
Beste lezer, 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2013 van Huurgeschil.nl. Ook dit jaar biedt Huurgeschil.nl u alles wat u moet 

weten op het gebied van het huurrecht. Deze nieuwsbrief richt zich specifiek op bedrijfsruimte en bevat de 

updates die afgelopen periode zijn doorgevoerd op Huurgeschil.nl. 

 

Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen op mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl 

Ik wens u veel leesplezier. 

  

Met vriendelijke groet, 

Erik Teeuw 

Huurgeschil.nl 

Twitter: @huurgeschil.nl / LinkedIn: erik-teeuw 

  

 

 Huurgeschillen Ontleed 

 

Huurgeschillen ontleed is het eerste en meest uitgebreide boek op het gebied van het huurrecht. Er wordt 

aandacht besteed aan de huurrechtelijke bepalingen rondom woonruimte én bedrijfsruimte. De inhoud van het 

boek sluit nauw aan op de tekst van Huurgeschil.nl. 

 

Inmiddels word Huurgeschillen Ontleed ook in de literatuur ook als bron aangehaald, bijvoorbeeld in het nieuwe 

boek van mr. Huydecoper Verplichtingen van de verhuurder (Kluwer 2012). 

 

U kunt Huurgeschillen ontleed bestellen via de Homepage van Huurgeschil.nl en via de site van Uitgeverij 

Eburon. 

  

 

Cursussen 

 

Huurgeschil.nl biedt meerdere keren per jaar verschillende cursussen op het gebied van huurrecht en procesrecht 

aan. Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt de cursist een algemeen overzicht van het huurrecht woonruimte of 

bedrijfsruimte. Ook bieden wij cursussen gericht op het procesrecht. De cursussen zijn bedoeld voor de 

advocaten, juristen, medewerkers van woningcorporaties, makelaars, deurwaarderskantoren en ieder ander met 

interesse in het huur- en procesrecht. Een hoogwaardige cursus tegen een scherpe prijs. Ik bespreek graag met 

u de mogelijkheden. 

 

De cursus huurrecht woonruimte vindt plaats op: 

  

• 7 en 14 maart 2013 te Vlaardingen 

• 16 en 30 mei 2013 te Vlaardingen 



De cursus huurrecht bedrijfsruimte vindt plaats op: 

  

• 11 en 25 april 2013 te Vlaardingen 

• 13 en 20 juni 213 te Vlaardingen 

• 12 en 19 september 2013 te Vlaardingen 

 

De cursus huurrecht kan ook bij u op locatie (uw kantoor) worden gegeven. 

 

De cursus procesrecht wordt uitsluitend op verzoek bij u op locatie gegeven.  

Voor meer informatie over deze cursussen  via Huurgeschil.nl klikt u op deze link 

 

Eerste huurrechtelijk advies gratis! 

 

Sinds afgelopen zomer is het mogelijk om via huurgeschil.nl een gratis eerste huuradvies te krijgen bij een van de 

geselecteerde advocatenkantoren. Van deze dienst wordt goed gebruik gemaakt. Indien u een huurrechtelijk 

advies wenst of meer over deze dienst wilt weten, kunt u  via de button contact & hulp op de homepage van 

Huurgeschil.nl klikken.  

  

 

 Huurgeschil.nl updates: bedrijfsruimte 

 

Aanvang van de huurovereenkomst: de eisen aan de huurovereenkomst 

 

 

Onderhandelingen die leiden tot sluiten van een overeenkomst 

Als partijen met elkaar onderhandelingen voeren over het sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot 

winkelruimte, dan kan het gebeuren dat één partij van mening is dat er een huurovereenkomst is gesloten en dat 

slechts bepaalde voorwaarden nog ingevuld moeten worden, terwijl de andere partij van mening is dat er geen 

overeenkomst tot stand is gekomen en hij zich nog zonder verdere verplichtingen terug kan trekken. 

Of een partij vrij is zich terug te trekken van de gevoerde onderhandelingen is afhankelijk van de vraag of de 

onderhandelingen al zover waren gevorderd dat partijen niet hoefde te verwachten dat één partij zich eenzijdig 

terug zou kunnen trekken. Als dat het geval is, dan kan een partij zich niet zo maar eenzijdig terugtrekken uit de 

onderhandelingen. De rechtbank Leeuwarden, sector kanton, locatie Leeuwarden besliste in rechtsoverweging 

3.8 van haar vonnis van 9 maart 2012[2]  dat partijen met elkaar nagenoeg overeenstemming hadden bereikt 



over de essentialia, waarbij voornamelijk het precieze opleveringsniveau nog niet vaststond. Onder deze 

omstandigheden, waarbij het nog ging om kleinere onderhandelingspunten die redelijkerwijs geen breekpunt 

zouden behoeven op te leveren, heeft naar het oordeel van de kantonrechter bij de potentiële huurder het 

rechtens relevante vertrouwen post kunnen vatten dat aannemelijk is dat bij voortzetting van de 

onderhandelingen een overeenkomst van de soort tot stand zou komen als waarover partijen toen 

onderhandelden. 

 

De rechter was van mening dat er nog geen huurovereenkomst tot stand was gekomen. Dit lijkt logisch omdat 

was vastgesteld dat de essentialia van de overeenkomst nog niet definitief waren ingevuld. Hoewel er nog geen 

overeenkomst tot stand was gekomen betekende het afbreken van de onderhandelingen door de eigenaar van de 

onroerende zaak dat  de potentiële huurder hierdoor schade leed. Deze schade kwam voor vergoeding in 

aanmerking. Deze lijn was ook al uitgezet in het arrest van de Hoge Raad van 18 juni 1982, NJ1983, 723 

(Plas/Valburg). 

Of een partij aansprakelijk is wegens het afbreken van onderhandelingen is afhankelijk van elke situatie 

afzonderlijk. Als partijen er niet op mochten vertrouwen dat de overeenkomst tot stand zou komen gezien de door 

haar voorgestelde wijzigingen in de beloningssfeer, dan kan een partij de onderhandelingen wél afbreken zonder 

schadeplichtig te worden jegens zijn contractspartij (zie de uitspraak van de rechtbank Haarlem, sector kanton, 

locatie Haarlem in haar vonnis van 18 januari 2012[3]). 

Het onderscheid tussen deze posities zal in de praktijk vaak lastig zijn te maken. 

 

Servicekosten en huur bedrijfsruimte  

 

Bij het onbetaald laten van een voorschot aan de servicekosten mocht de verhuurder niet eigenmachtig beslissen 

de overeengekomen diensten af te sluiten. De rechtbank Amsterdam, sector kanton locatie Amsterdam was in 

haar vonnis van 18 mei 2012[4]  in rechtsoverweging 9 van mening dat er voor deze afsluiting geen contractuele 

basis, noch een vonnis is op basis waarvan zij tot afsluiting mag overgaan. De kantonrechter was van oordeel dat 

het op deze wijze eigenmachtig afsluiten onrechtmatig was. De kantonrechter was voorts van mening dat voor het 

innen van een vordering juridische wegen openstaan. Nog daargelaten dat een dergelijke maatregel schade kan 

veroorzaken doordat de alarminstallatie niet werkt, het pand onverzekerd is en er niet gewerkt kan worden. Ook 

in de ROZ-bepalingen (versie 2008) is niet geregeld dat de verhuurder bevoegd is deze diensten bij het onbetaald 

laten daarvan af te sluiten. 

  

 

Opzegging bedrijfsruimte  

 

 

Mr. Huydecoper heeft in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 16 maart 2012[5] de nadelen aantipt 

die de "verplichte" beëindigingsgrond in het kader van dringend eigen gebruik zonder afweging van belangen aan 



de zijde van de huurder met zich meebrengt. De afwezigheid van de belangenafweging kan betekenen dat een 

huurder wiens belangen beduidend zwaarder wegen dan die van de verhuurder, toch beëindiging van de 

huurrelatie (zonder verdere tegemoetkomingen) kan hebben te aanvaarden. 

