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Rechtspraak – varia 
 

Op 10 augustus jl. wees de Hoge Raad een interessant arrest op het snijvlak van de verschillende 

huurrechtregimes: woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Uit dit arrest 

blijkt hoe deze verschillende wettelijke regimes elkaar (niet) kunnen beïnvloeden. 

  
Geruime tijd huurde de coöperatieve 

vereniging Utopia het voormalige 

drinkwaterleidingcomplex in Rotterdam 

van de gemeente. De vereniging ge-

bruikte dit complex als werk- en woon-

ruimte ten behoeve van haar leden. 

Dat was ingevolge de destijds gesloten 

huurovereenkomst ook toegestaan. 

Meer concreet werd 57,2% gebruikt 

als woonruimte, 5% als middenstands-

bedrijfsruimte (café en restaurant) en 

29,2% als overige bedrijfsruimte. Hoe-

wel de oplettende lezer bemerkt zal 

hebben dat het totale gebruik van het 

complex daardoor 91,4% bedroeg, 

speelde dat bij de Hoge Raad geen 

rol. 

     Op enig moment wenste de ge-

meente tot een nieuwe (lees: hogere) 

huurprijs voor het complex te komen. 

Om dat te bereiken stuurde de ge-

meente voor het gedeelte dat als mid-

denstandsbedrijfsruimte werd gebruikt 

(café en restaurant) aan op een nieu-

we, afzonderlijke, huurprijs. Bij de 

Hoge Raad lag uiteindelijk de vraag 

voor of een dergelijke splitsing van de 

oorspronkelijke huurovereenkomst in 

afzonderlijke huurovereenkomsten mo-

gelijk was. Daarvoor dient de rechter, 

aldus de Hoge Raad, acht te slaan op 

nogal wat omstandigheden van het ge-

val: het gebruik dat partijen bij het slui-

ten van de overeenkomst voor ogen 

heeft gestaan, het gebruik dat thans 

van het gehuurde wordt gemaakt. De 

inrichting van het gehuurde in relatie 

tot dat gebruik speelt een rol en ook de 

gevolgen van een eventuele splitsing 
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voor het overeengekomen feitelijk ge-

bruik. Ook de bouwkundige en de 

functionele samenhang en econo-

misch verband tussen de betreffende 

ruimtes van het gehuurde zijn een in 

acht te nemen omstandigheid. Maar, 

aldus wederom de Hoge Raad, aan 

geen enkele van deze omstandighe-

den kan op voorhand een doorslagge-

vend gewicht toekomen. Op al deze 

omstandigheden had het hof voldoen-

de acht geslagen. Die daardoor terecht 

geoordeeld had dat splitsing niet mo-

gelijk was. Voor het hof leek daarbij 

voorts van belang dat splitsing er bo-

vendien toe zou kunnen leiden dat de-

len van de oorspronkelijke huurover-

eenkomst alsnog zouden kunnen wor-

den opgezegd waardoor de vereniging 

geen volledig gebruik meer zou kun-

nen maken van het gehuurde niette-

genstaande het feit dat de vereniging 

het complex gebruikte conform het-

geen partijen bij het aangaan van de 

huurovereenkomst voor ogen stond. 

     Splitsing van een oorspronkelijke 

huurovereenkomst met een gemengd 

karakter zal in de praktijk dus lastig 

zijn.  

     Dan een op 9 augustus jl. gepubli-

ceerde uitspraak van het hof Amster-

dam over de opzegging van een huur-

overeenkomst woonruimte op grond 

van dringend eigen gebruik. Sinds 35 

jaar bewoonde huurster een etagewo-

ning in Amsterdam op loopafstand van 

het Vondelpark en het Stedelijk 

Museum, dat huurster, kunstenares, 

graag bezocht. De huurprijs bedroeg 

€ 241,89. Verhuurders hadden deze 

etagewoning met 2 bovengelegen eta-

ges, die zij zelf bewoonden, in 2004 

gekocht. Sinds 2004 had het verhu-

rend echtpaar drie kinderen gekregen, 

7, 4 en 1 jaar oud. Net als huurster, 

werkte het echtpaar, beiden als zelf-

standige consultant, regelmatig thuis. 

Met twee slaapkamers en een tussen-

kamer, gebruikt als werkruimte en lo-

geerkamer voor moeder die vaak 

kwam oppassen, meende het echtpaar 

de verhuurde eerste etage dringend 

nodig te hebben voor eigen gebruik.  

