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ele exploitatieverplichting slechts bij uitzondering, 

als wordt voldaan aan strenge criteria, buiten toe-

passing worden gesteld. 

In de hier besproken hof uitspraak komt dit aspect 

(de beperkte periode waarvoor de exploitatiever-

plichting geldt in combinatie met een concernga-

rantie) in dit verband niet naar voren. Wel wordt 

expliciet overwogen dat het belang van Kalverpas-

sage bij exploitatie groot is, ongeacht de concernga-

rantie. Als de exploitatie wordt gestaakt, heeft dat 

negatieve gevolgen voor de toeloop in het winkel-

centrum. Andere huurders hebben daar ook nadeel 

van (r.o. 3.10). 

De slag gewonnen, maar de oorlog?

Het plan van HBC was om per 31 december 2019 de 

deuren te sluiten. Kalverpassage heeft zich daar 

met succes in rechte tegen verzet. En toch zijn de 

deuren van de winkel in het gehuurde sinds nieuw-

jaarsdag gesloten. Op 31 december 2019 is het faillis-

sement van HBC uitgesproken. Het zelf aanvragen 

van faillissement was een ‘troef’ die HBC steeds 

achter de hand had, nu alle Nederlandse HBC-win-

kels (i.e. alle winkels die HBC wilde sluiten) waren 

ondergebracht in een aparte Nederlandse entiteit. 

Een troef die verhuurders in vergelijkbare situ-

aties steeds voor het dilemma stelt om wel of niet 

een procedure te starten. Immers, waarschijnlijk 

win je de procedure omdat je juridisch in je recht 

staat, maar in de praktijk win je mogelijk niets 

met een positieve uitspraak. Verhuurders die een 

goede garantie hebben bedongen (ik doel daarmee 

niet alleen op een hoog garantiebedrag, maar ook 

op dekking van de zogenoemde leegstandschade10) 

én verkregen (dat is in het geval van HBC ook geen 

gegeven gebleken11) staan in geval van een faillisse-

ment niet met lege handen, maar blijven nog altijd 

achter met een leeg pand. 
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Samenvatting

De eigenaar van woonruimte sluit een huurovereen-

komst met een natuurlijk persoon, die deze (als een-

manszaak) onderverhuurt aan kamerbewoners. De 

eigenaar zegt de hoofdhuurovereenkomst op; de hoofd-

huurder en kamerbewoners weigeren te vertrekken. In 

eerste aanleg stelt de eigenaar eerst dat sprake is van 

een huurovereenkomst tussen part ijen. Ter zitt ing 

beargumenteert hij dat in de overeenkomst zowel een 

huurovereenkomst als een beheerovereenkomst (een ge-

mengde overeenkomst) besloten ligt. De kantonrechter 

wijst de vorderingen van de eigenaar af. De kanton-

rechter gaat daarbij wel in op de argumenten van de 

eigenaar ten aanzien van de huurovereenkomst, maar 

overweegt dat de stelling dat er tevens sprake is van een 

beheerovereenkomst door de eigenaar onvoldoende is 

onderbouwd. In appèl wordt voor recht verklaard dat 

de overeenkomst een ‘echte’ beheerovereenkomst be-

tref t, die door de eigenaar kan worden beëindigd. Het 

hof komt tot deze conclusie op grond van de volgende 

overwegingen: (i) blijkens de tekst van de overeenkomst 

hebben part ijen met de overeenkomst een combinat ie 

van wensen beoogd, die door middel van een huurover-

eenkomst last ig is te verwezenlijken, maar met een be-

heerovereenkomst geen probleem oplevert, (ii) dat in de 

overeenkomst de hoofdhuurder (eveneens) als beheerder 

wordt vermeld, (iii) dat de hoofdhuurder erkend heeft 

dat hij het op zich heeft genomen bepaald onderhoud te 

verrichten dat 'normaal' voor rekening van de eigenaar 

als verhuurder zou komen en dat een dergelijke onder-

houdsverdeling in geval van huur van woonruimte 

niet ig zou zijn, (iv) dat de eigenaar in de overeenkomst 

met zoveel woorden aan de hoofdhuurder toestemming 

heeft verleend de woning te verhuren en te beheren en 

(iv) dat in de ‘onderhuurovereenkomsten’ de eigenaar 

als verhuurder wordt vermeld en de hoofdhuurder als 

beheerder. Deze omstandigheden leiden tot het oordeel 

dat geen sprake is van een huurovereenkomst en ook 

niet van een gemengde overeenkomst (huurovereen-

komst en beheerovereenkomst), maar enkel van een be-

heerovereenkomst. 

Arrest van de meervoudige burgerlijke kamer

Appellant sub 1,

Appellant sub 2,

De erven van [X],

advocaat mr. M. Scheeper te Amsterdam.

tegen

Geïnt imeerde,

advocaat mr. E.B.R. van Griethuysen te Haarlem.

Partijen worden hierna ‘[appellanten]’ en ‘[geïn-

timeerde]’ genoemd. Appellant sub 1 afzonderlijk 

wordt [appellant sub 1’ genoemd.

(…)

2 Feiten

De kantonrechter heeft in het bestreden vonnis on-

der 2.1 tot en met 2.4 de feiten vastgesteld die zij tot 

uitgangspunt heeft genomen. Met de grieven 1 en 

2 hebben [appellanten] impliciet bezwaar gemaakt 
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tegen de wijze waarop de kantonrechter de over-

eenkomst tussen [geïntimeerde] en [appellant sub 1] 

en de overeenkomsten tussen [geïntimeerde] en de 

kamerbewoners heeft gekwalificeerd. Het hof zal 

met die bezwaren bij de feitenweergave rekening 

houden. Voor het overige zijn de vastgestelde feiten 

niet in geschil en dienen die dus ook het hof als uit-

gangspunt. Voor zover in hoger beroep van belang 

en waar nodig aangevuld met andere feiten die als 

enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende 

betwist zijn komen vast te staan, zijn die feiten de 

volgende. 

2.1 [appellant sub 1] en [geïntimeerde] hebben op 9 

juni 2016 een overeenkomst gesloten met betrek-

king tot de woning [adres] (hierna: de woning), ei-

gendom van [appellanten] De overeenkomst luidt, 

voor zover relevant en met verbetering van spelfou-

ten, als volgt:

"Verhuurder/Eigenaar: 

Naam: (…) 

[appellant sub 1] 

(…) 

Huurder 

Naam: [geïnt imeerde] (Casa Haarlem) 

(…) 

Gehuurde: 

Straatnaam: [adres] 

Huisnummer: [nummer] 

(…) 

Woonplaats: [woonplaats 2] 

(…) 

Het gehuurde, bestemming 

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt 

van verhuurder de woonruimte, hierna ‘het gehuurde’ 

genoemd (…). 

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden 

gebruikt als woonruimte. 

Voorwaarden 

2. Deze overeenkomst verplicht part ijen tot naleving 

van de bepalingen van de wet met betrekking tot ver-

huur en huur van woonruimte voor zover daarvan in 

deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Van deze 

overeenkomst maken deel uit de ‘ALGEMENE BEPA-

LINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE’, 

vastgesteld op 30 juli 2003 (…), hierna te noemen ‘alge-

mene bepalingen’. (…) 

Duur, verlenging en opzegging 

3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 

12 maanden (…) vanaf 01 juli 2016. 

