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1 januari 1992

Hercodificatie van het Burgerlijk 
Wetboek 

23 maart 1992

Oprichting VHA. Bestuursleden van 
het eerste uur: Wim Dormaar, Bert 
Paulus, Piet Wiegman, en Fred Boom



20231991

VHA

Rechtspraak Hoge Raad

Wet- en regelgeving

1 november 2002

De VHA en het tijdschri� WR 
organiseren een gezamenlijk congres 
in het Grand Hotel in Amsterdam 
getiteld: “Het nieuwe huurrecht”

24 december 1993

Ansem/Geelhoed

Voor de beantwoording van de vraag 
of een huurovereenkomst moet 
worden aangemerkt als huur van 
woonruimte dan wel als huur van 
bedrijfsruimte, is beslissend hetgeen 
partijen, mede in aanmerking ge-
nomen de inrichting van het ge-
huurde, omtrent het gebruik daar-
van voor ogen hee� gestaan

22 mei 1998

Desgevraagd, bevestigt de VHA aan 
de NOvA dat zij zal adviseren over 
het Wetsvoorstel 24 150.

Daarop besluit de NOvA een 
Adviescommissie Huurrecht in het 
leven te roepen bestaande uit 
mrs.A.S. Rueb (voorzi�er) en de 
leden H.E.M. Vrolijk , Tj. Zuidema , 
H.J. ter Meulen, H. Hielkema  en J.K. 
Six-Hummel 
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15 juni 2007

Maxeda/C.A.S. 

Voorkeursrecht van koop gaat niet 
van rechtswege over op verkrijger 
van het gehuurde, aangezien er geen 
sprake is van een onmiddellijk ver-
band met het doen hebben van het 
gebruik van het gehuurde tegen een 
te betalen huurprijs 

1 augustus 2003

Vervallen Huurwet  

26 maart 2010

Herenhuis-arrest

Beëindiging van huur van 
woonruimte: het enkele feit dat de 
verhuurder wil overgaan tot de 
uitvoering van een bouw- en 
renovatieplan levert geen grond op 
voor het aannemen van dringend 
eigen gebruik (ook indien exploitatie 
van het verhuurde in ongewijzigde 
staat onrendabel is)
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23 december 2011

De VHA is een door de Orde erkende 
opleidingsinstelling

Naar aanleiding van de toezegging 
van het bestuur in de ALV van juni 
2011 om jaarlijks 10 PO punten te re-
gelen, organiseert de VHA in 2012 
voor de eerste keer de 
VHA Verdiepingsdagen, een 
doorslaand succes!

6 april 2012

Ymere/Nellestein 

Van ‘een niet redelijk voordeel’ is 
sprake  indien tegenover het bedon-
gen voordeel geen of een verwaar-
loosbare tegenprestatie staat

24 september 2010

Toko Mitra/PMT

 De wach�ijd van 3 jaar is niet van 
toepassing bij opzegging tegen het 
einde van de termijn waarmee de 
huurovereenkomst krachtens art. 
7:292 lid 2 is verlengd. Opzegging om 
het verhuurde aan een derde te 
verhuren, is voorts geen opzegging 
teneinde het verhuurde “persoonlijk 
in duurzaam gebruik” te nemen, als 
bedoeld in art. 7:296 lid 1, onder b, BW 
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12 oktober 2012

In het Hulstkampgebouw in 
Ro�erdam vindt het 
VHA Lustrumcongres 
“Krakend Huurrecht” plaats onder 
dagvoorzi�erschap van Inge 
Diepman ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan van de VHA

10 augustus 2012

Utopia

Bij de beoordeling of splitsing van 
een gemengde huurovereenkomst in 
afzonderlijke huurovereenkomsten 
voor de verschillende categorieën 
ruimten mogelijk is, dient de rechter 
acht te slaan op alle omstadigheden 
van het geval, waarbij op voorhand 
aan geen enkele een doorslaggevend 
belang wordt toegekend 
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14 februari 2014

Alog/Ultimo

Bij een beroep op dringend eigen 
gebruik voor bedrijfsruimte geldt 
niet dezelfde maatstaf als voor 
woonruimte. Indien de noodzaak 
van de renovatie tussen partijen niet 
ter discussie staat, kan van de 
verhuurder niet worden gevergd dat 
hij een huurovereenkomst voortzet 
die na renovatie leidt tot een 
niet-kostendekkende exploitatie 

15 november 2013

Romania-arrest

Een beding in de huurovereenkomst, 
dat de verhuurder recht op schade-
vergoeding wegens tussentijdse 
beëindiging van die huurovereen-
komst gee�, hee� geen werking 
tegenover de failliete boedel, maar 
het faillissement van de huurder 
brengt geen veranderingen in de 
verplichtingen van de garant, tenzij 
anders is bedongen 

11 april 2014

KNVvL/de Staat

Een zaak kan in ieder geval als een 
'gebouwde onroerende zaak' in de 
zin van art. 7:230a BW worden 
aangemerkt als zich op of onder de 
grond een gebouw bevindt, tenzij 
dat gebouw als onderdeel van het 
gehuurde van verwaarloosbare 
betekenis is 
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28 mei 2014

