan. De achterliggende gedachte hiervan is nu juist dat partijen, los van de 

voorgaande juridische scherpslijperij, in beginsel recht heeft op een mondelinge behandeling. 

Daartoe is de huurcommissie immers op aarde. 

 

Beleidsmatig 

Beleidsmatig is het standpunt van de Dienst dat de voorzitter bij gebrek aan partijrespons 

wettelijk verplicht (!) is om (op grote schaal) zelf uitspraak te doen penny wise, but pound 

foolish vanwege een potentieel enorme influx aan verzetzaken. Daarnaast is zij sterk 

ondermijnend voor het karakter van laagdrempelige geschillenbeslechter dat de 

huurcommissie zich dient aan te meten. Zoals herhaaldelijk door de zittingsleden aangegeven, 

behelst dit een beleidswijziging die een gedegen onderbouwing vergt. Deze ontbreekt. 

 
4 Overigens kan er dan ook voor worden gekozen om geen voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden. 
Artikel 28 van de Uhw biedt die ruimte. 
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Conclusie 

Het voorgaande brengt me tot de conclusie dat voorzittersuitspraken op grond van artikel 20, 

eerste lid, onderdeel a, slechts kunnen worden gedaan in gevallen waarin de uitkomst van een 

geschil op voorhand of eventueel na een voorbereidend onderzoek kan worden vastgesteld en 

daarbij is redelijkerwijs is uitgesloten dat een partijdebat nog van invloed kan zijn op de 

uitkomst van de procedure.  

 

Hoewel op wetstechnisch niveau de conclusie van de zittingsvoorzitters dat na een 

voorbereidend onderzoek geen voorzittersuitspraak meer kan op grond van artikel 20, eerste 

lid, onderdeel a, niet kan worden gedeeld, kan wel de uitkomst van hun stellingname worden 

onderschreven, namelijk dat de door u voorgestelde werkwijze onhoudbaar is en een 

wetswijziging vergt.  

 

De zittingsleden hebben overigens eerder aangegeven dat ze niet inzien waarom de tijdelijke 

werkvoorraadproblematiek zou moeten worden opgelost door een veranderde 

wetsinterpretatie die naar zijn aard niet tijdelijk is. De huidige wettelijke kaders dienen ter 

hand te worden genomen of ze dienen te worden aangepast. Dit standpunt van de 

zittingsleden is niet gewijzigd.  

 

Notitie CZW 

De notitie van CZW maakt niet duidelijk welke vraag zij beantwoordt. De notitie van de 

zittingsvoorzitters heeft een beperktere strekking dan die van de Dienst. Zoals aangegeven, is 

de zienswijze van de zittingsvoorzitters onjuist voor zover zij het standpunt innemen dat na 

een voorbereidend onderzoek geen ‘kennelijkheid’ meer kan worden aangenomen. Voor het 

overige hebben de zittingsvoorzitters geen standpunt kenbaar gemaakt in de meegezonden 

notitie. De opmerking van CZW dat ‘de zienswijze van de dienst de juiste is’ kan daarom niet 

verder worden geïnterpreteerd dan dat de Dienst op dat punt van CZW gelijk krijgt. 

 

CZW heeft zich dus niet geschaard achter de stellingname van de Dienst dat de 

voorzittersuitspraken kunnen worden gedaan op basis van een ‘wie zwijgt stem toe’-

werkwijze. Sterker nog, CZW geeft aan dat de werkwijze juridisch niet houdbaar is.  

 

Een bredere toets van CZW was prettig geweest, met name voor wat betreft de 

mensenrechtelijke, procesrechtelijke en doenvermogenskaders.  

 

Tekstvoorstel wetswijziging zittingsvoorzitters 

Volledigheidshalve wordt ingegaan op het tekstvoorstel van de zittingsvoorzitters zoals 

opgenomen in de e-mail van Lou. Daarbij wordt er veronderstellenderwijs van uitgegaan dat in 

deze mail een door de gezamenlijke zittingsvoorzitters gedragen tekstvoorstel is opgenomen. 

Het was logischer geweest als een zodanig tekstvoorstel in een nota was vervat en van 

toelichting was voorzien.   

