
Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel: 
●● heeft u inzicht in alle mogelijk-
heden tot tijdelijke verhuur van 
woningen en in het bijzonder in 
de toegenomen mogelijkheden als 
gevolg van de Wet Doorstroming 
Huurmarkt;

●● weet u in hoofdlijnen welke risico’s 
aan Airbnb-verhuur verbonden 
zijn, en

●● weet u dat de verruimde mogelijk-
heden tot tijdelijke verhuur ook 
consequenties kunnen hebben 
voor de fiscale beoordeling van 
vastgoedportefeuilles.
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Als gevolg van de invoering van de Wet Doorstroming 

Huurmarkt zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur 

van woningen aanzienlijk verruimd. De belangrijkste 

wijziging ten opzichte van vóór de wetswijziging is dat 

woningen zonder verdere voorwaarden voor maximaal 

twee jaar verhuurd mogen worden. 

Een bijzondere vorm van tijdelijke verhuur, namelijk via 

Airbnb, is zeer populair, maar niet zonder risico’s. 

Toestemming van een groot aantal betrokkenen is vereist.

De wetswijziging maakt tevens vastgoedportefeuilles met 

meer tijdelijke huurcontracten mogelijk. Niet uitgesloten 

is dat het exploiteren van deze meer flexibele vastgoed

portefeuilles door de fiscus zal moeten worden 

aangemerkt als ondernemen. 
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1 Inleiding
Ons wettelijke systeem waarin huurders van woonruimte 
bescherming genieten tegen beëindiging van hun huur-
overeenkomst en huurprijsstijgingen heeft een aantal 
ongewenste gevolgen gehad. Eén van de belangrijkste 
daarvan is het zogenaamde ‘scheefwonen’, dat wil zeggen 
dat huurders te lang in een goedkope huurwoning blijven 
‘hangen’, terwijl daar gelet op de verbeterde inkomens-
situatie van de huurder geen noodzaak meer voor is. Dit 
scheefwonen is ook een belangrijke oorzaak voor het tekort 
aan goedkope huurwoningen voor mensen uit de lagere 
inkomensklassen.

1 uur netto-
onderwijs

    Tijdelijke   verhuur    
van woningen
De Wet Doorstroming Huurmarkt       verruimt de mogelijkheden
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In de loop der jaren heeft de wetgever in een aantal 
situaties tijdelijke verhuur van woningen mogelijk gemaakt 
en zijn dus uitzonderingen gemaakt op het wettelijke 
systeem van huurbescherming. 

Met name sinds het uitbreken van de financieel-economische 
crisis in 2008 is de roep om verdere flexibilisering van de 
huurmarkt toegenomen. Met de op 1 juli 2016 van kracht 
geworden Wet Doorstroming Huurmarkt is hieraan door het 
kabinet gehoor gegeven door de mogelijkheden voor 
tijdelijke verhuur van woningen aanzienlijk te verruimen.

Voor een goed begrip wordt in dit artikel eerst ingegaan  
op de beperkte mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van 
vóór de wetswijziging. Daarna zal ingegaan worden op de 
aanzienlijk verruimde mogelijkheden nadien.

Extra aandacht zal worden geschonken aan de populaire – 
maar ook met problemen omgeven – Airbnb-verhuur. 

Ten slotte worden de verruimde mogelijkheden tot tijdelijke 
verhuur betrokken in de fiscale discussie over de vraag of de 
verhuur van vastgoed als onderneming kan worden gezien. 
Mogelijk zal de exploitatie van vastgoedportefeuilles met 
veel tijdelijke huurcontracten eerder kunnen worden 
aangemerkt als onderneming.

2  Tijdelijke verhuur van woningen 
vóór 1 juli 2016

2.1 Wat is huurbescherming?
Uitgangspunt bij verhuur van woonruimte is altijd geweest 
dat huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn. 
Huurders van woningen hebben huurbescherming, wat 
onder meer betekent dat huurovereenkomsten in principe 
niet zomaar door de verhuurder beëindigd kunnen worden. 
De grote lijnen van dit systeem zijn uitgewerkt in de jaren 

zeventig van de vorige eeuw, toen onder meer in het 
kabinet-Den Uyl de gedachte was dat huurders van woon-
ruimte als de veelal sociaal zwakkere partij, extra be-
scherming verdienden. Het systeem voorzag in bescherming 
tegen beëindiging van huurovereenkomsten en tegen te 
snelle huurprijsstijgingen. 