Tijdens deze periode kunnen part ijen deze overeen-

komst niet tussent ijds door opzegging beëindigen. (…) 

Indien in 3.1 een bepaalde t ijd is opgenomen en deze pe-

riode verstrijkt zonder opzegging, loop de overeenkomst 

niet st ilzwijgend door. 

Opzegging is uitsluitend mogelijk;

• Per deurwaardersexploot of aangetekende brief en met 

ingang van het moment waarop een nieuwe betaalperi-

ode aanvangt en met inachtneming van een opzegter-

mijn van 1 maand voor de huurder en 3 maanden voor 

de verhuurder.

Betalingsverplichting, betaalperiode 

4.1 Met ingang van de ingangsdatum van deze huur-

overeenkomst bestaat de betalingsverplicht ing van 

huurder uit 

- De kale huurprijs 

4.2 Per betaalperiode van één maand bedraagt 

- De kale huurprijs (…) € 1275,00 (…) 

(…) 

Beheerder 

9 Naam: Casa Haarlem

(…)

13 Onderverhuur (…)

Hierbij verleent de verhuurder rechtmatige eigenaar 

[appellant sub 1] van de [adres] Casa Haarlem [lees: 

toestemming; hof] zijn woning te mogen verhuren en te 

beheren gedurende 12 maanden. 

(…) 

15 Tijdelijk gebruik

Part ijen verklaren zich bekend en akkoord met het feit 

dat het contract is gesloten zoals bij punt 3.1. opt ie tot 

verlenging

De overeenkomst is ondertekend door [geïnt imeerde] 

als “Huurder” met een handtekening en een paraaf als-

mede een stempel van Casa Haarlem." 

2.2 [geïntimeerde] heeft de woning kamersgewijs 

verhuurd aan derden (hierna ook te noemen: de 

kamerhuurders). De door [geïntimeerde] met de 

kamerhuurders gesloten huurovereenkomsten, 

voor zover het hof bekend, zijn gelijkluidend aan de 

overeenkomst van [geïntimeerde] en [appellant sub 

1], behoudens de aanduiding van het gehuurde, de 

ingangsdatum van de huur, de te betalen huurprijs 

en de betaalwijze en behoudens artikel 3.1. In de 

huurovereenkomsten van de kamerhuurders is in 

artikel 3.1 vermeld dat zonder opzegging de huur-

overeenkomst stilzwijgend doorloopt. De aandui-

ding van de Verhuurder/Eigenaar en de artikelen 

9 (over het beheer door Casa Haarlem) en 13 (over 

de machtiging aan Casa Haarlem tot verhuur en 

beheer) zijn wel ongewijzigd overgenomen. Deze 

kamerhuurovereenkomsten zijn door [geïntimeer-

de] ondertekend als “Beheerder” met een handteke-

ning en een paraaf alsmede een stempel van Casa 

Haarlem. 

2.3 [appellant sub 1] heeft op 2 september 2016 aan 

[geïntimeerde] het volgende geschreven: 

"(…) 

Graag wil ik je informeren dat ik ons huidige lopen-

de huur overeenkomst ga opzeggen. Ik zal de huur 

termijn tot einde contract nakomen. [handgeschre-

ven: 30-7-2017] 

(…) 

Er is een opzeg termijn van 3 maanden maar aan-

gezien het 2 september 2016 is, ben ik zeker op tijd 

(…)." 

[geïntimeerde] heeft deze brief voor ontvangst on-

dertekend met zijn handtekening en met een stem-

pel van Casa Haarlem.

2.4 Bij brief van 20 juni 2017, ondertekend door zes 

kamerhuurders en door [geïntimeerde] als “huur-

der/Beheerder” met een handtekening en een stem-
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pel van Casa Haarlem is aan [appellant sub 1] het 

volgende medegedeeld: 

"Door middel van deze brief wil ik u laten weten dat 

ik niet instem met de huuropzegging van de [adres].

De huurders hebben een huurovereenkomst en 

hebben huurrecht. 

Er is door u geen voorstel of een gepaste woning 

aangeboden. 

De huurders zullen de woning niet verlaten." 

(…)

2.5 Bij brief van 20 juni 2017 heeft de toenmalige ad-

vocaat van [appellanten] [geïntimeerde] met een be-

roep op de opzegging van “de huurovereenkomst” 

gesommeerd de woning uiterlijk op 30 juni 2017 

met zijn onderhuurders te verlaten. Aan deze som-

matie is niet voldaan.

2.6 Een door [appellanten] in kort geding tegen [ge-

intimeerde] en de kamerhuurders ingestelde vorde-

ring tot ontruiming van de woning is bij vonnis van 

21 september 2017 afgewezen.

2.7 Na het geding in eerste aanleg heeft [appellant 

sub 1] bij brief van 29 augustus 2018, voor het geval 

tussen partijen een huurovereenkomst zou be-

staan, die huurovereenkomst op grond van slecht 

huurderschap en dringend eigen gebruik opgezegd 

tegen 1 februari 2019. 

3 Beoordeling

3.1 In eerste aanleg hebben [appellanten] gevorderd 

de “huurovereenkomst” tussen [appellant sub 1] en 

[geïntimeerde] te ontbinden. Zij hebben daaraan ten 

grondslag gelegd, samengevat, dat [geïntimeerde] 

op grond van de overeenkomst gerechtigd was de 

woning voor twaalf maanden in onderhuur te ge-

ven en in strijd met de overeenkomst heeft gehan-

deld door ondanks de opzegging van de overeen-

komst de woning na 1 juli 2017 te blijven gebruiken. 

Ter zitting hebben zij daaraan toegevoegd dat in de 

overeenkomst tevens een beheerovereenkomst lag 

besloten, in de nakoming waarvan [geïntimeerde] 

tekort is geschoten doordat hij heeft nagelaten de 

kamerhuurovereenkomsten tijdig op te zeggen 

en de woning te (laten) ontruimen. [geïntimeerde] 

heeft betwist in strijd met de huurovereenkomst te 

hebben gehandeld en heeft tevens betwist dat tus-

sen partijen een overeenkomst van beheer bestond. 

3.2 In het bestreden vonnis heeft de kantonrechter 

overwogen dat tussen partijen inmiddels een huur-

overeenkomst voor onbepaalde tijd bestond en dat 

een tekortkoming in de nakoming van die huur-

overeenkomst door [appellanten] niet was gesteld. 

Voorts heeft de kantonrechter overwogen dat [ap-

pellanten] de stelling dat tussen [appellant sub 1] en 

[geïntimeerde] een beheerovereenkomst bestond, 

onvoldoende had onderbouwd, zodat een tekort-

koming in de nakoming daarvan niet kon worden 

vastgesteld, nog daargelaten dat de kantonrechter 

niet kon inzien hoe een dergelijke tekortkoming tot 

ontbinding van de huurovereenkomst zou kunnen 

leiden. De vordering van [appellanten] is op deze 

gronden afgewezen en [appellanten] zijn in de kos-

ten van het geding veroordeeld.