 

Allereerst merken de zittingsleden op dat het tekstvoorstel van de zittingsvoorzitters een 

omissie vertoont. Het tekstvoorstel vervangt het zinsdeel ‘indien in de huurovereenkomst of 

anderszins tussen partijen is afgesproken dat de desbetreffende aangelegenheden bij geschil 

aan de voorzitter kunnen worden voorgelegd’ door ‘indien het voorbereidend onderzoek leidt 

tot een uitkomst waarover in redelijkheid geen twijfel mogelijk is’. Niet is in te zien waarom 
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partijen de bestaande mogelijkheid zou moeten worden onthouden om overeen te komen dat 

de voorzitter uitspraak kan doen zónder voorbereidend onderzoek. Deze omissie kan worden 

verholpen door beide mogelijkheden open te laten. De tekst van artikel 20, eerste lid, 

onderdeel b, komt dan te luiden: 

 

  “Onverminderd onderdeel a doet de voorzitter binnen vier maanden na het 

verstrijken van de in artikel 7, vierde lid, genoemde termijn, dan wel, indien de in dat 

artikellid bedoelde oproep niet behoeft te worden gedaan, na het tijdstip waarop de 

aldaar bedoelde vergoeding van de verzoeker is ontvangen of binnen vier maanden na 

het voorbereidend onderzoek, bedoeld in artikel 28, desverzocht tevens schriftelijk en 

met redenen omkleed uitspraak indien: 

  1°. in de huurovereenkomst of anderszins tussen partijen is afgesproken dat de 

desbetreffende aangelegenheden bij geschil aan de voorzitter kunnen worden 

voorgelegd, of 

  2°. het voorbereidend onderzoek leidt tot een uitkomst waarover in redelijkheid geen 

twijfel mogelijk is.” 

 

Het wijzigingsvoorstel leidt ertoe dat in hetzelfde wetsartikel enerzijds met ‘kennelijk’ wordt 

gewerkt en anderzijds met ‘in redelijkheid geen twijfel mogelijk’. De visie van de 

zittingsvoorzitters brengt met zich dat artikel 20, eerste lid, onderdelen a en b, in essentie niet 

van maatstaf verschillen. De maatstaf ‘een uitkomst waarover in redelijkheid geen twijfel 

mogelijk is’ wordt door de zittingsvoorzitters immers ook gehanteerd ter algemene duiding 

van het begrip ‘kennelijkheid’.  

 

Het verschil is, naar moet worden aangenomen, gelegen in het feit dat in het voorgestelde 

onderdeel b per definitie sprake is van een voorbereidend onderzoek, terwijl de 

voorzittersuitspraak op grond van het huidige onderdeel a volgens de zittingsvoorzitters juist 

niet mogelijk is na een voorbereidend onderzoek. Zoals eerder aangegeven, staat de tekst van 

de huidige wet aan die uitleg in de weg. Dat neemt niet weg dat het voorstel van de 

zittingsvoorzitters zich voor overneming leent, aangezien het redundant zou zijn om de 

voorzitter twee inhoudelijk gelijkwaardige uitspraakbevoegdheden te geven na het 

voorbereidend onderzoek. Onderdeel a wordt dan als volgt gewijzigd: 

 

De voorzitter doet onverwijld, in ieder geval binnen vier weken na het verstrijken van 

de in artikel 7, vierde lid, genoemde termijn, dan wel, indien de in dat artikellid 

bedoelde oproep niet behoeft te worden gedaan, na het tijdstip waarop de aldaar 

bedoelde vergoeding van de verzoeker is ontvangen, of binnen vier weken na het 

voorbereidend onderzoek, bedoeld in artikel 28, schriftelijk en met redenen omkleed 

uitspraak, indien: […] 

 

De zittingsleden hebben voorts twee kanttekeningen bij het wijzigingsvoorstel: 

 

• De zittingsleden merken op dat een voorbereidend onderzoek niet steeds tot ‘een 

uitkomst’ leidt. De uitkomst wordt geformuleerd door de huurcommissie. Met name bij 

gebrekenzaken is het niet op voorhand te voorspellen wat de ‘uitkomst’ wordt, aangezien 

ook bij constatering van een ernstig gebrek nog een huurverlagingspercentage moet 

worden toegepast. De rapporteur doet daaromtrent geen voorstel. De rapporteur doet 
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ook geen voorstel omtrent de ingangsdatum van de huurverlaging of over 

disculpatiegronden. Hij of zij constateert slechts of er sprake is (geweest) van een gebrek.  