 

Dringendheid  

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 16 maart 2012 beslist dat het arrest van het hof te Amsterdam van 13 juli 

2010 niet tot cassatie kon leiden nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van 

de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Mr. Huydecoper stelt in zijn conclusie bij dit arrest dat voor de 

dringendheid het serieuze plan om het gehuurde zelf te gebruiken voldoende is. Dat gaat echter niet zo ver dat 

het door de verhuurder beoogde gebruik door onontkoombare eisen geboden moet zijn of dat het niet doorgaan 

van dat gebruik de verhuurder voor onaanvaardbare nadelen of problemen zou plaatsen. Beoordeling óf er van 

dringend eigen gebruik sprake is moet met inachtneming van alle aangevoerde/gebleken omstandigheden 

plaatsvinden. 

  

Dit is de lijn van de eerdere rechtspraak. De rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, heeft zich in haar 

vonnis van 28 februari 2012[6] evenzeer moeten buigen over de vraag of de verhuurder het gehuurde dringend 

voor eigen gebruik nodig heeft. Volgens de rechtbank dient deze vraag te worden beantwoord aan de hand van 

alle omstandigheden van het geval. Ook hier is de rechtbank van mening dat het dringend eigen gebruik 

aannemelijk gemaakt moet worden. Volgens de rechtbank kunnen bedrijfseconomische motieven voldoende zijn 

om een dringende noodzaak van eigen gebruik aannemelijk te achten. Door de geschetste omstandigheden in de 

uitspraak (zie rechtsoverweging 2.3) is voldoende aannemelijk gemaakt dat de verhuurder het gehuurde dringend 

nodig heeft voor eigen gebruik in de zin van artikel 7:296 lid 1 sub b BW. De bedrijfseconomische motieven van 

de verhuurder zijn volgens de rechter in voldoende mate komen vast te staan. De kantonrechter komt daardoor 

niet toe aan een afweging van belangen. Dit lijkt mij juist voor wat betreft de mogelijkheid om een afweging van 

belangen te maken op grond van artikel 7:296 lid 3 BW. Voor een belangenafweging op grond van artikel 7:296 

lid 1 sub b BW is bij een opzegging van bedrijfsruimte immers geen plaats. 

Tegemoetkoming in  verhuis- en inrichtingskosten op grond van beëindiging van de huurovereenkomst  

Hierbij is de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 3 december 2009[1] interessant.. In rechtsoverweging 

23 van dit vonnis gaf de kantonrechter te kennen dat bouwkundige aanpassingen/voorzieningen niet kunnen 

worden geschaard onder inrichtingskosten als bedoeld in artikel 7:297 lid 1 BW. Dat oordeel werd volgens de 

kantonrechter niet anders als die bouwkundige kosten verband houden met de omstandigheid dat sprake is van 

huur van een casco winkelruimte. Die keuze dient volgens de kantonrechter voor rekening en risico van de 

huurder te blijven. Tegen dit vonnis is beroep ingesteld bij het hof te ’s-Gravenhage. Dit arrest is gepubliceerd op 

19 juli 2011.  In de bespreking van dit arrest is weergegeven dat het hof specifieke bouwkundige voorzieningen 

wél bij haar berekening betrekt. Voor zover er sprake is van "algemene" bouwkundige voorzieningen of 

verbeteringen is er naar de mening van het hof geen reden voor een vergoeding. Dit standpunt komt voor zover 

het gaat over "algemene" bouwkundige voorzieningen overeen met het standpunt van de kantonrechter. 

 

Gefixeerde schadevergoeding bij woonruimte  

 

 

Het gerechthof Amsterdam heeft in haar arrest van 13 december 2011[7] beslist dat het uitgangspunt  met 



betrekking tot het verstrekken van een vergoeding is dat de gefixeerde vergoeding alleen bij renovatie en sloop 

wordt verstrekt. Deze uitspraak was uitgesproken gedurende de periode dat de oude wettelijke regeling van 

toepassing was, waarbij deze gefixeerde vergoeding bij sloop en renovatie alleen verplicht door een 

woningcorporatie betaald diende te worden. De huidige wettelijke regeling is nu zodanig ingericht dat deze 

vergoeding ook geldt voor particuliere verhuurders. Tevens is deze regeling niet beperkt tot sloop en renovatie. 

Het is opmerkelijk dat de verhuurder geen bezwaar maakte tegen een vergoeding van verhuiskosten, terwijl ook 

niet ter discussie stond dat er sprake was van een huurovereenkomst voor bepaalde periode. Voor dergelijke 

overeenkomst geldt eigenlijk geen verplichting tot het betalen van een vergoeding van verhuis- en 

inrichtingskosten. Vanwege het ontbreken van dit bezwaar  ging de rechter er  van uit dat er een vergoeding 

verschuldigd was. 

Over de hoogte van de vergoeding meldt  het hof het volgende op. Het hof was van oordeel dat de duur van de 

huurovereenkomst en de verwachting die huurder daaromtrent kon koesteren een matigende invloed op het toe 

te kennen bedrag dient te hebben. Van de huurder kon immers redelijkerwijs worden gevergd dat zij enerzijds 

haar eventuele uitgaven voor het inrichten van de onderhavige woning en anderzijds haar reserveringen ten 

behoeve van de inrichting van een nieuwe woning zou afstemmen op de naar verwachting beperkte duur van 

haar verblijf in het gehuurde. 

Naar het hof waren verder geen concrete feiten of omstandigheden gesteld die het oordeel zouden kunnen 

dragen dat de hoogte van de in eerste aanleg toegekende tegemoetkoming, gelet op alle omstandigheden van 

het geval, geen recht doet aan de wederzijdse belangen 

  

 

De begrenzing van het begrip bedrijfsruimte: gemengde overeenkomsten en de regeling bedrijfsruimte 

 

Allereerst moet worden gekeken in welk gebruik de huurovereenkomst voorziet. Het gebruik dat daadwerkelijk in 

praktijk wordt gebracht is dus niet beslissend als dat niet correspondeert met het door de huurovereenkomst 

bepaalde gebruik. 

Mr. Huydecoper merkt in alinea twaalf in zijn conclusie bij een arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2012[8] 

op dat dit tot uitgangspunt tot gevolg heeft dat een gebruik van een onroerende zaak dat door de 

huurovereenkomst is beoogd en gedurende de huurperiode een wijziging heeft ondergaan toch nog steeds 

beoordeeld dient te worden naar welk gebruik in de huurovereenkomst is voorzien. Was het gehuurde 

bijvoorbeeld oorspronkelijk gebruik als manege, dan wordt dat niet anders doordat bijvoorbeeld met het 

verstrijken van de tijd de horeca-activiteit ter plaatse in omvang toeneemt en misschien gaandeweg "belangrijker" 

wordt dan het gebruik als manege. Zo lang dat niet heeft geleid tot een (uitdrukkelijke of stilzwijgende) wijziging 

van de met de huurovereenkomst beoogde gebruiksbestemming blijft het die bestemming die de huurrechtelijke 

kwalificatie van het gehuurde bepaalt. 