3.3 In hoger beroep hebben [appellanten] de grond-

slag van hun vorderingen gewijzigd. Thans stellen 

zij zich (met grief 1) primair op het standpunt dat 

de tussen partijen geldende overeenkomst moet 

worden gekwalificeerd als een overeenkomst van 

beheer en niet als een huurovereenkomst. Die be-

heerovereenkomst is door [appellant sub 1] bij brief 

van 2 september 2016 rechtsgeldig beëindigd tegen 

1 augustus 2017 met inachtneming van een opzeg-

termijn van drie maanden, zoals artikel 3.1 van de 

overeenkomst voorschrijft. De persoonlijk afgege-

ven brief met handtekening voor ontvangst moet 

volgens [appellanten] worden gelijkgesteld aan een 

aangetekende brief. Voor het geval de opzegging 

niet rechtsgeldig zou zijn vorderen [appellanten] 

dat de beheerovereenkomst wordt ontbonden op 

grond van tekortschieten door [geïntimeerde] in 

de nakoming daarvan. Subsidiair stellen [appel-

lanten] zich (in grief 2) op het standpunt dat de 

overeenkomst, als die een huurovereenkomst is, 

moet worden ontbonden wegens een tekortschie-

ten van [geïntimeerde] in de nakoming daarvan, 

althans moet worden beëindigd op grond van de 

opzeggingsbrief van 29 augustus 2018. Aan zowel 

het primaire als het subsidiaire standpunt hebben 

[appellanten] bij wege van eisvermeerdering een 

vordering gekoppeld tot verklaring voor recht dat 

[geïntimeerde] aansprakelijk is voor de schade die 

[appellant sub 1] zal lijden als gevolg van de door 

[geïntimeerde] met de kamerhuurders gesloten 

overeenkomsten, nader op te maken bij staat. Grief 

3 betreft de proceskostenveroordeling en grief 4 is 

een slotgrief zonder zelfstandige betekenis.

3.4 Het hof oordeelt als volgt. 

3.5 Huur is de overeenkomst is waarbij een zaak of 

een gedeelte daarvan in gebruik wordt gegeven res-

pectievelijk genomen voor een bedongen tegenpres-

tatie (artikel 7:201 BW). Anders dan [appellanten] in 

de toelichting op grief 1 betogen kan dit gebruik ook 

erin bestaan dat de huurder de zaak aan een derde 

zal gaan wederverhuren (onderverhuren). Dit be-

tekent dat de overeenkomst van [appellant sub 1] 

en [geïntimeerde] voldoet aan alle elementen van 

de wettelijke omschrijving van een huurovereen-

komst: gebruik van een zaak tegen een prijs. 

3.6 Het enkele feit dat de overeenkomst voldoet aan 

alle elementen van de wettelijke omschrijving van 

een huurovereenkomst, is echter nog niet voldoen-

de voor een kwalificatie als huurovereenkomst. 

Beslissend is immers of in de gegeven omstandig-

heden, gelet op hetgeen de partijen ten tijde van 

het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, 

de inhoud en strekking van de overeenkomst van 

dien aard zijn dat deze in zijn geheel beschouwd als 

huurovereenkomst kan worden aangemerkt, aldus 

de Hoge Raad in het zogenoemde Timeshare-arrest 

van 11 februari 2011 (ECLI: NL: HR: 2011: BO9673). 

3.7 [geïntimeerde] houdt zich onder de naam Casa 

Haarlem bezig met de makelaardij in onroeren-

de zaken en het beheer daarvan. [appellant sub 1] 

heeft zich in het voorjaar van 2016 tot Casa Haar-

lem gewend omdat [appellanten] de woning tijdelijk 

wilden verhuren. Deze achtergrond rechtvaardigt 

het vermoeden dat [appellant sub 1] heeft beoogd 

een beheerovereenkomst met [geïntimeerde] aan 

te gaan, net zoals hij die in dezelfde periode heeft 
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gesloten met betrekking tot een hem persoonlijk 

in eigendom toebehorend pand in [plaats]. [geïnti-

meerde] heeft in deze procedure niet goed kunnen 

uitleggen om welke reden [appellant sub 1] onder 

deze omstandigheden zou hebben gekozen voor 

een huurovereenkomst, met alle beperkingen van 

de contractsvrijheid die dat voor hem met zich zou 

brengen. Blijkens de tekst van de overeenkomst 

was de bedoeling immers een overeenkomst met 

een minimale duur zonder tussentijdse opzegmo-

gelijkheid, maar ook met grote vrijheid van beëin-

diging en zonder automatische verlenging aan het 

einde van de contractuele duur, een combinatie 

van wensen die door middel van een huurovereen-

komst lastig is te verwezenlijken, maar met een be-

heerovereenkomst geen enkel probleem oplevert. 

3.8 In de overeenkomst die [appellant sub 1] en [ge-

intimeerde] hebben gesloten is Casa Haarlem, de 

eenmanszaak van [geïntimeerde], niet alleen als 

huurder maar ook als beheerder genoemd. Naar 

normaal taalgebruik is de beheerder degene die in 

opdracht van de verhuurder de dagelijkse uitvoe-

ring van de huurovereenkomst regelt en als zoda-

nig voor de huurder als aanspreekpunt fungeert. 

De vermelding van Casa Haarlem als beheerder 

vormt dan ook een sterke aanwijzing dat de over-

eenkomst minst genomen ook trekken heeft van 

een beheerovereenkomst. Casa Haarlem/ [geïn-

timeerde] kan immers niet voor zichzelf als aan-

spreekpunt fungeren. Verder heeft [geïntimeerde] 

erkend dat hij op zich heeft genomen bepaald on-

derhoud te verrichten dat “normaal” voor rekening 

van [appellant sub 1] als verhuurder zou komen. 

Aangezien een dergelijke afwijking van de wettelij-

ke verdeling van onderhoudsverplichtingen in een 

huurovereenkomst met betrekking tot woonruim-

te nietig is, is ook dit een aanwijzing dat partijen 

niet een huurovereenkomst maar een beheerover-

eenkomst op het oog hebben gehad. 

3.9 Voorts is in artikel 13 van de overeenkomst 

door [appellant sub 1] met zoveel woorden aan Casa 

Haarlem toestemming verleend de woning te ver-

huren en te beheren. Ook hier weer de vermelding 

van beheer, waaruit moet worden afgeleid dat het, 

zoals [appellanten] hebben gesteld, inderdaad de 

bedoeling van partijen is geweest dat Casa Haar-

lem/ [geïntimeerde] als beheerder zou gaan optre-

den en in dat kader ook huurovereenkomsten zou 

afsluiten. 

3.10 In de praktijk heeft [geïntimeerde] zich ook niet 

als een huurder, maar als een beheerder gedragen. 

In de door hem afgesloten kamerhuurovereenkom-

sten heeft hij zichzelf niet als verhuurder, maar 

uitsluitend als beheerder vermeld. Hij voert in ho-

ger beroep weliswaar aan dat op basis van de over-

eenkomst van 9 juni 2016 geen twijfel erover kan 

bestaan dat hij in de kamerhuurovereenkomsten 

als de verhuurder fungeert, maar voor de partijen 

bij die kamerhuurovereenkomsten geldt primair de 

inhoud van die overeenkomsten en daarin staat dat 

[appellant sub 1] de verhurende partij is en [geïnti-

meerde] de beheerder. In de brief van 20 juni 2017 

heeft [geïntimeerde] de kamerhuurders ook als “de 

huurders” aangeduid en voor hen een beroep op, 

naar het hof begrijpt, huurbescherming gedaan. 

Dat wijst erop dat [geïntimeerde] ervan uitging dat 

die kamerhuurders, net als hijzelf, een rechtstreek-

se contractuele relatie met [appellant sub 1] hadden, 

aangezien aan kameronderhuurders op grond van 

artikel 7:269 BW nu eenmaal geen huurbescher-

ming toekomt jegens de hoofdverhuurder. 