Het puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van een 
sociale huurwoning moet worden berekend, is een uit-
werking van het wettelijke systeem van huur bescherming. 

In het kader van dit artikel zal niet worden ingegaan op  
de bescherming van huurders tegen (te forse) huurprijs-
stijgingen, maar op de bescherming tegen beëindiging van 
huurovereenkomsten of, beter, op de beperkte mogelijk-
heden die een verhuurder heeft om de duur van een 
huurovereenkomst voor woonruimte te beperken.

2.2 Tijdelijke verhuur vóór 1 juli 2016
Als gesteld waren de mogelijkheden om woningen tijdelijk 
te verhuren lange tijd wel aanwezig, maar beperkt.  
Vóór 1 juli 2016 golden de volgende mogelijkheden.

2.2.1 Huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur
De wetgever heeft bepaald dat het systeem van huur-
bescherming niet van toepassing is op huur die betrekking 
heeft op het gebruik van een woning dat naar zijn aard 
slechts van korte duur is. Omdat het stelsel van huur-
bescherming niet op deze categorie huurovereen komsten van 
toepassing is, behoeven deze huurovereen komsten niet te 
worden opgezegd en is het wettelijke systeem waarin huur-
ders tegen al te forse huurpijsstijgingen worden beschermd 
ook niet van toepassing. Het zal geen verbazing wekken dat 
geprobeerd is ruim gebruik te maken van deze wettelijke 
uitzondering. De wetgever en de rechters hebben echter 
meermaals laten weten dat deze uitzondering zeer restrictief 
moet worden toegepast. Een kort gebruik als zomerhuisje, 
een kortstondig gebruik van een woning in verband met een 
echtscheiding en gebruik van een woning in verband met 
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2.2.5  Campuscontracten/gehandicapten- en  
ouderen woningen 

Bij zogenoemde campuscontracten gaat het om de huur van 
een woning die blijkens de huurovereenkomst bestemd is 
voor de huisvesting van studenten. De huurovereenkomst 
eindigt zodra de huurder niet langer student is, maar wel 
nadat de verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd. 
Het betreft hier een verruiming van de wettelijke 
opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’. Het campus-
contract biedt voor de verhuurder onder meer het voordeel 
dat niet aangetoond behoeft te worden dat voor de huurder 
vervangende woonruimte beschikbaar is. 

Ook de tijdelijke verhuur van gehandicaptenwoningen en 
ouderenwoningen is door de wetgever eenvoudiger gemaakt 
door in de wet specifiek aan te geven in welke gevallen 
huurovereenkomsten met betrekking tot deze woningen 
kunnen worden opgezegd door de verhuurder. Ook hier is 
dus sprake van een verruiming van de wettelijke 
opzeggingsmogelijkheden. 

2.2.6 Verhuur gemeentelijke sloopwoningen
Ter complettering van het pallet aan tijdelijke verhuur-
mogelijkheden dient ten slotte genoemd te worden de 
mogelijkheid voor gemeenten om afbraakpanden te 
verhuren als woonruimte, waarbij eveneens sprake is van 
verminderde huurbescherming voor huurders.

een voorgenomen renovatie, konden de toets der kritiek van 
rechters doorstaan. Een verlengde short stay-verhuur aan 
een gastdocent en een (te) langdurige verhuur van recreatie-
woning konden dat niet. Van belang was en is dat in de 
huurcontracten zelf tot uitdrukking wordt gebracht waarom 
sprake is van gebruik dat naar zijn aard van tijdelijke duur 
is. Een enkele vermelding dat het een contract betreffende 
gebruik dat naar zijn aard van korte duur is, is onvoldoende.

2.2.2 Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet
Woningen die in afwachting van verkoop of sloop leeg staan 
mogen met een gemeentelijke vergunning op basis van de 
Leegstandswet tijdelijk verhuurd worden. De voorwaarden 
die hieraan werden gesteld, waren tot voor kort de 
navolgende. 
Het moest gaan om voor verkoop bestemde woonruimte die:
●● nooit bewoond is geweest; 
●● een jaar voorafgaand aan de leegstand grotendeels  
door de eigenaar bewoond is geweest;

●● in de tien jaar voorafgaand aan het moment waarop  
de vergunning is aangevraagd, niet langer dan drie jaar 
verhuurd is geweest.