  

 

Huurprijswijziging bedrijfsruimte: vergelijkbare panden ter plaatse  



 

 

Als er in de directe omgeving wél vergelijkbare panden aanwezig zijn, dan moet de deskundige deze panden in 

zijn vergelijking betrekken. De deskundige die panden in de vergelijking betrekt die niet in de directe omgeving 

zijn gelegen moet hiervoor een verklaring kunnen geven. In het vonnis van de rechtbank Arnhem, sector kanton, 

locatie Arnhem van 13 juni 2012[9] werd daarom het deskundigenrapport dat door de verhuurder was ingediend 

ter onderbouwing van de gevorderde huurprijs door de rechter niet geaccepteerd. De huurder had bezwaar 

gemaakt tegen de keuze van de deskundige onder aanwijzing van vergelijkbare panden, die wel in de omgeving 

waren gelegen. De deskundige had bovendien in zijn rapport een huurprijs verwerkt van een vergelijkend pand 

waarvan die huurder op verzoek van gedaagde had opgemerkt dat die huurprijs niet juist was. De deskundige 

had vervolgens zijn rapport aangepast, doch de verhuurder had het gewijzigde rapport niet bij zijn vordering 

betrokken en ging uit van het eerste rapport. 

 

Terecht was de kantonrechter van mening dat er geen onderbouwde verklaring was gegeven waarom er geen 

vergelijkbare panden uit de directe omgeving van het gehuurde pand in de vergelijking waren betrokken. De 

verhuurder heeft deze gegevens van vergelijkbare panden immers wél beschikbaar gekregen. Als er immers 

panden in de directe omgeving beschikbaar zijn moeten deze in de vergelijking worden betrokken. 

De rechter heeft de door de huurder aangedragen vergelijkbare panden bij zijn oordeel betrokken nu de 

verhuurder geen bezwaar had gemaakt tegen de aangedragen vergelijkbare panden. De rechter had om deze 

reden geen noodzaak om andere deskundige te benoemen. De vordering van de verhuurder werd afgewezen, 

omdat de door de verhuurder gewenste huurprijs te zeer verschilde met de huurprijs die op basis van de 

vergelijkbare panden gevraagd kon worden. 

 

Vrijheid deskundige 

Het hof te 's-Hertogenbosch benadrukte de vrijheid van de deskundige nog eens in rechtsoverweging  8.13 van 

haar arrest van 8 april 2008[10]. Correcties zijn volgens het hof alleen op zijn plaats als er sprake is van 

wezenlijke verschilpunten tussen het te beoordelen pand en de vergelijkingspanden. Volgens het hof heeft de 

deskundige alleen verschillende oppervlakten van de vergelijkbare panden gecorrigeerd. Dat de deskundige 

verder geen correcties heeft uitgevoerd (bijvoorbeeld contractuele regelingen terzake van het onderhoud) werd 

geaccepteerd nu de deskundige daarin onvoldoende aanleiding zag nu de locatie vooral van belang was. 

Dat de deskundige vrijheid heeft in het vaststellen van de huurprijs blijkt ook uit het navolgende arrest van het hof 

te Amsterdam. Verder blijkt uit dit arrest dat de bevindingen uit dit rapport wel door de huurder bestreden kunnen 

worden, maar dat de huurder dit dan wel voldoende gemotiveerd dient te doen. Het hof heeft in haar arrest van 

13 januari 2009[11] geoordeeld dat de BHAC in haar rapport een correcte huurprijs had berekend. De huurder 

was allereerst van mening dat de in de vergelijking betrokken panden een betere winkellocatie betrof dan de 

locatie waarin het gehuurde object gelegen is, waardoor de panden niet vergelijkbaar waren. Naar de mening van 

het hof had de huurder haar stelling onvoldoende onderbouwd. De huurder had ter onderbouwing van haar 

stelling verwezen naar een brief van haar deskundige (rechtsoverweging 4.6). Uit de inhoud van deze brief bleek 

echter niet dat beide locaties niet als A1 locaties aangemerkt konden worden. Uit de weergeven punten bleek ook 

niet dat de BHAC haar advies niet goed had uitgebracht. De BHAC had bijvoorbeeld terecht beide locaties als A1 

locatie aangemerkt. Dit standpunt kon worden onderbouwd door aantal passanten en de vierkante meter huurprijs 

van beide locaties. De huurder was bovendien van mening dat de BHAC slechts kleinere panden in de 

vergelijking had betrokken. Kleinere oppervlakten van gehuurde ruimten hebben doorgaands een hogere 

huurprijs per vierkante meter. Het hof vond dit onvoldoende onderbouwd. Het hof stelde dat de enkele stelling dat 



het een feit van algemene bekendheid is dat kleinere panden een hogere huurprijs per vierkante meter opleveren 

dan grotere panden daartoe onvoldoende is,, nog daargelaten de vraag wat moet worden verstaan onder 

“substantieel kleinere panden”. 

Dit standpunt bevreemdt Huurgeschil.nl enigszins. Het is immers bekend dat grote winkelpanden een minder 

hoge huurprijs per vierkante meter betalen. Kennelijk heeft de huurder niet goed onderbouwd dat zijn pand in 

vergelijking tot de panden die in de vergelijking waren betrokken daadwerkelijk substantieel minder groot is dan 

de panden die in de vergelijking waren betrokken. 

 

Daarnaast is de BHAC na opname ter plaatse tot het oordeel gekomen dat op basis van de ligging en of grootte 

in oppervlakte geen correcties nodig zijn. Voorts heeft zij met betrekking tot vergelijkingspand 4 overwogen dat zij 

ondanks de aanzienlijke frontbreedte van dit pand (in beginsel gunstig) ten opzichte van het door huurder 

gehuurde pand, niet tot correctie is overgegaan gezien de beperkte interne functionaliteit van dit 

vergelijkingspand. Hierbij werd een voordeel van het pand kennelijk gecompenseerd door een nadeel dat het 

voordeel kennelijk teniet doet. 

  

 

Bijzondere geschiktheid van het pand door bouwkundige wijziging 

 

 De Hoge Raad heeft in haar arrest van 13 juli 2012[12] beslist dat de in het middel aangevoerde klachten kunnen 

niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad was aldus van mening dat het hof te 's-Gravenhage in haar arrest van 15 

februari 2011 het recht goed heeft toegepast. 

De kern van het geschil was dat met ingang van 1 mei 1988 een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van 10 

jaar tot stand gekomen was tussen de huurder en de rechtsvoorganger van de huidige verhuurders. In 1988 heeft 

de huurder voor eigen rekening verbouwingen laten uitvoeren, bestaande uit de aanbouw van een serre in de tuin 

en het verwijderen van een gangmuur. De vloeroppervlakte van de kapsalon is daardoor uitgebreid met 

respectievelijk 25 en 7 m². Het ging hier aldus om artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte. De huurder had een 

significante investering moeten doen ter vergroting van de oppervlakte van de effectieve bedrijfsruimte. De 

verhuurder was van mening dat de huurders gedurende de huurperiode de investering reeds lang terug heeft 

kunnen verdienen, waardoor een huurverhoging met inachtneming van de totale oppervlakte kon worden 

gerechtvaardigd. 

 

Het hof te 's-Gravenhage was echter van mening dat er sprake is van bijzondere geschiktheid van het gehuurde 

als met de wijzigingen slechts betrekkelijk geringe kosten zijn gemoeid. Indien de kosten van verbetering 

substantieel zijn, zoals in het onderhavige geval, kan niet worden gesproken van een bijzondere geschiktheid van 

het gehuurde en is er geen sprake van een factor die de huurwaarde verhoogt ( HR 15 juni 2001, LJN: AB2146 ). 

Dat de huurder jarenlang minder huur heeft betaald in vergelijking tot de situatie waarin de verbeteringen wel in 

de huurprijs zouden zijn verdisconteerd, doet niet af aan de substantiële kosten die de huurder voor de 

verbetering heeft moeten maken. Reeds omdat de huurder heeft betaald voor hetgeen hij van verhuurder te huur 

ontving en op zijn kosten de verbeteringen heeft laten aanbrengen, is er geen sprake van onbillijkheid of 

schending van artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. 