 

Niet is in te zien hoe over deze aspecten ‘redelijkerwijs geen twijfel mogelijk’ kan zijn, 

tenzij de stukken compleet en voor geen enkel misverstand vatbaar zijn. Het dossier is in 

gebrekenprocedures echter, ook na het voorbereidende onderzoek, zelden compleet. Het 

komt in deze procedures bovendien met regelmaat voor dat partijen ter zitting met extra 

informatie komen om hun zaak te ondersteunen, waardoor geschillen die op voorhand 

duidelijk leken, bij nader inzien toch een andere kant op wijzen. De procesgang bij de 

huurcommissie staat dit ook toe en dat is een groot goed, aangezien veel verzoekers niet 

goed in staat zijn om schriftelijk te procederen. Bovendien zijn onderzoekers geschoold 

nog opgedragen om partijen ter plaatse te horen. 

 

Gelet op het voorgaande suggereren de zittingsleden om gebrekenzaken bij wet uit te 

zonderen van de voorgestelde afdoeningsmodaliteit. Indien volstrekt kansloze zaken 

worden ingediend (muizenplaag, geluidsoverlast die geen betrekking heeft op een 

bouwkundig gebrek), dan dient te worden teruggevallen op een voorzittersuitspraak op 

grond van artikel 20, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2. 

 

De gesuggereerde afdoeningsmodaliteit leent zich dan met name voor 

inkomensafhankelijke huurverhogingen, servicekostenzaken en huurverlagingszaken op 

grond van punten. In deze procedures leent de conclusie van de rapporteur zich immers 

woordelijk voor overneming. 

 

• Daarnaast pleiten de zittingsleden ervoor om het nieuwe onderdeel b van meer 

waarborgen in het kader van hoor en wederhoor te voorzien. De voorzitter doet immers 

uitspraak naar aanleiding van een onderzoek dat (nog) niet heeft kunnen worden betwist. 

Partijen dienen in de praktijk immers stukken in voorafgaand aan het onderzoek, niet 

daarna. Die gelegenheid moet dus nog worden geboden en het ligt in de rede dat de wet 

daartoe, in lijn met artikel 6 EVRM, verplicht.5 

 

De constatering dat het partijen vrij staat om een rechtsmiddel (verzet) in te zetten 

wanneer zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord, doet er niet aan af 

dat er uitspraak wordt gedaan met schending van een fundamenteel beginsel van 

procesrecht en dat die uitspraak in beginsel bindend is tussen partijen.  

 

Hierbij zij opgemerkt dat het door partijen niet te baat nemen van een uitdrukkelijke 

gelegenheid om schriftelijk te worden gehoord, aanleiding kan geven om het 

onderzoeksrapport als uitgangspunt te nemen voor het doen van uitspraak. De 

huurcommissie kan partijen immers niet dwingen om te reageren op een rapport.  

 

Tevens zij opgemerkt op dat indien de voorzitter na de schriftelijke reactie van partijen 

constateert dat een schriftelijke betwisting aanleiding geeft tot nadere vragen, het 

aannemelijk is dat er twijfel is ontstaan over de uitkomst en de zaak ter zitting dient te 

worden voorgelegd.  

 
5 Zie weer EHRM 18 maart 1997, NJ 1998/278 m.nt. H.J. Snijders (Mantovanelli t. Frankrijk). 



Den Haag, 12 oktober 2020 

Voorts 

De gesuggereerde wetswijziging lijkt niet aan te sturen op de mogelijkheid om bepaalde 

procedures in hun geheel schriftelijk af te doen, inclusief schriftelijke hoor en wederhoor. 

Indien deze wens wel bestaat, dan zal daarvoor een aparte mogelijkheid toe worden geboden 

in de wet. Daarover zal meer denkwerk moeten worden verzet, onder meer ten aanzien van de 

mogelijkheden voor partijen om toch een mondelinge behandeling te verlangen.  

4. Advies 

Gelet op het voorgaande, wordt u geadviseerd: 

a. de ‘geen reactie = instemmen’-aanpak niet door te zetten; 

b. een aanvullende doenvermogen- en mensenrechtentoets uit te voeren t.a.v. de 

voorgestelde werkwijze; 

c. een eventueel wetsvoorstel nader te overdenken, te voorzien van mogelijkheden voor 

hoor en wederhoor, en ter internetconsultatie voor te leggen opdat stakeholders er 

input op kunnen leveren; 

d. de zittingsleden alle relevante adviezen in het kader van de voorgestelde werkwijze 

voor te leggen. 

 

 

 

 