Vergunningen werden slechts verstrekt aan natuurlijke 
personen en aan eigenaren aan wie hooguit één andere 
vergunning is verleend. Een particulier mocht dus slechts 
maximaal twee te koop staande huizen verhuren.

De maximale termijn voor verhuur van een voor verkoop 
bestemde woning op basis van de Leegstandswet bedroeg 
vijf jaar. 

Betrof het een woning die bestemd was voor afbraak of 
vernieuwbouw, dan kon de vergunning voor maximaal twee 
jaar worden afgegeven, met verlengingsmogelijkheden van 
één jaar tot maximaal zeven jaar. 

2.2.3 Verhuur met diplomatenclausule
Hierbij gaat om tijdelijke verhuur van een woning voor de 
periode dat iemand in het buitenland verblijft in verband 
met een baan in het buitenland. De wet eist dat de 
verhuurder zelf de woning voorafgaand aan de huurover-
eenkomst heeft bewoond en dit ook na afloop van de 
huurperiode weer zal gaan doen. Is dit niet geval, dan zal 
een opzegging door verhuurder niet het einde van de 
huurovereenkomst tot gevolg hebben. Bij deze vorm van 
tijdelijke verhuur is wel een opzegging van de verhuurder 
vereist om een einde te maken aan de huurovereenkomst.

2.2.4 Hospitaverhuur
In de jaren negentig van de vorige eeuw is de mogelijkheid 
in het leven geroepen om kamers aan inwonende jongeren 
te verhuren, waarbij de huurovereenkomst niet alleen door 
de huurder, maar ook – gedurende een proefperiode van 
negen maanden – door de verhuurder zonder opgaaf van 
redenen opgezegd kon worden. Na de genoemde negen 
maanden zijn de normale zeer beperkte opzeggingsgronden 
van toepassing.
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woningen waarin keuken en toilet met anderen gedeeld 
worden, mogen zelfs voor vijf jaar verhuurd worden. 

Een dergelijke huurovereenkomst eindigt van rechtswege, 
dus zonder dat er een opzeggingsbrief aan te pas hoeft te 
komen, op de afgesproken einddatum. Wel is het nodig dat 
de verhuurder uiterlijk één maand voor verstrijken van de 
huurtermijn een kennisgeving stuurt aan de huurder,  
waarin wordt aangegeven dat de huurovereenkomst op de 
afgesproken einddatum eindigt. Indien de huurder de 
woning dan niet ontruimd heeft, dan verblijft hij zonder 
recht of titel in de woning en kan de verhuurder de 
ontruiming van de woning afdwingen. Dit laatste dient 
altijd via de rechter te gebeuren; zelf maatregelen nemen 
om de (ex-)huurder de toegang tot de woning onmogelijk te 
maken is niet toegestaan gezien het verbod op eigenrichting.

Verzuimt de verhuurder de kennisgeving te sturen of wordt 
deze te laat verzonden, dan ontstaat er na verstrijken van 
de oorspronkelijk afgesproken einddatum een huurovereen-
komst voor onbepaalde tijd. In dat geval verkrijgt de 
huurder dus alsnog volledige huurbescherming. Hetzelfde 
geldt wanneer tussen dezelfde verhuurder en huurder 
meerdere malen achter elkaar een tijdelijk contract wordt 
gesloten. Het tweede contract geldt dan als een huur-
overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Anders dan vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
geldt niet meer dat een huurder de afgesproken huurtijd 
moet uitzitten; de huurder kan tussentijds opzeggen. 

Voor toegelaten instellingen als woningcorporaties geldt 
blijkens de Woningwet dat zij met huurders van hun sociale 
huurwoningen (de zogenoemde DAEB-woningen (Diensten 
van Algemeen Belang)) niet een dergelijk contract voor 
bepaalde tijd mogen aangaan. Op deze uitzondering is dan 
weer een uitzondering gemaakt voor bepaalde categorieën 
huurders: corporaties mogen wel een tijdelijk contract 
aangaan met huurders die tijdelijk in een andere plaats 
studeren of werken, huurders die onder andere in verband 
met sloop of renovatie van hun woning tijdelijk andere 
woonruimte nodig hebben, huurders in de noodopvang en 
huurders aan wie een laatste kans is gegeven. 

Voor duurdere (niet-DAEB-)woningen kunnen corporaties 
ook tijdelijke huurcontracten afsluiten.