Mr. F.F. Langemeijer zegt over het door de verhuurder voorgestelde cassatiemiddel het volgende. In de wettekst 



wordt geen relatie gelegd tussen de mogelijkheid voor de huurder om de gedane investering terug te verdienen 

en de vaststelling van de huurprijsverhoging. Dat is ook redelijk: in de situatie waarop het artikellid doelt is  

stijging van de huurwaarde mogelijk gemaakt door een investering van de huurder. De verhuurder heeft te 

aanzien van de verbetering geen enkel investeringsrisico gelopen. Het prijsvoordeel, dat inherent is aan het 

uitblijven van een huurverhoging bij toepassing van het derde lid van artikel 7:303 BW, is economisch beschouwd 

niet slechts te rechtvaardigen als een vergoeding voor de door de huurder gedane uitgaven, noch daartoe 

beperkt. Het is economisch beschouwd tevens een beloning voor het door de huurder gelopen investeringsrisico. 

 

Huurprijs bedrijfsruimte:referentieperiode  

Een huurprijs van een vergelijkend pand waarvan de huurperiode binnen de referentieperiode slechts drie jaar 

heeft geduurd wordt geacht minder zwaar te wegen dan de huurprijs van een vergelijkend pand waarvan de 

huurperiode al vijf jaar heeft geduurd. In een uitspraak van de rechtbank te Utrecht van 2 december 2009[14] 

wordt door de rechter bevestigd dat de oorspronkelijke huurprijs niet van belang is voor bepaling van de nieuwe 

huurprijs. Verder wordt door de rechter vermeld dat wegens de referentieperiode van vijf jaren ook panden in de 

vergelijking kunnen worden betrokken die niet recent een huurprijswijziging hebben ondergaan. Er moet volgens 

de rechter rekening mee worden gehouden dat recent in verhuur gekomen panden naar verhouding zwaarder 

drukken op de berekening. Daarnaast kan rekening worden gehouden met afwijkende factoren ten gunste of ten 

nadele van het beoordelingspand. 

 

Huurprijs bedrijfsruimte: aanwijzing van een deskundige door de rechter  

In het arrest van haar arrest van 15 maart 2010[15] heeft de Advocaat-Generaal Mr. J.L.R.A. Huydecoper 

geconcludeerd tot verwerping van het beroep.  Een klacht van de verhuurder was dat het hof ten onrechte een 

bepaald pand buiten de vergelijking had gelaten. 

Het hof was echter niet zeker van het huurregime van één pand dat bij de vergelijking was betrokken. Het was 

namelijk mogelijk dat in een pand een sexclub werd uitgeoefend, waardoor dit pand als artikel 7:230a BW 

beschouwd diende te worden. Het hof vond hierin aanleiding om in het al vermelde tussenarrest aan de 

deskundigen de vraag voor te leggen of aan de hand van nader onderzoek de aard van het in het pand 

uitgeoefende bedrijf kon worden vastgesteld- en voor het geval dat onderzoek negatief zou uitvallen- of 

deskundigen andere bruikbare vergelijkingspanden konden aanwijzen. In hun nadere rapport berichtten de 

deskundigen dat zij geen gegevens hadden kunnen achterhalen die de aard van de bedrijfsuitoefening in het 

pand in kwestie voldoende konden verduidelijken en dat zij daarom hadden besloten dit pand uit de vergelijking te 

laten. 

In het eindarrest heeft het hof zich bij de bevindingen van de deskundigen aangesloten. Daarom heeft het hof 

ervan afgezien de gegevens betreffende het pand alsnog in de vergelijking te betrekken. Door dit pand buiten de 

vergelijking te laten kon de huurprijs op een hoger bedrag worden gesteld. De huurder had bezwaar tegen deze 

gang van zaken. 

 

Volgens Huydecoper heeft de rechter bij het hier van hem gevraagde oordeel veelal behoefte aan voorlichting 

door de deskundige. Ook voor de tot beoordeling geroepen deskundigen geldt een vergelijkbare mate van 

vrijheid. Aan de hand van de nieuwe gegevens kan de rechter afwijken van zijn aanvankelijk ingenomen oordeel. 

Voor zover de klacht ertoe lijkt te strekken dat de rechter die zich eenmaal op een bepaalde wijze van 

beoordeling heeft "vastgelegd" geen vrijheid meer zou hebben van zijn eerder ingenomen oordeel af te wijken, of 

in elk geval een "verzwaarde motiveringsplicht" zou hebben als het erom gaat of zijn eerder gemaakte keuze mag 

worden herzien, is Huydecoper van mening dat deze stelling niet juist is. Huydecoper stelt dat als de deskundige 

een andere koers aanbeveelt dat  - uiteraard mits het deskundigenbericht logisch houdbaar is en niet van 



beoordelingsfouten blijk geeft - in zo'n geval (vrijwel) altijd een voldoende grond zal opleveren om inderdaad van 

koers te veranderen. Motivering van rechterlijke oordelen behoort duidelijk te maken langs welke weg de rechter 

tot het gegeven oordeel is gekomen (en behoort het daarnaast mogelijk te maken om te beoordelen of de door de 

rechter gevolgde weg een zinnige en rechtens juiste is). Aan die maatstaf voldoet de hier veronderstelde 

motivering alleszins. 

   

Huurprijs bedrijfsruimte: rol van de deskundige bij de onderhandelingen over de totstandkoming van de 

huurprijs 

In de Memorie van Toelichting (26932, toelichting op artikel 304) wordt dit beschreven: “Teneinde onnodige 

procedures te voorkomen is in artikel 304 een vereiste voor de ontvankelijkheid van de vordering opgenomen, dat 

ertoe strekt partijen te bewegen tot serieuze onderhandelingen aan de hand van het oordeel van een of meer 

deskundigen, eer zij tot een procedure betreffende huurprijsvaststelling besluiten… In de huidige praktijk vraagt 

de rechter regelmatig advies aan de zogenoemde bedrijfshuuradviescommissies, die functioneren bij de Kamers 

van Koophandel, maar geen wettelijke status hebben. Het ligt voor de hand dat, voor wat betreft het vinden van 

deskundigen voor de toepassing van de onderhavige bepaling, in de eerste plaats gedacht moet worden aan 

deze commissies. De thans voorgestelde regeling komt er derhalve op neer dat deze commissies reeds in een 

eerder stadium worden ingeschakeld, zo niet door partijen gezamenlijk dan op verzoek van één van hen door de 

rechter. Aldus kan van hun werk eerder en derhalve meer profijt worden getrokken…Een 

ontvankelijkheidsvereiste ten einde partijen te bewegen hun geschil zo veel mogelijk in de minne op te lossen, al 

of niet met de hulp van een deskundige die geen rechter is, komt ook elders in wetgeving voor…”. 

Hieruit blijkt dat van partijen wordt verlangd dat zij serieuze onderhandelingen voeren en dat de inschakeling van 

de rechter als ultimum remedium moet worden beschouwd. 

 

De rechtbank te Utrecht heeft in haar vonnis van 19 februari 2010[16] de verhuurder ontvankelijk verklaard in 

haar verzoek, omdat de huurder in de onderhandelingen over deze wijziging van de huurprijs niet 

overeengekomen voorwaarden heeft gesteld, waardoor partijen niet tot overeenstemming hebben kunnen komen. 

De rechter besliste daarom dat partijen - conform de overeengekomen voorwaarden - ieder voor de helft in de 

kosten veroordeeld zouden worden. 

  

Huurprijs bedrijfsruimten: verschillen in indeling  

Een zonering van een pand (de 'ITZA-methode') is in het kader van een objectieve vaststelling van een huurprijs 

niet aan te bevelen als de verhouding tussen de gevelbreedte en de diepte van het pand niet tot een meer 

objectief resultaat  leidt dan een methode van berekening die slechts gebaseerd is op de huurprijzen van 

vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse (al dan niet met correcties in verband met de grootte van het gehuurde 

pand of een andere verhouding winkelruimte/opslagruimte van het gehuurde in vergelijking tot de andere 

bedrijfspanden die in de vergelijking zijn betrokken). Het laatste kwam tot uitdrukking in rechtsoverweging 4.19 

van het arrest van het hof te Amsterdam van 8 december 2005[17]. 

