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Goed Verhuurderschap

Beeldvormende sessie – 15 februari 2023



TITEL EN OBJECT

Agenda

1. Rol en bevoegdheden 

2. Verhuurdersvergunning – het Groningse stelsel

3. Doel van de wet Goed Verhuurderschap

4. Nieuw instrumentarium

5. Uitvoering

6. Inwerkingtreding



TITEL EN OBJECT

Rol en bevoegdheden

Wat is onze rol in een verhuurproces?

- Faciliterende en publiekrechtelijke rol; 

- Toezichthoudende en handhavende rol;

- In specifieke gevallen maken we afspraken met verhuurders. 



TITEL EN OBJECT

Rol en bevoegdheden 

Voorbeelden

- In 2018 zijn we op zoek gegaan naar plekken waar we 1.000 

eenheden voor de huisvesting van internationale studenten 

kunnen toevoegen;

- Op basis hiervan zijn locaties verkend en hebben 

ontwikkelaars/verhuurders contact met ons gezocht voor 

mogelijke locaties;

- Plannen voor deze locaties zijn door ons 

getoetst en vervolgens vergund.



TITEL EN OBJECT (WIT+1/3 FOTO)

Rol en bevoegdheden

Samenwerking met corporaties, onderwijsinstellingen en 

studentenorganisaties:

- Samenwerken aan een kwalitatief goede huisvesting van 

jongeren en studenten;

- In het convenant Jongerenhuisvesting liggen afspraken 

hierover vast;

- Jaarlijkse prestatieafspraken met de corporaties.



TITEL EN OBJECT

Rol en bevoegdheden 

Hoe handhaven we nu op woninggebruik/goed verhuurderschap?

Als het gaat om publiekrechtelijke zaken en overtredingen handhaven we op basis van:

- het Bouwbesluit 2012;

- Woningwet 2015;

- het bestemmingsplan ‘Herziening Bestemmingsregels Wonen;

- De Huisvestingswet 2014 / Huisvestingsverordening 2022;

- de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021.



TITEL EN OBJECT

Rol en bevoegdheden

Waar liggen de grenzen bevoegdheid op het gebied van goed verhuurderschap?

- Huur van een woon- en of verblijfsruimte is een privaatrechtelijke relatie tussen een 

huurder en een verhuurders;

- Geen toezicht houdt op huurovereenkomsten, huurprijzen en aanvullende contractuele 

afspraken;

- Het huurrecht voorziet niet in afspraken of voorwaarden met betrekking tot goed 

verhuurderschap. 



TITEL EN OBJECT

Rol en bevoegdheden 

Waar kunnen huurders terecht met klachten over slecht verhuurderschap?

Als het gaat om privaatrechtelijke zaken dan kunnen huurders terecht bij:

- hun verhuurder;

- het Steunpunt Huren;

- het Juridisch Loket of andere loketten;

- de Huurcommissie;

- de politie (aangifte van bedreiging of intimidatie);

- Het Meldpunt ongewenst Verhuurgedrag (MOV). 



TITEL EN OBJECT

Verhuurdersvergunning – het Groningse stelsel 

Achtergrond

- In 2018 ontvingen wij steeds meer meldingen van excessen en ernstige misstanden op de 

(kamer)verhuurmarkt;

- Deze zaken waren niet altijd via het privaatrecht op te lossen;

- Op 1 januari 2019 hebben wij een vergunningstelsel, de Groningse 

verhuurdersvergunning. 



TITEL EN OBJECT

Verhuurdersvergunning – het Groningse stelsel 

Waar lopen we tegenaan?

- V: met de meldingen hebben wij een beter beeld van wat er speelt aan misstanden;

- V: melders worden doorverwezen naar de juiste helpende instanties; 

- N: beoordeling van het ‘Goed verhuurderschap’ van een verhuurder lastig te beoordelen;

- N: bij intrekken van de vergunning zijn de gevolgen voor huurders onzeker. 



TITEL EN OBJECT

Wet Goed Verhuurderschap



TITEL EN OBJECT

Doel van de Wet Goed Verhuurderschap

Met het wetsvoorstel wil de regering:

- ongewenste verhuurpraktijken voorkomen;

- en huurders en arbeidsmigranten beschermen. 



INHOUD VAN TWEE

Nieuwe instrumenten 

1. Algemene regels; 

2. Instellen van een meldpunt;

3. Verhuurvergunning voor de 

reguliere verhuur van woonruimte;

4. Verhuurvergunning voor de 

verhuur van verblijfsruimte aan 

arbeidsmigranten. 

Nieuw instrumentarium



TITEL EN OBJECT

Nieuw instrumentarium

Verhuurvergunning voor de reguliere verhuur van woonruimte

- Naast landelijke algemene regels krijgt de gemeenteraad de bevoegdheid om in 

aanvulling een gebiedsgericht verbod in te stellen;

- Aanvullend:

- toetsing van de verhuurder plaatsvinden;

- aanvullende eisen gesteld worden aan verhuurders;

- en wordt het mogelijk om een verhuurder van bewezen en voortdurend slecht gedrag te 

weren (door weigering of intrekking van de vergunning).



TITEL EN OBJECT (WIT+1/3 FOTO)

Nieuw handhavingsinstrumentarium

Nieuwe handhavingsinstrumenten 

1. Bestuurlijke herstelsancties

2. Bestuurlijke boete

3. Beheerovername

4. Openbaarmaking



INHOUD VAN TWEE

Bestuurlijke boete

- Bij overtreding algemene regels 

goed verhuurderschap;

- Overtreding van een verbod;

- Overtreden zorgplicht van de 

Woningwet.

Nieuw instrumentarium



TITEL EN OBJECT

Nieuw instrumentarium

Beheerovername

- Ultimum remedium;

- De huurder het meest wordt beschermd tegen het ongewenste verhuurgedrag;

- De gemeente kan het beheer van een woning overnemen. Hieronder valt onder anderen 

het innen van de huur;

- Er is géén sprake van onteigening of het ontnemen van eigendom en een 

beheerovername is altijd een tijdelijke maatregel. 



TITEL EN OBJECT

Nieuw instrumentarium

Openbaarmaking

- Openbaarmaking is erop gericht de naleving van wetten te bevorderen;

- Woningzoekenden en huurders worden zo gewaarschuwd;

- Verhuurders zullen minder geneigd zijn ongewenst verhuurgedrag te vertonen.



TITEL EN OBJECT

Uitvoering

Overgangsrecht reeds bestaande gemeentelijke regels inzake het tegengaan van 

ongewenst verhuurgedrag

- De gemeente Groningen heeft al een verhuurvergunning;

- Wij moeten ook over op het landelijke systeem en krijgen een overgangsperiode van één 

jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel;

- Voor verhuurders geldt een overgangstermijn van zes maanden voor het aanvragen van 

de juiste vergunning. 



TITEL EN OBJECT

Uitvoering

Waar kan het nieuwe stelsel helpen?

Een aantal voorbeelden:

- Naar verwachtingen helpen uniforme regels bij het doorstaan van de juridische toets;

- De verhuurdersvergunning lijkt geweigerd te kunnen worden bij eerdere overtredingen 

waarvoor is beboet;

- In de vergunning kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan verhuurders, 

bijvoorbeeld het eisen van een onderhoudsplan;

- Het stelsel regelt in beheername, dit geeft huurders zekerheid.



TITEL EN OBJECT

Inwerkingtreding

Plenair debat op 20 februari 2023;

Verwachte datum van inwerkingtreding is 1 juli 2023. 