3.3  Verhuur jongerenwoningen aan promovendi  
en grote gezinnen

Bij de bespreking van de mogelijkheden onder de vóór 1 juli 
2016 geldende wetgeving is al stilgestaan bij een aantal 
categorieën huurders van wie de huurovereenkomsten 
konden worden opgezegd, zodra deze huurders niet meer  
tot deze categorie behoorden. Het ging hier om studenten, 
ouderen en gehandicapten.

In de nieuwe wet zijn deze categorieën uitgebreid. 
In de eerste plaats is het sinds de wetswijziging mogelijk 
om woningen aan jongeren vanaf 18 jaar tot en met 27 jaar 

3 De Wet Doorstroming Huurmarkt

3.1 Behoefte aan flexibilisering huurmarkt
Als gezegd is met name sinds het uitbreken van de 
financieel-economische crisis de roep om meer tijdelijke 
verhuurmogelijkheden aanzienlijk toegenomen. Verdere 
flexibilisering van de huurmarkt werd zowel door politieke 
partijen als door betrokken marktpartijen noodzakelijk 
geacht. Breed gedragen is onder meer de behoefte van het 
scheefwonen af te komen. Met de onlangs aangenomen  
Wet Doorstroming Huurmarkt heeft de regering een verdere 
impuls willen geven aan het openbreken van de dicht-
geslibde huurmarkt. De wet is op 1 juli 2016 in werking 
getreden en is uitsluitend van toepassing op nadien 
gesloten huurovereenkomsten. Vóór de inwerkingtreding 
van de wet gesloten huurovereenkomsten worden in 
beginsel beheerst door het oude recht.

De mogelijkheden om woningen tijdelijk te verhuren zijn  
in de nieuwe wet op de volgende manieren verruimd.

3.2  Tijdelijk huurcontract voor maximaal twee jaar
Een belangrijke verruiming van de mogelijkheden tot 
tijdelijke verhuur van woningen is in de eerste plaats 
geschapen door de ongeclausuleerde gelegenheid te bieden 
om een zelfstandige woning voor maximaal twee jaar te 
verhuren. Onzelfstandige woningen, dat wil zeggen 
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3.7  Hospitaverhuur en verhuur gemeentelijke 
sloopwoningen

Om het beeld onder de nieuwe regelgeving compleet te 
maken is nog van belang op te merken dat de mogelijk-
heden van hospitaverhuur en verhuur van gemeentelijke 
sloopwoningen dezelfde zijn gebleven.

4 Airbnb
Al was het maar omdat Airbnb-verhuur zo’n hoge vlucht 
heeft genomen, verdient deze wijze van verhuur het om in 
het hiervoor geschetste kader van tijdelijke verhuur 
geplaatst te worden. Airbnb is het best te omschrijven als 
een online marktplaats voor de verhuur van privéwoningen. 
Airbnb-verhuur zou gekwalificeerd kunnen worden als 
verhuur betreffende gebruik dat naar zijn aard van tijdelijke 
duur is. Gevallen waarin huurders zich op huurbescherming 
hebben beroepen zijn niet bekend. 

Verhuur via Airbnb heeft voor verhuurders wel andere 
risico’s. Verhuurders zien vaak over het hoofd dat 
medewerking van vele betrokkenen vereist is. 

4.1  Toestemming hypotheekverstrekker en vereniging 
van eigenaars

Zo heeft de Airbnb-verhuurder die tevens eigenaar is van de 
woning goedkeuring nodig van de hypotheekverstrekker en 
– indien van toepassing – van de vereniging van eigenaars.
Splitsingsakten vermelden veelal dat een woning gebruikt 
moet worden als woning. Het gerechtshof van Amsterdam 
heeft in een arrest van 10 september 2013 (ECLI:NL:GHAMS: 
2013:2857) Airbnb-verhuur gekwalificeerd als ‘bedrijfs-
matige exploitatie’ hetgeen iets anders is dan gebruik als 
woning. De desbetreffende verhuurder had zijn woning dan 
ook niet tijdelijk aan toeristen mogen verhuren. 