 

  

 

Rechtsverwerking  

 



Met betrekking tot  rechtsverwerking van de in rekening gebrachte bedragen is door de rechtbank, Utrecht, sector 

kanton van 11 juli 2012[13]  het volgende bepaald. De rechtbank berekende de servicekosten van de gehuurde 

(kantoor)ruimte op basis van het gehuurde aantal m² in verhouding tot het totaal aantal m² van het complex 

waarin het gehuurde zich bevond. Daarnaast vond de rechter de verhuurder geen recht op nadere bewijslevering 

van haar vordering toekwam nu deze zowel bij de dagvaarding als tijdens de procedure verkeerde gegevens had 

aangeleverd(verkeerd aantal m² van het gehuurde en in rekening gebrachte posten die geen betrekking op het 

gehuurde hadden). De rechter onderbouwt dit standpunt in rechtsoverweging 3.5.”Het feit dat de verhuurder in dit 

stadium van de procedure een berekening overlegt die nieuwe vragen oproept en onjuistheden bevat, moet voor 

rekening en risico van de verhuurder komen, temeer nu deze berekening reeds bij dagvaarding in het geding had 

kunnen worden gebracht”. De kantonrechter ziet geen aanleiding om de verhuurder alsnog de gelegenheid te 

geven de berekening te verhelderen of te herstellen. 

  

 

Indeplaatsstelling 

 

Verschil met de algemene regel van contractsoverneming  

Dit wordt nog eens uitdrukkelijk bevestigd in de uitspraak van de rechtbank Zwolle, sector kanton, locatie Zwolle 

van 2 augustus 2005[18] en het gerechtshof 's-Hertogenbosch in rechtsoverweging 4.6 van haar arrest van 27 

december 2011[19] Het ging hier in beide gevallen niet om artikel 7:290 BW bedrijfsruimte (waarvoor de 

indeplaatsstelling alleen is bedoeld). Het leerstuk van contractsoverneming staat immers los van de wettelijke 

regels, waaronder het huurrecht is geregeld. Het hof 's-Hertogenbosch lijkt zich in haar arrest van 27 december 

2011 ten onrechte te stellen op het standpunt dat contractsovername in de zin van artikel 6:159 BW stilzwijgend 

plaats kan vinden en dat deze rechtshandeling niet aan vormvoorschriften is gebonden. Artikel 6:159 BW 

vermeldt immers dat voor contractsovername een akte noodzakelijk is. Voor het overige lijkt dit arrest in de lijn 

van de geldende jurisprudentie. 

 

Indeplaatstelling en overdracht onderneming 

Voor een indeplaatstelling moet sprake zijn van overdracht van de onderneming van de huurder naar een nieuwe 

eigenaar. Als daarvan geen sprake is dan kan er geen indeplaatstelling worden gevorderd. De Hoge Raad heeft 

in haar arrest van 12 februari 1999[20] geoordeeld dat de rechtbank terecht de vordering van de huurder geen 

machtiging tot indeplaatsstelling heeft verstrekt in een zaak waarbij er feitelijk geen sprake was van overdracht 

van een onderneming. De huurder stelde slechts dat zijn zoon wellicht in de toekomst (een gedeelte van) de 

exploitatie van zijn bedrijf zou overnemen. De huurder had zijn eenmanszaak reeds vijftien jaar terug ingebracht 

in een besloten vennootschap en bij die gelegenheid geen indeplaatsstelling gevorderd. Uit de stellingen van de 

huurder was niet gebleken dat hij voornemens was zijn bedrijf te verkopen. De Rechtbank was van oordeel dat 

een situatie als bedoeld in artikel 7A:1635 BW (voorganger van het huidige artikel 7:307 BW) zich hier niet 

voordeed. Volgens de rechtbank was het , is het door de huurder thans gedane verzoek, gezien de strekking van 

artikel 7A:1635 BW te laat gedaan. Volgens de rechtbank ontbrak ieder verband met de inbreng van de 

eenmanszaak in een BV van destijds en de indeplaatsstelling, die nu in de procedure werd gevorderd. Er was 

immers kennelijk slechts sprake van een beoogde overdracht van het huurrecht en niet een overdracht van het 

bedrijf van de huurder. 



De Hoge Raad is dan ook van mening dat er geen plaats is voor een indeplaatsstelling. nu blijkens de stellingen 

van de huurder de vordering geen verband hield met een voorgenomen overdracht van zijn bedrijf en zich 

evenmin het geval voordeed dat de overdracht van het bedrijf al had plaatsgevonden doch de huurder zo spoedig 

mogelijk daarna het nodige heeft gedaan om tot huuroverdracht te geraken (vgl. HR 16 juni 1978, nr. 11222, NJ 

1979, 22). 

exploitatie zal overnemen., gezien de strekking van artikel 7A:1635 BW te laat gedaan; ieder verband met de 

inbreng van de eenmanszaak in een BV van destijds en de indeplaatsstelling van nu ontbreekt.’ 

 

Is er sprake van bedrijfsuitoefening en overname van het in het gehuurde gevoerde bedrijf? 

 

Ten tijde van de vordering tot indeplaatsstelling moet er sprake zijn van daadwerkelijk bedrijfsuitoefening door de 

huurder in het gehuurde. Tevens moet de bedrijfsuitoefening door degene die het bedrijf overneemt worden 

gewaarborgd.  Als de huurder door ziekte niet in staat is de exploitatie van het bedrijf te continueren en het bedrijf 

als gevolg daarvan een tijdje is gesloten, mag niet worden geconcludeerd dat er ten tijde van de overdracht geen 

sprake meer was van een in het gehuurde uitgeoefend bedrijf. 

In de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam achtte de kantonrechter geen overdracht van een bedrijf, 

maar eerder een transactie tussen partijen aanwezig om een gunstige locatie met een relatief lage huurprijs te 

bemachtigen. Bij deze transactie was ook enige voorraad en inventaris, voor zover voor de aspirant-huurder 

bruikbaar, meegenomen. Het is dus duidelijk dat bij bedrijfsovername sprake moet zijn van overname van 

relevante bestanddelen van een bedrijf (inventaris, relaties, goodwill). In dezelfde zin oordeelde het gerechtshof 

te 's-Gravenhage in haar arrest van 31 mei 2011[21]  waarbij door de huurder in het kader van de verkoop van de 

onderneming geen voorraden, inventaris en leveranciers- en servicecontracten zijn overgedragen. Bovendien 

was overeengekomen dat het gehuurde leeg en bezemschoon opgeleverd diende te worden en dat – voor zover 

dit gelet op de wettelijke regeling mogelijk is – de bedrijfsleider en assistent-bedrijfsleiders (de belangrijkste 

personeelsleden van een filiaal) niet mee overgaan, waardoor naar de mening van het hof door de aspirant 

huurder in het gehuurde een nieuw bedrijf wordt gestart. 

 

Als de indeplaatsstelling slechts betrekking heeft op overdracht van het huurrecht, dan kan de verhuurder zich 

hiertegen dus verzetten. Er is dan immers geen sprake van overdracht van een in het gehuurde gedreven bedrijf 

door de huurder. Dit kan zich voordoen als de prijs van "het overgedragen bedrijf" feitelijk niet hoger luidt dan het 

verschil tussen de geldende huurprijs en de markthuurprijs berekend over de periode dat de geldende huurprijs 

niet kan worden gewijzigd. 