VHA hee� het Keurmerk van de 
Orde verkregen

1 juli 2016

Inwerkingtreding van de wet 
Doorstroming huurmarkt 2015 
maakt het mogelijk om tijdelijke 
huurovereenkomsten voor 
woonruimte te sluiten

3 februari 2017

De VHA viert haar 25-jarig bestaan 
met een lustrumcongres in Grand 
Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. 
De titel van het congres is 
“Duurzaam huurrecht, verleden heb 
je, toekomst kun je maken”
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23 juni 2017

Ho�eswoningen-arrest

Ook een zeer geringe, niet 
kostendekkende vergoeding 
kwalificeert in beginsel als tegen-
presetatie; van belang is dat de 
betalingsverplichting niet van elke 
reële betekenis is ontbloot

28 september 2018

Tenzij-arrest

De afweging in het kader van de
 tenzij-bepaling van art. 6:265 BW 
vindt plaats aan de hand van alle 
omstandigheden van het geval. 
Mede gelet daarop bestaat geen 
behoe�e aan bijzondere regels ten 
aanzien van ontbinding van een 
huurovereenkomst voor sociale 
woonruimte

22 maart 2019

Overlijden van  Hein-Jan ter Meulen. 
Hij is van 1999 tot 2012 voorzi�er van 
de VHA geweest
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20 december 2019

Inscharing-arrest

Bij de kwalificatie van een overeen-
komst moet eerst, aan de hand van 
de Haviltexmaatstaf, de vraag 
worden beantwoord welke rechten 
en verplichtingen partijen zijn over-
eengekomen (uitleg). Aansluitend kan 
worden beoordeeld of de overeen-
komst kenmerken hee� van een 
pachtovereenkomst (kwalificatie).

29 februari 2020

Overlijden van kantonrechter Leo 
van Die. Hij was jarenlang docent bij 
de VHA PE Actualiteiten
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Met ingang van het collegejaar 2020 
is mr. dr. J.Ph. (Justine) van Lochem 
benoemd tot ‘onze eigen’ Bijzonder 
Hoogleraar Huurrecht aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Een van 
de redenen waarom wij vandaag hier 
bijeen zijn in Groningen

2020 1 mei 2021 

Wet maximering huurprijsverhoging 
geliberaliseerde huurovereenkom-
sten
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24 december 2021

Corona-uitspraak 

De overheidsmaatregelen in verband 
met de coronapandemie zijn, in 
beginsel, onvoorziene omstan-
digheden als bedoeld in art. 6:258 BW 
(en geen gebrek) die een huurpri-
jsaanpassing kunnen rechtvaardigen 
volgens de 'vastelastenmethode' 

21 januari 2022

Stichting Acantus Groep/Huurders 

Een WKO-installatie kwalificeert 
(in de gegeven omstandigheden) als 
onroerende aanhorigheid. 
Verhuurder mag daarom de 
kapitaals- en onderhoudslasten niet 
als servicekosten bij de huurders in 
rekening brengen 

11 maart 2022

Op 11 maart 2022 hee� minister De 
Jonge de Nationale Woon- en Bou-
wagenda naar de Tweede Kamer 
gestuurd. In de Nationale Woon- en 
Bouwagenda worden de oorzaken 
van de wooncrisis, de doelstellingen 
en de programmatische aanpak voor 
de komende jaren geschetst. 
Dit beleidsstuk dient als basis voor 
nog te ontwikkelen wet- en 
regelgeving
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1 april 2022

Huurders/Stichting Portaal

Als de huurder tijdens een renovatie 
het gehuurde moet verlaten en dan 
verblij� in een door de verhuurder 
ter beschikking gestelde, volledig 
ingerichte en gestoffeerde wissel-
woning, hee� hij geen aanspraak op 
een verhuiskostenvergoeding. Dat 
geldt ook als de huurder een aanbod 
hiertoe afwijst

22 april 2022

XIOR Student Housing/Huurders

Is de WOZ-waarde van het gehuurde 
op de ingangsdatum onbekend of 
gee� het geen goed beeld van de 
waarde van het gehuurde, dan is de 
minimum WOZ-waarde in beginsel 
niet geschikt bij de beoordeling van 
de redelijkheid van de overeen-
gekomen huurprijs. Een redelijke 
toepassing van het waarderings-
stelsel biedt ruimte om op andere 
wijze de relevante waarde te bepalen

19 mei 2022

Betaalbaar Wonen

Het programma Betaalbaar Wonen 
(met bijzondere aandacht voor de 
middenhuur) is een van de zes 
progamma's uit de Nationale 
Woon- en Bouwagenda. Minister 
De Jonge hee� dit programma op 
19 mei 2022 aan de Tweede Kamer 
gepresenteerd. De toekomst zal 
uitwijzen of plannen en wensen 
daadwerkelijk doorgevoerd zullen 
worden. 
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