4.2 Verbod onderverhuur
Huurders van woningen die hun woning Airbnb willen 
onderverhuren, geven zich vaak onvoldoende rekenschap 
van het feit dat in hun (hoofd)huurovereenkomst veelal  
een onderverhuurverbod is opgenomen. Aedes, de landelijke 
branchevereniging van woningcorporaties, heeft in haar 
model-huurovereenkomst, die door de meeste woning-
corporaties wordt gehanteerd, opgenomen dat onderverhuur 
en – meer in het bijzonder – vakantieverhuur, niet is toe-
gestaan. Dit verbod geldt zowel bij sociale verhuur als bij 
verhuur van vrijesectorwoningen. Handelen in strijd met 
deze bepaling kan voor de verhuurder reden zijn om via de 
rechter aan te sturen op ontruiming van het gehuurde door 
de hoofdhuurder die via Airbnb verhuurt, de ontbinding van 
de hoofdhuurovereenkomst en/of het vorderen van een 
contractuele boete van de hoofdhuurder. 

Dergelijke acties van de verhuurder zijn niet altijd 
succesvol. Uit de rechtspraak op dit punt volgt dat van 
belang is of sprake is van een sociale huurwoning of een 
zogenoemde vrijesectorhuurwoning. In het eerste geval 
blijkt dat rechters onderverhuur zonder toestemming 

te verhuren voor een periode van vijf jaar.
In de tweede plaats is de categorie studenten in de nieuwe 
wet uitgebreid met promovendi. De huurovereenkomst 
eindigt dus – na opzegging – zodra de promovendus 
promoveert. Vereist is dat de woning na het einde van de 
huurovereenkomst opnieuw wordt verhuurd aan een 
promovendus, student of jongere en dat dit ook vermeld 
wordt in de huurovereenkomst zelf.
In de derde plaats is om de doorstroming uit grotere sociale 
woningen te bevorderen de mogelijkheid geopend om 
huurovereenkomsten met betrekking tot sociale huur-
woningen die bestemd zijn voor grotere gezinnen te 
beëindigen, zodra het aantal thuiswonende gezinsleden 
minder dan vijf is geworden.

3.4 Ruimere toepassing diplomatenclausule
Voor huurovereenkomsten gesloten na 1 juli 2016 geldt dat 
de diplomatenclausule ruimer kan worden toegepast dan 
voordien. Anders dan onder de oude wet mag een woning 
nu wel nog een keer verhuurd worden aan dezelfde huurder 
of aan een andere huurder. Ook kan een overeengekomen 
huurtermijn worden verlengd, zonder dat de huurovereen-
komst daardoor geacht wordt voor onbepaalde tijd te gaan 
lopen.

3.5  Uitbreiding tijdelijke verhuur op basis van de 
Leegstandswet

Tot de wetswijziging was het alleen mogelijk om koop-
woningen te verhuren met een vergunning op basis van  
de Leegstandswet. Sinds 1 juli 2016 mag ook de woonruimte 
in een voor verkoop bestemde huurwoning tijdelijk 
verhuurd worden met een Leegstandswetvergunning.

3.6 De huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur
Deze categorie blijft bestaan en dient met eenzelfde 
terughoudendheid te worden toegepast als vóór de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet. Deze opmerking is 
onder meer van belang, omdat in huurcontracten te pas, 
maar vooral ook te onpas, wordt vermeld dat sprake is van 
gebruik van een woning dat naar zijn aard van korte duur is 
met de bedoeling om aan wettelijke huurbeschermingsregels 
te ontkomen. Vaak komen partijen – en dan met name 
verhuurders – bedrogen uit als zij ervan uitgaan dat aan de 
huurovereenkomst een eind komt zonder dat opzegging 
vereist is. Het feit dat de verhuurder het contract dan veelal 
een ‘huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur’ heeft 
genoemd, helpt dan niet. Kantonrechters hebben namelijk 
een en andermaal geoordeeld dat de naam die partijen ‘aan 
het beestje’ hebben gegeven niet doorslaggevend is voor de 
vraag hoe de huurovereenkomst gekwalificeerd moet 
worden; eerst en vooral is bij de beoordeling van rechters 
van belang wat er feitelijk daadwerkelijk aan de orde is. Als 
bijvoorbeeld in een contract vermeld wordt dat het gaat om 
gebruik dat naar zijn aard van korte duur is, omdat sprake 
is van een noodsituatie, maar bij feitenonderzoek van deze 
noodsituatie niet blijkt en ook niet sprake is van een korte 
duur, dan is de kans groot dat een eventueel beroep op 
huurbescherming zal slagen. 
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erin voorziet dat zowel eigenaren als eventuele commerciële 
exploitanten van verhuurbedrijven kunnen worden aange-
pakt, zijn het vooral eerstgenoemden die geconfronteerd 
worden met handhavingsacties van de gemeente. Daarbij 
moet gedacht worden aan het opleggen van een last onder 
dwangsom om de illegale situaties te beëindigen.