 

Het gerechtshof te Arnhem heeft in hoger beroep in haar arrest van 8 december 2009[22] in rechtsoverweging 6 

en 7 beslist dat het haar niet duidelijk was dat er sprake was van overname van het in het gehuurde tankstation 

overgenomen bedrijf nu uit de in het geding gebrachte stukken niet bleek dat veel meer werd overgedragen dan 

de huurderpositie. Verder was alleen sprake van overdracht van een nog lopende, reeds opgezegde 

exploitatieovereenkomst, die op het moment van overdracht nog amper meer dan een maand te lopen had. Uit de 

processtukken bleek niet dat daadwerkelijk personeel was overgegaan naar de aspirant huurder, nog daargelaten 

dat het dan zou gaan om personeel dat nimmer in dienst was geweest van de overdragende huurder, maar dat in 

dienst was van de exploitant (de huurder had de exploitatie van het gehuurde aan een ander overgelaten). 

 

Het hof onderschreef dan ook het oordeel van de kantonrechter dat de huurder ten aanzien van het noodzakelijke 

element bedrijfsoverdracht onvoldoende heeft gesteld en onderbouwd. De vordering tot indeplaatsstelling werd 

daarom afgewezen. 



Als de opvolger het bedrijf wenst te exploiteren onder zijn eigen handelsnaam en een uitgebreider assortiment 

van producten wil gaan aanbieden dan kan worden betwijfeld of er sprake van bedrijfsovername is. De 

indeplaatsstelling kan dus niet worden afgedwongen als de aspirant-huurder het gehuurde voor een geheel ander 

doel wenst te gebruiken dan dat de huurder dat deed. Het moet duidelijk zijn dat niet de overname van het 

huurrecht, maar de overdracht van het bedrijf centraal staat. Ook in de uitspraak die hierbij als voetnoot staat 

vermeld is beslist dat overdracht van slechts het huurrecht door artikel 7:307 BW niet wordt ondersteund. 

De nieuwe huurder die het bedrijf van de vertrekkende huurder uit zou oefenen, maar dit niet doet schiet 

toerekenbaar tekort jegens de verhuurder. Deze opvolger gebruikt het gehuurde dan niet conform de 

overeengekomen bestemming. Dit zou overigens ook voor de "oude" huurder gelden als deze het gehuurde niet 

meer conform de overeengekomen bestemming zou gebruiken. 

 

Overdracht door de huurder van zijn in het gehuurde uitgeoefend bedrijf 

Wettelijk uitgangspunt is dat alleen contractspartijen elkaar kunnen binnen. De bepaling omtrent indeplaatstelling 

wijkt hiervan af. Het bijzondere van de wettelijke regeling is namelijk dat er in de looptijd van een geldend contract 

van contractspartijen kan worden gewisseld, zonder dat daarvoor toestemming van de verhuurder nodig is. Een 

andere uitzondering bestaat bij erfopvolging. De erven van de verhuurder krijgen immers onder algemene titel 

(dus inclusief alle rechten en verplichtingen) de onroerende zaak in hun bezit inclusief huurder. Door deze 

regeling wordt afgeweken van de algemene regel van contractsvrijheid inhoudende dat partijen (binnen de 

wettelijke grenzen) mogen beslissen met wie er een contract wordt aangegaan en waarover wordt gecontracteerd 

en welke partijen aan een overeenkomst worden gebonden. Een gevolg van deze algemene regel dat partijen 

slechts elkaar kunnen binden, is dat vervanging van een contractspartij door een ander zonder toestemming van 

de wederpartij in beginsel niet mogelijk is. 

De achterliggende gedachte is dat de huurder gedurende de huurtijd zwaarwichtige belang krijgt om zijn bedrijf te 

verkopen. Overdracht van het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf is zinloos zonder overdracht van het 

huurrecht. De afweging in het voordeel van de huurder moet plaatsvinden als de huurder in de positie zit dat hij 

naar maatschappelijke opvattingen zijn bedrijf wel moet overdragen. In dat geval weegt het belang van de 

verhuurder om zich te houden aan de door hem zelf gekozen huurder niet zwaar genoeg[23]. 

Een voorbeeld van de eisen die aan overname van een bedrijf in het kader van een indeplaatsstelling worden 

gesteld staan in rechtsoverweging 8 genoemd van het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 juni 

2008[24]. 

Overdracht van het bedrijf van de huurder aan een onderhuurder kan niet als zuivere bedrijfsoverdracht als 

vermeld in artikel 7:307 BW[25]. De inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap kan ook niet 

zonder meer als een bedrijfsoverdracht worden gezien in de zin van artikel 7:307 BW[26]. 

 

De tijd tussen het inbrengen van een eenmanszaak in een BV en de indeplaatsstelling 

Om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke regeling van indeplaatstelling moet er sprake zijn van 

overdracht van de onderneming van de huurder naar een nieuwe eigenaar. De Hoge Raad heeft in haar arrest 

van 12 februari 1999 (LJN: ZC2850, Hoge Raad, 12 februari 1999, NJ 1999, 366) geoordeeld dat de rechtbank op 

juiste gronden de vordering van de huurder geen machtiging tot indeplaatsstelling had verstrekt. In deze zaak 

was er volgens de Hoge Raad feitelijk geen sprake was van overdracht van een onderneming. De huurder (een 

natuurlijke persoon die oorspronkelijk een eenmanszaak dreef) had zijn eenmanszaak reeds vijftien jaar terug 

ingebracht in een besloten vennootschap en bij die gelegenheid geen indeplaatsstelling gevorderd. In deze 

procedure stelde hij slechts dat zijn zoon wellicht in de toekomst (een gedeelte van) de exploitatie van zijn bedrijf 

zou overnemen. Uit de stellingen van de huurder was niet gebleken dat hij nu voornemens was zijn bedrijf te 

verkopen, dat door de BV werd geëxploiteerd. 



 

De rechtbank was van oordeel dat een situatie als bedoeld in artikel 7A:1635 BW (voorganger van het huidige 

artikel 7:307 BW) zich hier niet voordeed. Volgens de rechtbank was het door de huurder thans gedane verzoek 

gezien de strekking van artikel 7A:1635 BW te laat gedaan. Volgens de rechtbank ontbrak ieder verband met de 

inbreng van de eenmanszaak in een BV van destijds en de indeplaatsstelling die nu in de procedure werd 

gevorderd. Er was immers kennelijk slechts sprake van een beoogde overdracht van het huurrecht en niet een 

overdracht van het bedrijf van de huurder. 

 

De Hoge Raad was dan ook van mening dat er geen plaats was voor een indeplaatsstelling. Nu blijkens de 

stellingen van de huurder de vordering geen verband hield met een voorgenomen overdracht van het bedrijf van 

de huurder en zich evenmin het geval voordeed dat de overdracht van het bedrijf al had plaatsgevonden. Ieder 

verband met de inbreng van de eenmanszaak in een BV van destijds en de gevorderde indeplaatsstelling van nu 

ontbrak. De huurder had verzuimd zo spoedig mogelijk na inbreng van de onderneming in de BV het nodige te 

doen om tot huuroverdracht te geraken (vgl. HR 16 juni 1978, nr. 11222, NJ 1979, 22). 

 

De verhuurder had kennelijk geen vordering tot ontbinding van de overeenkomst ingesteld. Het is echter de vraag 

of een dergelijke ontbindingsactie effect zou hebben gehad in deze situatie. Het moge duidelijk zijn dat het 

onderverhuren van gehuurde bedrijfsruimte en/of het gebruik geven van gehuurde ruimte in strijd met een 

contractueel beding een tekortkoming op kan leveren die zodanig ernstig is dat dit ontbinding van een 

huurovereenkomst teweeg kan brengen. In het hieronder nader te bespreken arrest van de Hoge Raad van 14 

april 2000( LJN: AA5507, Hoge Raad, C98/255) had de huurder geruime tijd geleden zijn eenmanszaak in een 

BV ingebracht. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verhuurder niet was gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden nu de huurder zijn eenmanszaak al jaren met kennis van de verhuurder had ingebracht in een BV. 