3.11 Tegenover de bovengenoemde feiten en om-

standigheden staat dat de overeenkomst door par-

tijen als huurovereenkomst is aangeduid, zowel in 

het contract zelf als in hun correspondentie over 

de beëindiging in 2016 en 2017 en dat in artikel 2 

van de overeenkomst ook is verwezen naar het 

wettelijk huurrecht en toepasselijke algemene be-

palingen voor huur woonruimte. Dit zijn echter alle 

kwesties die niet zozeer de inhoud van de contrac-

tuele relatie betreffen als wel het gekozen model en 

de benaming van het contract. 

3.12 Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen 

komt het hof tot het oordeel dat [appellant sub 1] een 

beheerovereenkomst heeft willen aangaan en dat 

[geïntimeerde] dat ook heeft moeten begrijpen en 

niet erop heeft mogen vertrouwen dat [appellant 

sub 1] heeft beoogd met hem een huurovereenkomst 

te sluiten. Voor [appellant sub 1] geldt het omgekeer-

de, namelijk dat hij niet heeft hoeven begrijpen dat 

[geïntimeerde] niet voor hem wilde optreden als be-

heerder, maar een ‘echte’ huurrelatie met hem wil-

de. Dit betekent dat de overeenkomst moet worden 

gekwalificeerd als beheerovereenkomst. 

3.13 [geïntimeerde] heeft subsidiair nog betoogd 

dat de overeenkomst een gemengde overeenkomst 

is, namelijk zowel trekken heeft van huur als van 

beheer. Het hof verwerpt dat standpunt. Als wordt 

heen gekeken door de mantel waarin de overeen-

komst is gekleed en alle elementen daarvan op de 

keper worden beschouwd, heeft die overeenkomst 

nog slechts de trekken van een beheerovereen-

komst met betrekking tot een woning. 

3.14 Voor de beëindiging van een beheerovereen-

komst gelden geen bijzondere wettelijke regels. Aan 

de contractuele opzegtermijn heeft [appellant sub 1] 

zich gehouden. Dat door de geadresseerde persoon-

lijk voor de ontvangst ervan wordt getekend, is het 

wezenskenmerk van een aangetekende brief, dus 

aan het vereiste van opzegging per aangetekende 

brief is eveneens voldaan. De beheerovereenkomst 

is dus door [appellant sub 1] rechtsgeldig beëindigd. 

Grief 1 is terecht voorgedragen en grief 2 behoeft 

geen behandeling. 

3.15 De vordering tot verklaring voor recht en 

verwijzing naar de schadestaatprocedure wordt 

evenwel afgewezen. [appellanten] hebben de mo-

gelijkheid dat zij schade hebben geleden of in de 

toekomst zullen lijden door het optreden van [ge-

intimeerde], meer in het bijzonder de inhoud van 

de door hem gesloten kamerhuurovereenkomsten, 

tegenover de betwisting daarvan door [geïntimeer-

de] onvoldoende aannemelijk gemaakt. Of [geïnti-

meerde] is tekortgeschoten in de nakoming van de 

beheerovereenkomst hoeft daarom niet te worden 

onderzocht. 

3.16 Als de in het ongelijk gestelde partij dient [geïn-

timeerde] de kosten van het geding in eerste aanleg 
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te dragen. Grief 3 slaagt dus eveneens. Grief 4 deelt 

het lot van de grieven 1 en 3.

3.17 [geïntimeerde] zal tevens als de in zoverre in 

het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in 

de kosten van het hoger beroep. 

4 Beslissing

Het hof:

vernietigt het bestreden vonnis; 

en opnieuw rechtdoende:

verklaart voor recht dat de overeenkomst tussen 

[appellant sub 1] en [geïntimeerde] met ingang van 1 

augustus 2017 is geëindigd; 

(…)

Commentaar

Alhoewel deze uitspraak betrekking heeft op de 

huur van woonruimte, is deze uitspraak ook voor 

verhuurders van bedrijfsruimte (zoals een bedrijfs-

verzamelgebouw voor kantoorruimte) interessant, 

omdat als sprake zou zijn van een beheerovereen-

komst mogelijk aan de gevolgen van dwingend-

rechtelijke huurbepalingen kan worden ontkomen. 

Een woningeigenaar heeft zijn onroerende zaak 

voor een beperkte duur willen verhuren. Hij heeft 

dat gedaan door een overeenkomst te sluiten met 

de geïntimeerde in deze procedure, die handelt on-

der de naam “Casa Haarlem”. Partijen hebben dat, 

zoals niet ongebruikelijk is, gedaan door het sluiten 

van een overeenkomst, die zij zowel in de overeen-

komst zelf als in de correspondentie hebben aange-

duid als huurovereenkomst, betreffende de gehele 

onroerende zaak.13 Geïntimeerde heeft vervolgens 

(op naam van de eigenaar, met vermelding van ge-

intimeerde als beheerder) huurovereenkomsten 

gesloten met een aantal kamerbewoners. 

De overeenkomst tussen de eigenaar en Casa Haar-

lem is aangegaan met ingang van 1 juli 2016 voor de 

duur van (maximaal) één jaar, zonder stilzwijgen-

de verlenging. De eigenaar besluit op 2 september 

2016 de overeenkomst aan Casa Haarlem op te zeg-

gen en doet dat per 1 augustus 2017. De opzegging 

wordt door Casa Haarlem in ontvangst genomen. 

Vervolgens blijft het blijkbaar een tijdje stil, totdat 

Casa Haarlem op 20 juni 2017, anderhalve maand 

voordat de eigenaar het gehuurde verwachtte opge-

leverd te krijgen, laat weten dat het gehuurde niet 

ontruimd zal worden door de kamerbewoners. Zij 

beroepen zich op huurbescherming.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat de huur-

overeenkomst tussen de eigenaar en Casa Haarlem 

niet is geëindigd en wijst de ontruimingsvordering 

van de eigenaar af. De eigenaar komt in hoger be-

roep en vordert in hoger beroep onder meer een 

verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen 

hem en Casa Haarlem is geëindigd. De eigenaar 

neemt in appèl voor het eerst het standpunt in dat 

geen sprake is van een huurovereenkomst, maar 

13. Het verdient daarbij opmerking dat ook in art. 2 

van de overeenkomst is verwezen naar het wettelijk 

huurrecht en de toepasselijke algemene bepalingen 

voor huur woonruimte, aldus het hof. 

van een beheerovereenkomst. Het hof volgt de ei-

genaar in dit standpunt en verklaart voor recht 

dat de beheerovereenkomst per 1 augustus 2017 is 

geëindigd. Over de huurovereenkomsten van de 

kamerbewoners oordeelt het hof dat deze gelden 

tussen de eigenaar en de kamerbewoners. In dit 

kader oordeelt het hof dat primair de inhoud van 

die huurovereenkomsten geldt waar expliciet ver-

meld staat dat de eigenaar de verhurende partij is 

en Casa Haarlem de beheerder.14 Het resultaat van 

de gevoerde procedure voor de eigenaar is dus dat 

er geen sprake (meer) is van een (beheer)overeen-

komst tussen hem en Casa Haarlem, maar wel van 

een aantal huurovereenkomsten tussen hem en de 

kamerbewoners. De gewenste ontruiming van het 

gehuurde is daarmee nog (lang) niet in zicht.