5  Verhuur van vastgoed: 
ondernemen of beleggen?

In het licht van de hiervoor geschetste verruimde mogelijk-
heden van tijdelijke verhuur zijn tevens van belang de 
ontwikkelingen op fiscaal gebied. In het bijzonder geldt  
dat voor de vraag of het verhuren van vastgoed gezien zou 
moeten worden als beleggen of als ondernemen. In het 
geval verhuur en/of exploitatie van vastgoed aangemerkt 
mag worden als ondernemen, kan de bedrijfsopvolgings-
regeling (BOR) in de Successiewet worden toegepast. Onder 
meer de BOR heeft het aantrekkelijk gemaakt de verhuur 
van vastgoed te kunnen beschouwen als het drijven van een 
onderneming.

Jarenlang heeft de praktijk uit de voeten gekund met de al 
in 1981 (HR 7 oktober 1981, BNB 1981/299) door de Hoge 
Raad geformuleerde rechtsregel dat sprake was van een 
belegging als een bezitting slechts werd aangehouden met 
het oog op het verkrijgen van de waardestijging en het 
rendement daarvan die bij normaal vermogensbeheer 
kunnen worden verwacht. Wil er sprake zijn van onder-
nemingsgerichte exploitatie van vastgoed, dan zal meer dan 
normaal vermogensbeheer aan de orde moeten zijn. Daarvan 
is sprake indien de arbeid ‘qua aard en omvang van zodanig 
belang is dat deze geacht kan worden ten doel te hebben het 
behalen van voordelen uit onroerende goederen, welke het aan 
een belegger in zodanige goederen normaliter opkomende 
rendement te boven gaat’, aldus de Hoge Raad.

Op basis van dit criterium was tot voor kort vrij duidelijk 
wanneer sprake was van beleggen en wanneer sprake was 
van ondernemen: de handel in vastgoed en projectont-
wikkeling werd beschouwd als ondernemen; het verhuren 
van vastgoed werd beschouwd als beleggen.

Uit een aantal recente uitspraken van de Hoge Raad moet 
echter worden geconcludeerd dat het onderscheid tussen 
beleggen en ondernemen minder zwartwit is dan voorheen.

In een recent arrest (HR 15 april 2016, NTFR 2016/1237) 
heeft de Hoge Raad het oordeel van het Hof Arnhem-
Leeuwarden bevestigd dat bij een concern met een grote 
vastgoedportefeuille met zestien werknemers in dienst 
sprake kan zijn van een onderneming die het doel heeft een 
rendement te behalen dat het bij normaal vermogensbeheer 
opkomende rendement te boven gaat. In dit geval behaalde 
het concern een jaarrendement van 20%. 

ernstiger verwijtbaar achten naargelang er meer sprake is 
van commerciële uitbating van de woning. Voorts achten 
rechters van belang of de verhuurder zelf in de woning blijft 
wonen tijdens de Airbnb-verhuur of niet. In het laatste 
geval wordt de onderverhuur de Airbnb-verhuurder zwaarder 
aangerekend. Een sociale huurwoning verlaten om deze via 
Airbnb onder te verhuren werd niet toelaatbaar geacht door 
een Amsterdamse kantonrechter (Rechtbank Amsterdam 
7 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4335), omdat de 
huurwoning daardoor onttrokken werd aan de sociale 
woningmarkt.

4.3 Gemeentelijke vergunning
In een aantal gemeenten is voor verhuur via Airbnb een 
vergunning vereist. In Amsterdam, waar Airbnb-verhuur 
veel voorkomt, is een vergunning niet vereist. Wel zijn 
voorwaarden gesteld aan Airbnb-verhuur: uitsluitend de 
hoofdbewoner mag tot verhuur overgaan; het moet gaan  
om incidentele verhuur (maximaal 60 dagen); er moet 
toeristenbelasting betaald worden; de verhuurder of de 
vereniging van eigenaars moet toestemming geven; het 
moet gaan om een brandveilige woning; verhuur mag aan 
maximaal vier personen plaatsvinden en er mag geen sprake 
zijn van overlast. Het verschil met short stay-verhuur, waar-
voor wel een vergunning is vereist, is met name gelegen in 
het feit dat short stay-verhuur wel op structurele basis 
plaatsvindt.