     Dat de woning van het echtpaar 

met drie kinderen niet groot was, krap 

100m², erkende het hof. Maar daar te-

genover stond het zware belang van 

huurder die daar al 35 jaar woonde. 

Aan de noden van het verhurend echt-

paar kon op andere wijze tegemoet 

gekomen worden: in de woonkamer 

kon een extra kamer gemaakt worden 

waardoor de woonkamer niet onaan-

vaardbaar klein zou worden. Boven-

dien was het inkomen van het echt-

paar zodanig (€ 120.000,-- per jaar) 

dat zij bescheiden externe kantoor-

ruimte konden betalen. En: “het hof 

neemt ook in aanmerking dat appel-

lanten met de komst van hun derde 

kind zich hadden kunnen realiseren 

dat de woning dan krap zou worden 

(…) .“ De aangeboden vergoeding van 

€ 60.000,-- overschrijdt weliswaar ver-

re de verhuiskosten maar deed het 

pleit niet beslechten in het voordeel 

van het echtpaar: het belang van huur-

ster bij voortzetting van de huur was 

immers niet van financiële aard. Huur-

ster woonde immers al lang vertrouwd 

en plezierig in de woning. Hoe zich dat 

verhoudt met de door beide partijen 

geponeerde stelling van geluidsover-

last is dan onduidelijk omdat het hof 

daaraan voorbij ging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wijziging Bibob 
 
In maart 2011 is het wetsvoorstel voor wijziging van de Bibob, oftewel: Evaluatie- en uitbreidingswet 

Bibob, ingediend. Het wetsvoorstel is het resultaat van de destijds bij de invoering van de Wet Bibob 

Nieuwe wetgeving 
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voorgeschreven evaluatie die plaatsgevonden heeft in maart 2007. Uitkomst van de evaluatie was 

een behoefte aan uitbreiding van de Bibob. Op 20 juli 2012 heeft de minister de memorie van ant-

woord bij de Eerste Kamer ingediend waarbij de uitbreiding van de Wet Bibob, op vragen van de 

Eerste Kamer, in enig breder verband is overdacht. 
 

 De uitbreidingswet Bibob voorziet in de 

uitbreiding van de Wet op kansspelau-

tomaten en vuurwerk maar ook op 

vastgoedtransacties waarbij de over-

heid als partij betrokken is. Met name 

dat laatste betekent een forse uitbrei-

ding. Voorts wordt steeds meer afge-

daan door een bestuurlijke boete. 

Onduidelijk was of dat als strafbaar feit 

in de zin van de Bibob beschouwd kon 

worden. Door het wetsvoorstel wordt 

deze vraag bevestigend beantwoord. 

Een (crimineel) zakelijk samenwer-

kingsverband uit het verleden is voor 

de huidige Wet Bibob niet van belang. 

Dat verandert: voor zover daarvan nog 

voordeel wordt genoten, telt een der-

gelijk zakelijk samenwerkingsverband 

uit het verleden mee. Een andere, van 

belang zijnde wijziging is voorts dat 

niet alleen betrokkenen maar ook de 

bezwaarschriftencommissie voortaan 

een afschrift krijgt van het Bibob-ad-

vies waarop het besluit van het over-

heidsorgaan is gebaseerd. 

     In het licht van het voorgaande die-

nen de beschouwingen van de minis-

ter in de memorie van antwoord aan 

de Eerste Kamer gezien te worden. Op 

verschillende manieren wordt de posi-

tie van het bestuursorgaan versterkt. 

De door het bestuursorgaan te verza-

melen gegevens in het kader van het 

eigen Bibob-vooronderzoek, vooraf-

gaand aan het onderzoek door het 

Landelijk Bureau Bibob, worden onder 

de geheimhoudingsplicht van de wet 

gebracht. Rechtstreeks verstrekken 

van justitiële gegevens van betrokke-

nen aan bestuursorganen beoogt de 

wet mogelijk te maken. Zulks met na-

me vanwege het feit dat vastgoed-

transacties onder het bereik van de 

Bibob komen. Gaat het om gegevens 

van derden dan is dat voorbehouden 

aan het Landelijk Bureau Bibob. Ook 

vloeit voort uit een eerder amende-

ment dat de Wet Bibob van toepassing 

is op alle gemeentelijke vergunningen 

en ontheffingen die op grond van een 

gemeentelijke verordening verplicht 

zijn gesteld voor een inrichting of be-

drijf. Dat betekent, aldus de minister, 

dat gemeentelijke vergunningen die 

niet voor bedrijfsmatige activiteiten 

worden verleend, zoals een kap- of 

parkeervergunning, niet onder de 

Bibob vallen. Achtergrond is de integri-

teit van het bestuursorgaan en de ei-

gen bestuurlijke verantwoordelijkheid 

voor “het niet faciliteren van criminali-

teit”. Gemeenten dienen daartoe een 

“discretionaire bevoegdheid (te heb-

ben) om het Bibob-instrumentarium in 

concrete gevallen in te zetten”.  