De kwalificatie van de overeenkomst tussen de ei-

genaar en Casa Haarlem als beheerovereenkomst 

roept een aantal vragen op. Is die kwalificatie 

juist? Wat is het gevolg van die kwalificatie voor 

de relatie tussen de eigenaar van een onroerende 

zaak en de huurder met wie de beheerder heeft 

gecontracteerd? Kan het sluiten van een beheero-

vereenkomst dé manier zijn om te voorkomen dat 

de (dwingendrechtelijke) huurbescherming van 

toepassing is? De besproken uitspraak betreft wel-

iswaar een onroerende zaak die als woonruimte 

werd verhuurd, maar ook bij bedrijfsruimtever-

huur kan de vraag worden gesteld of het voor de 

eigenaar zinvol is om een beheerovereenkomst te 

sluiten met zijn contractspartij in plaats van een 

hoofdhuurovereenkomst.

De kwalificat ie

Het hof kwalificeert de overeenkomst tussen de 

eigenaar en Casa Haarlem als een beheerovereen-

komst. Het hof concludeert dat uit de omstandig-

heden volgt dat partijen niet de bedoeling hebben 

gehad een huurovereenkomst te sluiten, hoewel zij 

wel het model voor een huurovereenkomst voor 

woonruimte hebben gebruikt. Daarbij acht het hof 

de volgende omstandigheden relevant:

 – uit de tekst van de overeenkomst blijkt dat par-

tijen met de overeenkomst een combinatie van 

wensen hadden beoogd (zoals een grote mate 

van vrijheid van beëindiging en geen automati-

sche verlenging aan het eind van de contractu-

ele duur) die door middel van een huurovereen-

komst lastig is te verwezenlijken, maar met een 

14. De vraag of de beheerder bevoegd was om op naam 

van de eigenaar huurovereenkomsten te sluiten met 

de kamerbewoners, speelt in deze procedure geen rol. 

Gelet op het standpunt van de eigenaar in de appèl-

procedure met betrekking tot de kwalificatie van de 

overeenkomst met Casa Haarlem, waarin het stand-

punt is ingenomen dat Casa Haarlem slechts als be-

heerder heeft te gelden, ligt het mijns inziens niet 

voor de hand dat de eigenaar het standpunt zal in-

nemen dat Casa Haarlem buiten haar bevoegdheid is 

getreden toen zij op haar naam huurovereenkomsten 

sloot met de kamerbewoners. In de overeenkomst 

tussen de eigenaar en Casa Haarlem is immers ook 

expliciet toestemming gegeven aan Casa Haarlem om 

de woonruimte te verhuren en beheren.
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beheerovereenkomst geen probleem oplevert; 

 – in de overeenkomst is vermeld dat Casa Haar-

lem eveneens als beheerder optreedt. Het ligt 

niet voor de hand dat de huurder zelf als beheer-

der van het gehuurde optreedt, tenzij partijen 

de bedoeling hebben gehad een beheerovereen-

komst te sluiten, zo redeneert het hof. 

 – de afwijkende onderhoudsverdeling, die nietig 

zou zijn als het de huur van woonruimte zou 

betreffen, is een aanwijzing dat partijen niet de 

bedoeling hebben gehad om een huurovereen-

komst te sluiten;

 – het feit dat in de overeenkomst tussen de eige-

naar en Casa Haarlem met zoveel woorden aan 

Casa Haarlem toestemming wordt verleend de 

woning te verhuren en beheren; en

 – dat in de overeenkomsten met de kamerbewo-

ners de eigenaar wordt vermeld als verhuurder 

en Casa Haarlem als beheerder. 

Het hof gaat in de uitspraak niet in op de vraag 

of Casa Haarlem een beloning ontving voor haar 

werkzaamheden. Uit de feiten kan mijns inziens 

voorzichtig worden afgeleid dat Casa Haarlem de 

huurinkomsten van de kamerbewoners ontving en 

dat zij deze inkomsten, onder aftrek van de aan de 

eigenaar verschuldigde vergoeding en de door haar 

te maken kosten als beloning mocht behouden.

Het hof concludeert via deze weg, onder verwijzing 

naar het Timeshare-arrest,15 dat hoewel de over-

eenkomst voldoet aan alle elementen van de wet-

telijke omschrijving van de huurovereenkomst,16 

toch geen sprake is van huur. Het hof vindt dat de 

overeenkomst tussen de eigenaar en Casa Haarlem 

enkel als beheerovereenkomst kan worden gekwa-

lificeerd. Van een gemengde overeenkomst in de 

zin van art. 6:215 BW is volgens het hof ook geen 

sprake. Het hof oordeelt dat als wordt gekeken naar 

de overeenkomst die partijen hebben gesloten, die 

enkel trekken heeft van een beheerovereenkomst 

betreffende woonruimte en dus niet mede van een 

huurovereenkomst.

De kwalificatie van deze overeenkomst als behee-

rovereenkomst sluit aan bij twee eerdere uitspra-

ken die in vergelijkbare zaken zijn gedaan. 

In zijn conclusie voor het arrest van de Hoge Raad 

d.d. 18 januari 2008 (welke zaak werd afgedaan 

via art. 81 RO) gaat AG Huydecoper in op de kwa-

lificatievraag van een soortgelijke overeenkomst.17 

In eerste aanleg werd de bewuste overeenkomst 

gekwalificeerd als een gemengde overeenkomst, 

15. HR 11 februari 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BO9673, NJ 

2012/73 m.nt. A.L.M. Keirse (Timeshare). De Hoge Raad 

overweegt in dit arrest onder meer: “Beslissend is im-

mers of in de gegeven omstandigheden, gelet op hetgeen 

de part ijen ten t ijde van het sluiten van de overeenkomst 

voor ogen stond, de inhoud en strekking van de over-

eenkomst van dien aard zijn dat deze in zijn geheel be-

schouwd als huurovereenkomst kan worden aangemerkt.”

16. Art. 7:201 BW.

17. HR 18 januari 2008, ECLI: NL: HR: 2008:  BB7037, JWB 

2008/33 (St icht ing Jongerenhuisvest ing Union / St ich-

t ing Vest ia Groep); zie voor de conclusie van AG Huy-

decoper ECLI: NL: PHR: 2008: BB7037.

waarin het beheerelement domineerde. In hoger 

beroep oordeelde het hof dat sprake was van een 

‘echte’ beheerovereenkomst. Dit oordeel is in cassa-

tie in stand gebleven. Huydecoper merkt in zijn con-

clusie op dat voor de kwalificatie van belang is dat 

het object door de eigenaar niet aan de beheerder in 

gebruik wordt verstrekt. Anders gezegd: de beheer-

der heeft niet het genot van de zaak en een huurder 

moet dat genot wel hebben. Bovendien lag de na-

druk in de overeenkomst op de door de beheerder 

verrichte diensten en de beloning die hij daarvoor 

ontving. Om die reden was geen sprake van huur, 

maar van een ‘echte’ beheerovereenkomst. Op het 

begrip ‘gebruik’ in de zin van art. 7:201 BW, dat hier 

door Huydecoper wordt aangehaald, ga ik verderop 

nog nader in.