De huurder dient de verhuurder immers in beginsel vóór de overdracht van het bedrijf dat exploitatie in het 

gehuurde voert op de hoogte te brengen en indeplaatsstelling te vragen. Ook na bedrijfsoverdracht kan de 

vordering nog rechtsgeldig worden ingediend. Een geval waarbij na een bedrijfsoverdracht een vordering is 

ingesteld is in het hiernavolgende arrest uitgebreid besproken. De Hoge Raad had in haar arrest van 16 juni 1978 

(HR 16 juni 1978, NJ 1979,22, LJN: AC6284) gesteld dat een vordering tot indeplaatstelling na overdracht van 

een bedrijf weliswaar mogelijk is, doch dat de huurder zo spoedig mogelijk na de bedrijfsoverdracht het nodige 

gedaan moet hebben om tot huuroverdracht te geraken. In deze zaak had de huurder spoedig (enkele dagen) na 

de overdracht van aandelen- waardoor een bedrijf werd overgedragen dat in het gehuurde haar bedrijf voerde - 

de verhuurder van deze overdracht op de hoogte gebracht met het verzoek de nieuwe eigenaar van de aandelen 

in plaats van de oorspronkelijke huurder te stellen en derhalve haar plaats in het huurcontract over te nemen. 

Deze periode werd kort genoeg geacht. Een periode van ongeveer twee maanden na overdracht van het bedrijf 

wordt ook voldoende kort geacht om de vorderig op grond van artikel 7:307 BW tijdig in te kunnen stellen. 

 

Overdracht van aandelen en de problematiek van de indeplaatsstelling 

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 14 april 2000 (, LJN: AA5507, Hoge Raad, C98/255) beslist dat het voor 

de huurder nog mogelijk was om indeplaatstelling te vorderen geruime tijd nadat een eenmanszaak was 

ingebracht in een BV nu partijen flinke tijd (enige jaren) hadden onderhandeld over overname door de huurder 

van de gehuurde onroerende zaken. De Hoge Raad heeft tevens een oordeel moeten geven over de vraag of een 

huurder tekort was geschoten in zijn verplichtingen uit deze overeenkomst door zijn eenmanszaak in te brengen 

in een besloten vennootschap en het gehuurde in strijd met een contractuele bepaling door een derde te laten 

gebruiken. 

De feiten waarvan de rechtbank uit was gegaan en waarvan de Hoge Raad uit moest gaan worden hierbij kort 



weergegeven. Partijen waren contractueel overeengekomen dat het gehuurde zonder toestemming van de 

verhuurder niet mocht worden onderverhuurd en/of in gebruik aan derden mocht worden afgestaan. De huurder 

had met medeweten van de verhuurder de BV alvast gebruik laten maken van het gehuurde in afwachting van 

onderhandelingen over aankoop van het gehuurde. De huurder had zich op een zeker moment uit de besloten 

vennootschap teruggetrokken. Van onderhuur was geen sprake. Er werd vervolgens besproken of de huurder het 

gebruik van het gehuurde in strijd met de contractuele bepalingen aan derden had overgedragen. Door de BV 

waren huurbetalingen verricht. 

In het licht van deze feiten was de huurder niet te laat met zijn verzoek tot vordering van indeplaatsstelling. 

Huurgeschil.nl ziet deze uitspraak als een variant op de eis dat de huurder zo spoedig mogelijk na 

bedrijfsoverdracht indeplaatsstelling moet vorderen. Het is op zichzelf ook logisch als partijen aan het 

onderhandelen zijn over verkoop van de het gehuurde. Als partijen overeenstemming hadden bereikt over 

verkoop van de gehuurde onroerende zaak, dan zou een vordering tot indeplaatsstelling zinloos zijn geworden. 

Door overdracht van de eigendom van een onroerende zaak naar de huurder eindigt de huurovereenkomst 

immers van rechtswege. 

De rechtbank had beslist dat de verhuurder niet was gerechtigd de overeenkomst te ontbinden nu de huurder zijn 

eenmanszaak al jaren met kennis van de verhuurder had ingebracht in een BV.De huurder was daarbij zelf nog 

huurder gebleven. De Hoge Raad was van oordeel dat de rechtbank niet van een verkeerd rechtsoordeel was 

uitgegaan. De aanwezige kennis bij de verhuurder ten aanzien van inbreng van de eenmanszaak door de huurder 

werd aanwezig geacht door de tussen partijen gevoerde correspondentie. Deze situatie lijkt enigszins 

vergelijkbaar met de situatie die door de Hoge Raad is besproken in het arrest van 12 februari 1999. De 

rechtbank had onderscheid gemaakt tussen de situatie dat de huurder bij de BV was betrokken en een situatie 

dat de huurder zich uit de BV terug had getrokken waarin hij de eenmanszaak was ingebracht. 

De rechtbank kwam tot oordeel dat de huurder niet tekort was geschoten in de periode dat hij nog was betrokken 

bij de BV. 

 

Het stond de huurder volgens de rechtbank vrij zijn onderneming in elke gewenste wettelijke vorm te exploiteren, 

zodat niet viel in te zien in hoeverre hij zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst schond door de vorm waarin 

hij zijn onderneming exploiteert te wijzigen, zolang de bestemming van het gehuurde object niet is veranderd en 

zolang hij zijn persoonlijke huurrecht niet aan anderen overdraagt. De rechter voegde nog toe aan zijn 

overwegingen dat nu de verhuurder de door hem thans gewraakte situatie (gebruik van het gehuurde door de BV) 

gedurende enige jaren heeft geduld, alvorens te dagvaarden tot ontbinding en zich op wanprestatie te beroepen, 

zodat in redelijkheid de vorm waarin huurder zijn huurrecht heeft uitgeoefend thans niet als wanprestatie valt aan 

te merken. De rechtbank had zich niet uitgesproken over de vraag of de huurder te kort was geschoten jegens de 

verhuurder vanaf het moment dat hij niet langer meer was betrokken bij de vennootschap waarin hij de 

eenmanszaak had ingebracht. 

 

Afstand van huurrechten? 

Volgens het arrest van de Hoge Raad  van 14 april 2000 ( LJN: AA5507, Hoge Raad, C98/255) wordt door de 

rechtbank terecht geoordeeld dat in de periode dat de huurder nog bij de BV was betrokken er geen sprake was 

van afstand van huur of van ingebruikgeving van het gehuurde aan derden. De inbreng van een eenmanszaak in 

een besloten vennootschap brengt niet noodzakelijkerwijs een afstand van het huurrecht met zich mee: de 

oorspronkelijke huurder kan bijvoorbeeld het huurrecht buiten de inbreng houden en zelf het pand aan de 

vennootschap onderverhuren. 

In deze situatie was in ieder geval tot het moment dat de huurder nog bij de BV was betrokken nog geen sprake 

van afstand van huur. Dat de BV de huur gedurende een bepaalde periode heeft overgemaakt maakt volgens de 



rechter nog niet dat de BV door de verhuurder als huurder is geaccepteerd. Daarvan is namelijk sprake als de 

oorspronkelijke huurder zijn rechten uit de huurovereenkomst geheel aan de nieuwe huurder overdraagt. In de 

zaak die heeft geleid tot het arrest van 14 april 2000 vond de Hoge Raad dat de rechtbank terecht had beslist dat 

de oorspronkelijke huurder nog steeds daadwerkelijk het huurrecht uitoefende. De achterliggende gedachte bij dit 

oordeel is door de procureur-generaal mr. Langemeijer in zijn conclusie onder meer werd als volgt samengevat. 