     Zoals gezegd, is de memorie van 

antwoord eveneens het uitvloeisel van 

een evaluatie. In dat kader brengt de 

minister in herinnering hoe de strenge 

eisen van de hoogste bestuursrechters 

luiden voor de motiveringsplicht van 

een bestuursorgaan als het gaat om 

het aannemelijk maken dat een straf-

baar feit heeft plaatsgevonden: “het 

bestuursorgaan dient met feiten en 

omstandigheden te onderbouwen dat 

het zozeer waarschijnlijk is dat de 

strafbare feiten hebben plaatsgevon-

den, dat deze daarom als vaststaand 

moeten worden aangenomen”. Dat 

riep de vraag op bij Eerste Kamer le-

den hoe de rechter de afgelopen vijf 

jaar Bibob-adviezen inhoudelijk heeft 

beoordeeld. De meeste besluiten hou-

den stand, aldus de minister. Er bleken 

36 uitspraken gedaan te zijn door de 

hoogste bestuursrechters waarvan 32 

negatieve Bibob-besluiten in stand ble-

ven. Vier besluiten werden ongedaan 

gemaakt wegens strijd met het motive-

ringsbeginsel. Daarbij ging het dan on-

dermeer om informatie van anonieme 

politie-informanten. Daarbij wijst de 

minister op de vergewisplicht van het 

bestuursorgaan, die inhoudt dat het 

bestuursorgaan weliswaar in beginsel 

mag afgaan op het advies van Lande-

lijk Bureau Bibob maar zelf zal moeten 

beoordelen of de aangedragen feiten 

het advies kunnen dragen. Dat brengt 

de minister op de informatieleveran-

ciers bij een advies en de bronnen. In-

formatieleveranciers worden altijd in 

het advies vermeld maar de bronnen 

van deze informatieleveranciers niet. 

In de regel gaat het daarbij om ano-

nieme informanten (de bron) van de 

criminele inlichtingendienst (de infor-

matieleverancier). Geruststellend 

merkt de minister hierbij op dat de 

Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) 
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daarom altijd een oordeel geeft over 

de betrouwbaarheid van de gegevens. 

Hoe dat zich verhoudt met de verge-

wisplicht van het bestuursorgaan wordt 

niet duidelijk. Tenslotte merkt de minis-

ter in dit verband op geen toenemende 

spanning te zien tussen bronbescher-

ming en motiveringsplicht. 

     Als laatste schetst de minister des-

gevraagd de zorgvuldige wijze waarop 

het Landelijk Bureau Bibob omgaat 

met ontvangen vertrouwelijke informa-

tie: daarvoor zijn specifieke veilig-

heidsmaatregelen genomen. “Zo wor-

den documenten bewaard in speciale 

kluizen en zijn de verbindingen met de 

belangrijkste informatieleveranciers 

beveiligd”. 

 

 
Kwaliteitseisen kinderopvang omgezet naar wettelijke regeling 
 
Op 21 december 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afde-

ling) geoordeeld dat de gemeente niet bevoegd is tot het opleggen van bestuurlijke sancties op grond 

van de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang, aangezien deze beleidsregels niet kunnen worden aan-

gemerkt als wettelijke voorschriften in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 

Prangende vraag is wat de consequenties zijn van deze uitspraak voor de handhavingspraktijk van 

gemeenten. Welke maatregelen heeft de overheid inmiddels getroffen? 
 
 

De GGD regio Twente heeft op 9 juni 

2009 een incidenteel onderzoek uitge-

voerd bij kinderdagverblijf Kidsstop in 

Enschede, gevolgd door een uitgebrei-

de reguliere inspectie op 10 juni 2009. 