In 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam een over-

eenkomst tussen de eigenaar van woonruimte en 

Direct Capital gekwalificeerd als een 'echte' behee-

rovereenkomst.18 Direct Capital presenteert zich 

als een onderneming die actief is in het beleggen 

in onroerend goed, bemiddeling bij huur, verhuur 

en beheer van woningen. De Rechtbank conclu-

deert dat het de bedoeling van partijen is geweest 

dat Direct Capital de woning voor de eigenaar zou 

verhuren aan derden en al het regelwerk uit han-

den zou nemen. Alle inkomsten die Direct Capital 

zou verkrijgen die hoger waren dan de prijs die zij 

aan de eigenaar verschuldigd zou zijn, kwamen aan 

Direct Capital toe. Ook hier concludeert de Recht-

bank onder verwijzing naar het Timeshare-arrest 

dat hoewel de overeenkomst tussen de eigenaar en 

Direct Capital voldoet aan de elementen van huur, 

(enkel) sprake is van een beheerovereenkomst, die 

door de eigenaar kan worden beëindigd. In het hier 

besproken arrest wordt geen melding gemaakt van 

de activiteiten van Casa Haarlem. Casa Haarlem 

presenteert zich op haar website als professione-

le makelaardij, maar merkt daarbij ook op dat zij 

huurt, verhuurt of beheert. Casa Haarlem gaat er 

zelf dus niet per definitie vanuit dat zij enkel als be-

heerder optreedt.19 

Ik kan mij vinden in de conclusie van het hof dat 

partijen de bedoeling hebben gehad om Casa Haar-

lem de verhuur van de woning aan de kamerbewo-

ners namens de eigenaar te laten verzorgen. Hoe-

wel uit de geschetste feiten niet blijkt (hoewel dat, 

zoals eerder gezegd, wel uit de feiten zou kunnen 

worden afgeleid) dat Casa Haarlem voor haar werk-

zaamheden een beloning genoot, is niet onbegrij-

pelijk dat het hof tot de conclusie komt dat partijen 

geen (reguliere) huurovereenkomst hebben willen 

sluiten. De overeenkomst kan vervolgens moeilijk 

anders dan als een beheerovereenkomst worden 

gekwalificeerd. Hoewel de overeenkomst lijkt op 

een overeenkomst van lastgeving, voldoet deze 

niet aan de definitie van lastgeving, nu de overeen-

komst tussen de eigenaar en Casa Haarlem niet be-

18. Rb. Amsterdam 22 november 2017, ECLI: NL: RBAMS: 

2017: 9077, WR 2018/58.

19. Zie https://casahaarlem.nl/bedrijfsprofiel/ (geraad-

pleegd 23 januari 2020).
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paalt dat Casa Haarlem verplicht is om de woning 

namens de eigenaar te verhuren. Casa Haarlem is 

daartoe enkel bevoegd. Omdat, in de visie van het 

hof, er wel sprake is van een huurovereenkomst 

(en niet thans van een beheerovereenkomst) is art. 

6:215 BW in deze situatie überhaupt niet van toe-

passing. Nu de beheerovereenkomst geen in de wet 

benoemde overeenkomst in de zin van dit artikel 

is, zou art. 6:215 BW ook niet van toepassing zijn als 

het hof het wel een combinatie van huur- en behee-

rovereenkomst had aangenomen.20

Relat ie eigenaar – (onder)huurders bij beheer

De kwalificatie van de overeenkomst tussen de 

eigenaar en Casa Haarlem is van belang voor het 

bepalen van de relatie tussen de eigenaar en de ka-

merbewoners. Uit het standpunt dat Casa Haarlem 

in deze procedure heeft ingenomen, kan worden af-

geleid dat de kamers onzelfstandige woonruimten 

betreffen. Er is tussen partijen geen discussie over 

dat de overeenkomsten die met de kamerbewoners 

zijn gesloten huurovereenkomsten zijn. 

Zou sprake zijn geweest van een huurovereen-

komst tussen de eigenaar en Casa Haarlem, dan 

zou de relatie tussen de eigenaar en de kamerbewo-

ners meteen duidelijk zijn. Van een directe relatie 

tussen een hoofdverhuurder en een onderhuurder 

is immers geen sprake.21 Het eindigen van de hoofd-

huurovereenkomst heeft tot gevolg dat de onder-

huurder moet ontruimen, tenzij de onderhuurover-

eenkomst ziet op zelfstandige woonruimte. Enkel 

in dat geval zet de hoofdverhuurder op grond van 

art. 7:269 BW de huurovereenkomst met de onder-

huurder voort en ontstaat een directe (huur)relatie 

tussen de eigenaar en deze voormalige onderhuur-

der.22 Deze bepaling is echter niet van toepassing 

als de onderhuurovereenkomst onzelfstandige 

woonruimte betreft. Ook bij de verhuur van be-

drijfsruimte ontbreekt dergelijke bescherming 

voor de onderhuurder. 

In casu komt het hof dus tot het oordeel dat geen 

sprake is van een huurovereenkomst, maar van 

een beheerovereenkomst. Wat betekent dit voor de 

relatie tussen de eigenaar en de kamerbewoners? 

De inhoud van de huurovereenkomsten die Casa 

Haarlem met de kamerbewoners heeft gesloten 

geeft het antwoord. Deze huurovereenkomsten 

zijn door Casa Haarlem aangegaan op naam van de 

20. In de jurisprudentie wordt echter af en toe een uitzon-

dering op dit uitgangspunt gemaakt, waarbij art. 6:215 

BW wel wordt toegepast op een benoemde en onbe-

noemde overeenkomst (bijvoorbeeld franchise).

21. Zie voor een uitgebreide en meer genuanceerde be-

spreking van de relatie tussen de hoofdverhuurder 

en de onderhuurder N. Amiel e.a., Handboek Huurrecht 

Bedrijfsruimte, Deventer: Den Hollander 2018, p. 183-

192.

22. De verhuurder heeft dan op grond van art. 7:269 lid 

2 BW de mogelijkheid om binnen zes maanden te 

vorderen dat de rechter zal bepalen dat de huur met 

ingang van een in het vonnis te bepalen tijdstip zal 

beëindigen, als een van de in dit artikellid genoemde 

omstandigheden zich voordoet.

eigenaar. Hierdoor heeft Casa Haarlem een recht-

streekse huurrelatie gecreëerd tussen de eigenaar 

en de kamerbewoners. De beëindiging van de be-

heerovereenkomst heeft voor de eigenaar dan ook 

niet het gewenste effect: ontruimde oplevering van 

het gehuurde. Om dat te bewerkstelligen, zal de 

eigenaar de huurovereenkomsten met de kamer-

bewoners moeten beëindigen. Uit de door het hof 

geschetste feiten kan worden afgeleid dat sprake 

is van ‘reguliere’ huurovereenkomsten voor woon-

ruimte, zodat beëindiging daarvan slechts op een 

van de gronden als genoemd in art. 7:274 BW mo-

gelijk is.

Hadden partijen kunnen voorkomen dat tussen 

de eigenaar en de kamerbewoners rechtstreekse 

huurovereenkomsten ontstonden, zonder de over-

eenkomst tussen de eigenaar en Casa Haarlem 

als een huurovereenkomst te kwalificeren? Die 

vraag kan bevestigend worden beantwoord. De 

eigenaar en Casa Haarlem hadden kunnen kiezen 

voor directe vertegenwoordiging door Casa Haar-

lem, waarbij Casa Haarlem bevoegd (of in geval 

van lastgeving zelfs verplicht) had kunnen wor-

den om de huurovereenkomsten op eigen naam te 

sluiten met de kamerbewoners.23 Op het moment 

dat de beheerovereenkomst tussen de eigenaar en 

Casa Haarlem zou zijn beëindigd, zou de eigenaar 

ook de kamerbewoners tot ontruiming hebben 

kunnen dwingen. De kamerbewoners maken dan 

weliswaar aanspraak op huurbescherming jegens 

Casa Haarlem, hun verhuurder, maar kunnen dat 

niet met succes doen jegens de eigenaar, met wie 

zij geen enkele contractuele relatie hebben.24 Dit 

uiteraard tenzij de rechter tot het oordeel komt dat 

een ontruimingsvordering van de eigenaar moet 

worden afgewezen wegens misbruik van bevoegd-

heid25 of omdat het naar maatstaven van redelijk-

heid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn26 als de 

kamerbewoners zouden moeten ontruimen, omdat 

de gehanteerde constructie wordt beschouwd als 

een opzetje tussen de eigenaar en Casa Haarlem om 

zo de kamerbewoners de hun toekomende huur-

bescherming te onthouden. Een voorbeeld waarin 

een opzegging werd afgewezen wegens misbruik 

van bevoegdheid om deze reden heb ik in de gepu-

bliceerde jurisprudentie niet aangetroffen.