De rechtbank had kennelijk een parallel getrokken met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte. De 

huurder die zijn hoofdverblijf in het gehuurde heeft is niet alleen juridisch maar ook feitelijk in staat jegens de 

verhuurder verantwoordelijkheid te dragen voor de wijze waarop de gehuurde woning wordt gebruikt. De huurder 

kan dan toezicht houden op het gebruik. Langemeijer acht in het licht van deze norm de overweging van de 

rechtbank niet onbegrijpelijk dat er voor de verhuurder in feite niets verandert zolang de oorspronkelijke huurder 

de bestemming van het gehuurde niet verandert, het huurrecht niet overdraagt en zelf zeggenschap behoudt over 

de wijze waarop de BV waarin de eenmanszaak is ingebracht het bedrijf exploiteert. 

 

Een soortgelijke redenering was van toepassing in het arrest van het hof Amsterdam van 22 september 2005 (Hof 

Amsterdam 22 september 2005, WR 2006,57). In deze zaak hadden de huurders het door hen in het gehuurde 

gedreven restaurant  ingebracht in een BV. De huurders waren enig aandeelhouder en bestuurders van deze BV. 

Ongeveer vier jaar na deze rechtshandeling werden de aandelen van deze vennootschap aan derden 

overgedragen. De huurders vroegen voor deze handeling de huurders nieuwe huurders in de plaats te stellen. 

 

De verhuurder was allereerst van mening dat de indeplaatstelling te laat was voorgesteld. De verhuurder was van 

mening dat de indeplaatstelling na de inbreng van de onderneming in de BV gevorderd had dienen te worden. 

Het hof wees deze redenering van de hand. Het hof hanteerde hierbij dezelfde redenering als de Hoge Raad in 

haar arrest van 14 april 2000. De kern van deze redenering in rechtsoverweging 4.7 luidt: “vaststaat immers dat 

zij de zeggenschap over het restaurant hebben behouden, zodat de feitelijke exploitatie door de inbreng in de 

vennootschap niet is veranderd. (…) Ede c.s. (de huurders, toevoeging mr. Teeuw) moeten geacht worden 

steeds huurders te zijn gebleven van het gehuurde. Er is geen sprake van een situatie van onderhuur van het 

gehuurde door Ede c.s. aan de vennootschap”. 

 

Het hof was van mening dat er geen sprake was van een bedrijfsoverdracht in de zin van artikel 7A:1635 (oud) 

BW ( het huidige artikel 7:307 BW). Voor de oorspronkelijke huurders was er geen noodzaak om 

indeplaatsstelling te vorderen. Deze noodzaak tot het verzoek tot indeplaatstelling was wél noodzakelijk na de 

aandelenoverdracht. De overdracht van aandelen was volgens het hof als een bedrijfsoverdracht volgens het 

huidige artikel 7:307 BW te kwalificeren waarvoor indeplaatsstelling is vereist. Door de overdracht van aandelen 

zou de zeggenschap in de vennootschap immers overgedragen worden, waardoor de huursituatie een 

verandering onderging. 

In het arrest van de Hoge Raad van 14 april 1967 (HR 14 april 1967, NJ 1967, 265) wordt een zaak behandeld 

van een huurder die alle rechten, waaronder de huurrechten,  had overgedragen aan een NV, waarvan hij enig 

aandeelhouder en directeur was. De voormalig huurder had zich jegens de NV verbonden bij het uitoefenen van 

zijn rechten en het voldoen aan zijn verplichtingen alle aanwijzingen en opdrachten van de NV stipt na te 

komen,overleg met de NV te plegen en haar goedkeuring te vragen. Dat de huurder ten aanzien van de 

verhuurder de rechten uit de huurovereenkomst niet over kon dragen neemt niet weg dat de huurder deze 

huurrechten naar een derde wel rechtsgeldig over kan dragen. Deze situatie lijkt dan te vergelijken met 

onderhuur. De oorspronkelijke huurder stelde zich op het standpunt dat er ten aanzien van de oorspronkelijke 

situatie niets zou zijn veranderd, omdat hij als enig aandeelhouder en directeur van de NV te beschouwen zou 

moeten zijn als degene die in werkelijkheid het bedrijf in het perceel uitoefent en het gehuurde gebruikt. 



De rechtbank te Assen was het met dit standpunt niet eens. De rechtbank was van mening dat de oorspronkelijke 

huurder een werkelijke verandering in de bestaande toestand had gebracht door zich te verbinden de opdrachten 

van de naamloze vennootschap dienaangaande stipt na te komen. Door deze handelwijze was de rechtbank van 

mening dat de bestaande zekerheid de verhuurders omtrent de wijze waarop hun eigendom in de toekomst 

gebruikt zou worden was ontnomen. De NV kon immers een andere directeur benoemen of aandelen 

vervreemden waardoor de zeggenschap binnen de NV gewijzigd zou worden. De Hoge Raad was van mening 

dat het standpunt van de rechtbank het juiste standpunt was. 

 

Overdracht van aandelen 

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 16 juni 1978 (HR 16 juni 1978, NJ 1979,22, LJN: AC6284) een zaak 

behandeld, waarbij aandelenoverdracht in het kader van de indeplaatstelling onderwerp van geschil was. In deze 

zaak was er sprake van BV X als huurder. BV Y dreef met toestemming van de verhuurder het bedrijf in het 

gehuurde. BV X mocht het pand laten gebruiken door een vennootschap behorend tot het concern waartoe BV X 

ook behoorde. BV X had alle aandelen van BV Y in haar bezit. Op een zeker moment heeft BV X de aandelen in 

BV Y overgedragen aan BV Z en kort daarna toestemming aan de verhuurder gevraagd voor deze 

indeplaatstelling. Boven is uitgelegd dat de huurder ook na overdracht van het bedrijf in het gehuurde recht heeft 

om indeplaatstelling te vorderen. 

 

Mr. P.A Stein geeft in zijn noot bij dit arrest uitgelegd waarom bij overdracht van aandelen indeplaatstelling 

gevorderd dient te worden als de aandelen van de vennootschap die het bedrijf in het gehuurde uitoefent worden 

overgedragen. Stein geeft aan dat in een dergelijke situatie overdracht van de aandelen van de huurder zelf niet 

als een situatie aangemerkt moet worden waarvoor indeplaatstelling gevraagd dient te worden. In deze zaak zou 

overdracht van aandelen in de BV Y echter er toe kunnen leiden dat het gebruik van het gehuurde aan een ander 

gegeven wordt. Dat is immers niet het geval bij overdracht van aandelen in de BV van de huurder. Door een 

dergelijk overdracht wordt de feitelijke gebruiker niet gewijzigd. Het in gebruik geven aan een ander was in deze 

zaak beperkt toegestaan. De wettelijke regeling waaronder deze uitspraak was gedaan was anders dan de 

huidige wettelijke regeling. Destijds was in tegenstelling tot de huidige regeling onderverhuring en ingebruikgeving 

van het gehuurde niet toegestaan en diende de verhuurder voor onderverhuring of ingebruikgeving toestemming 

te geven. Nu is dit wettelijk toegestaan en dient de verhuurder deze bevoegdheid contractueel te beperken. 

 

Conclusie 

Het is uit deze uitspraken te herleiden dat de huurder de machtiging tot indeplaatsstelling moet vragen vóór de 

bedrijfsoverdracht of deze machtiging zo spoedig mogelijk na de bedrijfsoverdracht moet vragen. Zoals uit de 

zaak blijkt die tot de uitspraak van de Hoge Raad van 14 april 2000 heeft geleid kan uit de omstandigheden van 

het geval worden herleid of wordt voldaan aan de voorwaarde dat de huurder zo spoedig mogelijk na de 

bedrijfsoverdracht het nodige heeft gedaan om tot huuroverdracht te geraken. Een aandelenoverdracht leidt wel 

tot een indeplaatsstelling in de zin van artikel 7:307 BW als de overdracht van de aandelen leidt tot wijziging in de 

zeggenschap van degene die in het gehuurde het bedrijf uitoefent. 
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