De gemeente Amsterdam is zeer actief in het opsporen van 
illegale short stay- en Airbnb-verhuur, vooral sinds er veel 
klachten over overlast zijn gemeld. Hoewel de wetgeving 
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In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag  
(3 juni 2014, nr. 14/1201, NTFR 2015/1164) werd ook bij 
een minder omvangrijke vastgoedportefeuille geoordeeld dat 
sprake is van een onderneming. De rechtbank kwam onder 
meer tot dit oordeel omdat belanghebbende onder meer 
administratie voerde, huurprijzen voor woningen bepaalde, 
zelf onderhouds- en renovatiewerkzaamheden beoordeelde 
en liet uitvoeren, huurcontracten opstelde, wanbetalende 
huurders aanmaningen zond en ook projectontwikkelings-
activiteiten verrichtte.

In welke richting de rechtspraak en regelgeving zich op  
dit punt zullen ontwikkelen, is nog niet duidelijk. 
Uitgangspunt zal blijven dat sprake zal moeten zijn van 
actieve ondernemersactiviteiten en van een bovennormaal 
rendement.

Niet uitgesloten is dat in de discussie over de grens tussen 
beleggen en ondernemen de toegenomen mogelijkheden  
van tijdelijke verhuur van woningen een rol gaat spelen. 
Immers, hoe dynamischer de vastgoedportefeuille is, hoe 
meer ondernemersactiviteiten er aan te pas zullen moeten 
komen om hieruit een maximaal rendement te halen. Dat 
rendement zal dan wel ‘bovennormaal’ moeten zijn, maar 
waarom zou dat niet mogelijk zijn? Een vastgoedportefeuille 
met meer tijdelijke huurcontracten vergt ongetwijfeld meer 
inspanningen om het percentage verhuurde woningen hoog 
te houden; er zal immers onder meer actief op zoek naar 
huurders gegaan moeten worden. De veel grotere 
flexibiliteit vergroot echter ook de mogelijkheid om een 
hoog rendement uit een vastgoedportefeuille te behalen. 
Goed voorstelbaar is dat partijen met een vastgoed-
portefeuille met veel tijdelijk verhuurde woningen, eerder 
aangemerkt zullen worden als ondernemers dan partijen met 
veel langjarig – of voor onbepaalde tijd – verhuurd vastgoed 
in bezit. 

6 Conclusies
●● Aan de door de markt vele malen geuite wens om de 

mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woningen te 
vergroten, is met de invoering van de Wet Doorstroming 
Huurmarkt tegemoet gekomen. 

●● Met name de gecreëerde mogelijkheid om woningen 
zonder verdere voorwaarden tijdelijk voor maximaal  
twee jaar te verhuren, is aan te merken als een grote 
verandering ten opzichte van het verleden, waarin aan 
het tijdelijk verhuren van woningen zeer stringente 
voorwaarden waren verbonden. 

●● De nieuwe wet heeft op zichzelf geen invloed op de 
mogelijkheid om woningen voor korte tijd te verhuren  
via Airbnb. Deze zeer populaire vorm van tijdelijke 
(vakantie)verhuur is veel in het nieuws geweest onder 
andere vanwege de vele klachten over overlast. Mede 
daarom doen betrokken partijen zoals woningcorporaties, 
gemeenten en verenigingen van eigenaars op allerlei 
manieren pogingen om grip te houden op het fenomeen 
door verboden op te leggen of voorwaarden te stellen.  
De mogelijkheden die betrokken eigenaren, corporaties, 
verenigingen van eigenaars en gemeenten hebben om op 
te treden tegen Airbnb-verhuur zonder toestemming, 
moeten niet worden onderschat. 

●● De toegenomen mogelijkheden om woningen tijdelijk te 
verhuren zouden mogelijk wel gevolgen kunnen hebben 
voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling. 
Portefeuilles met kortlopende huurcontracten vergen 
meer inspanningen om in stand te houden, maar bieden 
mogelijk ook meer kans op het halen van een hoog 
rendement. De toekomst zal uitwijzen of de Wet 
Doorstroming Huurmarkt ook fiscale voordelen voor 
vastgoedpartijen tot gevolg zal hebben.
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