Sluiten beheerovereenkomst zinvol?

Uit het genoemde arrest van het Hof Arnhem-Leeu-

warden27 kan de conclusie worden getrokken dat 

het voor de eigenaar van een onroerende zaak in be-

23. Zie voor de mogelijkheden voor derden om een ver-

huurder te vertegenwoordigen in het huurrecht E.D. 

den Engelsman, ‘Vertegenwoordiging in het huur-

recht’, TvHB 2019, nr. 1, p.17-24, UDH:TvHB/15400.

24. Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016, ECLI: 

NL: GHARL: 2016: 10346; WR 2017/56, m.nt. J.M. Win-

ter-Bossink.

25. Art. 3:13 BW.

26. Art. 6:248 lid 2 BW.

27. Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016, ECLI: 

NL: GHARL: 2016: 10346; WR 2017/56, m.nt. J.M. Win-

ter-Bossink.
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ginsel mogelijk is om in plaats van een hoofdhuur-

overeenkomst een beheerovereenkomst te sluiten 

en na beëindiging van die beheerovereenkomst de 

huurders van de onroerende zaak rechtstreeks tot 

ontruiming te dwingen. In de kwestie die leidde 

tot dit arrest was sprake van een situatie waarin 

een onroerende zaak in beheer was gegeven aan 

een leegstandbeheerder, die vervolgens gebruiks-

overeenkomsten sloot met derden. Na opzegging 

van de beheerovereenkomst door de eigenaar en 

in verband daarmee van de gebruiksovereenkom-

sten door de leegstandbeheerder, oordeelden de 

voorzieningenrechter en het hof in een eerder kort 

geding dat geen sprake was van een gebruiksover-

eenkomst, maar van een huurovereenkomst. De 

ontruimingsvordering van de leegstandbeheerder 

werd daarom afgewezen. Toen de eigenaar vervol-

gens in kort geding ontruiming vorderde, werden 

de gebruikers (huurders) veroordeeld om de onroe-

rende zaak te ontruimen. Dat sprake was van een 

huurovereenkomst tussen de leegstandbeheerder 

en de gebruikers, stond daar niet aan in de weg. De 

ontruimingsvordering werd door het hof toegewe-

zen omdat de eigenaar de leegstandbeheerder geen 

opdracht zou hebben gegeven om een huurover-

eenkomst, maar enkel een gebruiksovereenkomst 

aan te gaan. Voorts was er in deze casus sprake van 

middellijke vertegenwoordiging (lastgeving) en 

had de leegstandbeheerder de overeenkomst met 

de gebruikers op eigen naam gesloten. 

Ik meen echter dat niet in alle situaties in plaats van 

een huurovereenkomst een beheerovereenkomst 

kan worden gesloten. In welke omstandigheden 

een overeenkomst wel als beheerovereenkomst 

wordt aangemerkt en in welke niet, valt uit de in 

dit commentaar aangehaalde rechtspraak niet met 

zekerheid te destilleren. Ik meen dat de volgende 

omstandigheden relevant zijn:

 – Het beheren van de onroerende zaak moet voor 

de beheerder onderdeel zijn van zijn verdienmo-

del. Daarbij is niet uitgesloten dat de beheerder 

een bepaald risico draagt. Casa Haarlem lijkt 

aan dit profiel te voldoen; zij noemt het beheren 

van onroerende zaken althans als een van haar 

activiteiten. Uit het vonnis van de Rechtbank 

Amsterdam d.d. 22 november 2017 blijkt dat aan 

de kwalificatie als beheerovereenkomst niet in 

de weg staat dat de beheerder maandelijks een 

vergoeding aan de eigenaar betaalt, ook als de 

beheerder de onroerende zaak niet (geheel) aan 

derden in huur geeft.28 De beheerder draagt het 

risico van leegstand en het staat dus niet vast 

dat zijn inkomsten uit verhuur hoger zijn dan 

de vergoeding die hij aan de eigenaar dient te 

betalen. Dat de beheerder daadwerkelijk iets 

verdient aan zijn werkzaamheden, is dan dus 

geen vereiste voor de kwalificatie van de over-

eenkomst als beheerovereenkomst. Kennelijk 

wordt als criterium gehanteerd dat de beheer-

28. Rb. Amsterdam 22 november 2017, ECLI: NL: RBAMS: 

2017: 9077, WR 2018/58.

der de mogelijkheid heeft om inkomsten uit zijn 

activiteiten te halen;

 – De beheerder maakt zelf feitelijk geen gebruik 

van de onroerende zaak. Daarbij ga ik uit van 

de ‘enge’ definitie van het begrip gebruik, zoals 

gehanteerd door Huydecoper in zijn conclusie 

voor het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 janu-

ari 2008, waarin hij concludeert dat voor de 

kwalificatie van de overeenkomst van belang 

is of de eigenaar de onroerende zaak in gebruik 

heeft verstrekt aan de beheerder (en dus of de 

beheerder het genot van het gehuurde heeft).29 

Het hof hanteert in deze uitspraak een ruime-

re definitie van het begrip ‘gebruik’ en oordeelt 

dat het gebruik van een zaak in de zin van art. 

7:201 BW er ook in kan bestaan dat de huurder 

de zaak aan een derde zal gaan wederverhuren 

(onderverhuren). Desalniettemin meen ik dat 

het feitelijke gegeven dat de beheerder slechts 

als ‘doorgeef luik’ fungeert, een omstandigheid 

is die kan bijdragen aan de conclusie dat sprake 

is van een beheerovereenkomst en niet van een 

huurovereenkomst. 

Dit betekent dat soms een beheerovereenkomst kan 

worden gebruikt in plaats van een hoofdhuurover-

eenkomst, waardoor een onroerende zaak door de 

eigenaar kan worden geëxploiteerd zonder dat hij 

gebonden is aan de dwingendrechtelijke huurbe-

schermingsbepalingen. In andere gevallen lijkt het 

sluiten van een beheerovereenkomst in plaats van 

een huurovereenkomst niet goed mogelijk. Ik heb 

de volgende situaties onderzocht:

 – Leegstandbeheer. Hoewel leegstandbeheerders 

bruikleenovereenkomsten plegen te sluiten 

met de gebruikers van de onroerende zaak en 

geen huurovereenkomsten, komt het wel voor 

dat de overeenkomst tussen de beheerder en de 

gebruiker toch als huurovereenkomst wordt 

gekwalificeerd.30 De eigenaar van de onroe-

rende zaak heeft er belang bij dat hij met enige 

f lexibiliteit over de onroerende zaak kan be-

schikken en dat hij de overeenkomst met de be-

heerder kan beëindigen, zonder dat de gebrui-

kers jegens hem aanspraak kunnen maken op 

huurbescherming. Het sluiten van een beheero-

vereenkomst tussen eigenaar en beheerder ligt 

hier voor de hand, zeker ook gelet op de taak 

van de beheerder.