Wegens geconstateerde overtredingen 

van de regels met betrekking tot de 

passende beroepskwalificatie voor pe-

dagogisch medewerkers, de beroeps-

kracht – kind – ratio en de inzet van 

beroepskrachten in afwijking van de 

beroepskracht – kind – ratio, die zijn 

neergelegd in de Beleidsregels kwali-

teit kinderopvang, heeft het college 

van burgemeester & wethouders (hier-

na: college) aan Kidsstop verschillen-

de bestuurlijke sancties opgelegd. De 

beleidsregels geven een nadere invul-

ling aan de in de Wet Kinderopvang 

(thans: Wet Kinderopvang en kwali-

teitseisen peuterspeelzalen) gestelde 

globale norm van een ‘’verantwoorde 

kinderopvang’’. Aanbieders en afne-

mers van kinderopvang hebben deze 

basiskwaliteitsnorm destijds door mid-

del van zelfregulering nader ingevuld 

in het Convenant kwaliteit kinderop-

vang. Om ervoor te zorgen dat alle ge-

meenten uniform toezicht zouden hou-

den op deze algemeen aanvaarde nor-

men, heeft de overheid de normen uit 

het kwaliteitsconvenant overgenomen 

in de Beleidsregels kwaliteit kinderop-

vang.  

     In de uitspraak overweegt de Afde-

ling dat uit artikel 5:21 jo. 5:32 Awb 

(thans: artikel 5:4 lid 2) voortvloeit dat 

een bestuursorgaan slechts bevoegd 

is een bestuurlijke sanctie op te leggen 

wegens overtreding van bij of krach-

tens enig wettelijk voorschrift gestelde 

verplichtingen. Dit brengt met zich mee 

dat een bestuursorgaan geen be-

voegdheid tot handhaving heeft bij 

overtreding van de Beleidsregels, aan-

gezien een beleidsregel niet kan wor-

den aangemerkt als wettelijk voor-

schrift. Derhalve bieden de Beleidsre-

gels kwaliteit kinderopvang geen 

grondslag voor handhaving van deze 

regels door het college. Het college 

was niet bevoegd tot het opleggen van 

de bestuurlijke sancties. 

     Overigens brengt de uitspraak niet 

met zich mee dat de Beleidsregels 

geen enkele inhoudelijke betekenis 

hebben. Leden van de brancheorgani-

saties zijn uit hoofde van hun lidmaat-

schap verplicht zich aan het kwaliteits-

convenant te houden. Bovendien heeft 

de uitspraak slechts consequenties 

voor handhaving in de vorm van be-

stuurlijke sancties. Handhaving in de 

vorm van een waarschuwing, overleg 

en aanwijzing is wel toegestaan, aan-

gezien geen sanctie wordt opgelegd. 

Wetgeving 
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Daarnaast is handhaving op grond van 

eisen die vermeld staan in de Wet Kin-

deropvang en kwaliteitseisen peuter-

speelzalen nog steeds mogelijk.   

     Deze uitspraak van de Afdeling 

heeft verregaande gevolgen voor de 

handhavingspraktijk van gemeenten. 

De Beleidsregels kwaliteit kinderop-

vang vormen tezamen met de Beleids-

regels Werkwijze Toezichthouder Kin-

deropvang niet langer het toetsingska-

der voor handhaving van geconsta-

teerde overtredingen. Het opleggen 

van sancties is essentieel om onderne-

mers te bestraffen, die de kwaliteitsre-

gels niet naleven. Dit klemt des te 

meer aangezien gemeenten geen 

sancties meer kunnen opleggen op 

grond van kwaliteitsnormen die van 

grote invloed zijn op de pedagogische 

kwaliteit van kinderopvang en peuter-

speelzaalwerk. 

     In een brief van 2 februari jl. heeft 

demissionair minister Kamp van Socia-

le Zaken en Werkgelegenheid de 

Tweede Kamer laten weten de kwali-

teitsnormen over te zetten naar een 

Algemene Maatregel van Bestuur en 

een ministeriële regeling. In deze situ-

atie zal ook recht worden gedaan aan 

de eigen verantwoordelijkheid van de 

branche, in die zin dat indien de 

branche significante wijzigingen aan-

brengt in het kwaliteitsconvenant, de 

ministeriële regeling dienovereenkom-

stig zal worden aangepast. 

     Inmiddels is het Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen van 

kracht. Om de kwaliteit van en de vei-

ligheid in de kinderopvang en het peu-

terspeelzaalwerk goed te waarborgen, 

heeft de regering besloten de concrete 

kwaliteitseisen grotendeels vast te leg-

gen in dit besluit en in de daarop geba-

seerde Regeling kwaliteit kinderop-

vang en peuterspeelzalen. Sinds 6 juni 

jl. vormt dit besluit tezamen met de 

daarop gebaseerde ministeriële rege-

ling het toetsingskader voor handha-

ving van de kwaliteitseisen door ge-

meenten.  

 

 