 – Kamerverhuur. De eigenaar die een onroerende 

zaak laat verhuren aan kamerbewoners, heeft 

er belang bij niet te worden geconfronteerd met 

een beroep op huurbescherming door deze ka-

merbewoners. De eigenaar van de onroerende 

zaak kan ervoor kiezen om een hoofdhuurover-

eenkomst te sluiten met de beheerder en deze 

29. HR 18 januari 2008, ECLI: NL: HR: 2008: BB7037, JWB 

2008/33 (St icht ing Jongerenhuisvest ing Union / St ich-

t ing Vest ia Groep).

30. Dit was het geval in de kwestie die leidde tot het arrest 

van het Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016, 

ECLI: NL: GHARL: 2016: 10346, WR 2017/56, m.nt. J.M. 

Winter-Bossink.
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overeenkomst te kwalificeren als een huur-

overeenkomst betreffende een ruimte in de zin 

van artikel 7:230a BW, omdat de beheerder het 

gehuurde zelf niet als woonruimte gaat gebrui-

ken, maar de eigenaar loopt hierbij het risico 

dat ook de hoofdhuurovereenkomst als huur-

overeenkomst betreffende woonruimte wordt 

gekwalificeerd.31 De beëindiging van de hoofd-

huurovereenkomst is dan onderworpen aan de 

dwingendrechtelijke bepalingen van art. 7:271 

e.v. BW. Dit kan de eigenaar voorkomen door 

het sluiten van een beheerovereenkomst. Uit de 

hier besproken casus kan de les worden getrok-

ken dat de eigenaar dan wel moet bedingen dat 

de beheerder de huurovereenkomsten met de 

kamerbewoners op eigen naam afsluit.

 – Bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 lid 2 BW. 

Wanneer een bedrijfsruimte in hoofdhuur 

wordt uitgegeven en vervolgens direct, zonder 

dat sprake is van een aanvullende overeen-

komst tussen de onderverhuurder en de on-

derhuurder wordt onderverhuurd, is de hoofd-

huurder feitelijk alleen een tussenschakel 

tussen de eigenaar en de onderhuurder. In die 

situatie lijkt het goed mogelijk om een beheero-

vereenkomst in plaats van een hoofdhuurover-

eenkomst te sluiten.

 – Tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder 

kunnen echter ook aanvullende overeenkom-

sten worden gesloten, zoals een afnamebeding 

en/of een franchiseovereenkomst. Ik ben er 

niet zeker van of de hoofdhuurovereenkomst 

in deze situaties zou kunnen worden vervan-

gen door een beheerovereenkomst. De in dit 

commentaar aangehaalde jurisprudentie lijkt 

die mogelijkheid niet uit te sluiten. De belang-

rijkste taak van de hoofdhuurder/beheerder is 

immers om de onroerende zaak aan een derde 

in gebruik te geven en dat duidt op beheer van 

de onroerende zaak. Anderzijds zou kunnen 

worden geconcludeerd dat de hoofdhuurder/

beheerder zelf ook het genot van de onroeren-

de zaak heeft, nu hij via deze onroerende zaak 

aanvullende activiteiten verricht naast het en-

kel verhuren ervan. Via deze onroerende zaak 

zet de hoofdhuurder/beheerder (op grond van 

het afnamebeding en/of de franchiseovereen-

komst) dan immers zijn producten af; het ver-

dienmodel van de hoofdhuurder is dan niet ge-

legen in de onderverhuur, maar in de afzet die 

hij bij zijn onderhuurder creëert. Ik meen dat in 

deze situaties niet snel zal worden aangenomen 

dat sprake is van een beheerovereenkomst in 

plaats van een huurovereenkomst.

 – Zorgvastgoed. Ook bij zorgvastgoed worden, net 

als bij kamerverhuur, wel huurovereenkom-

sten gesloten onder het regime van art. 7:230a 

BW, terwijl delen van de onroerende zaak door 

de zorgverlener in gebruik worden gegeven aan 

31. HR 20 september 1985, ECLI: NL: HR: 1985: AC9008, NJ 

1986/260, m.nt. P.A. Stein (Zonshoue I).

zorgvragers. Ik betwijfel of het sluiten van een 

beheerovereenkomst door de eigenaar met de 

zorgverlener, in plaats van een huurovereen-

komst, hier mogelijk is en wel om verschillende 

redenen. Ten eerste is het niet ongebruikelijk 

dat het zorgvastgoed deels door de zorgverlener 

zelf wordt gebruikt. Delen van de onroerende 

zaak worden gebruikt als kantoorruimte, op-

slagruimte of (andere) werkruimte. De zorgver-

lener heeft dan zelf het (mede)genot van (een 

deel van) het gehuurde. Die omstandigheid is 

reeds een aanwijzing dat partijen de bedoeling 

hebben gehad om een huurovereenkomst te 

sluiten. Daarnaast geldt ook hier, net als in de 

onder het vorige gedachtestreepje besproken 

gevallen, dat de zorgverlener de onroerende 

zaak niet alleen gebruikt voor het verhuren 

(of op andere titel in gebruik geven) van delen 

van de onroerende zaak, maar ook voor aan-

vullende activiteiten. ‘Aanvullend’ is hier ei-

genlijk niet het juiste woord: het verlenen van 

een zorg is een essentiële voorwaarde voor de 

zorgverlener om een deel van de onroerende 

zaak aan een zorgvrager in gebruik te geven. De 

zorgverlener sluit vaak ook geen ‘eenvoudige’ 

huurovereenkomst betreffende woonruimte 

met een zorgvrager. De overeenkomst betreft 

vaak een zorgovereenkomst, een gemengde 

overeenkomst (waarin het zorgelement over-

heerst) of een huurovereenkomst die dusdani-

ge samenhang heeft met de zorgovereenkomst 

dat beide overeenkomsten gelijktijdig eindigen. 

Omdat de zorgverlener zelf (ook) het genot van 

de onroerende zaak heeft én het verhuren van 

delen van de onroerende zaak niet de enige 

taak van de zorgverlener is, is het volgens mij 

niet mogelijk om een overeenkomst tussen de 

eigenaar en de zorgverlener te kwalificeren als 

beheerovereenkomst;

 – Bedrijfsverzamelgebouw voor kantoorruimte. De 

situatie waarin een onroerende zaak in zijn ge-

heel wordt verhuurd aan één partij, die vervol-

gens delen van het gebouw als kantoorruimte 

aan derden verhuurt, leent zich wel voor het 

sluiten van een beheerovereenkomst tussen de 

eigenaar en de beheerder. Deze situatie vertoont 

immers grote gelijkenissen met kamerverhuur. 

Zolang van gebruik door de beheerder van (een 

deel van) de onroerende zaak geen sprake is, 

kan een beheerovereenkomst uitkomst bieden.

Er zijn dus situaties denkbaar waarin het sluiten 

van een beheerovereenkomst in plaats van een 

hoofdhuurovereenkomst mogelijk lijkt. De eige-

naar kan dan in beginsel eenvoudiger en sneller tot 

beëindiging van de overeenkomst met de beheerder 

overgaan dan wanneer hij een huurovereenkomst 

aangaat. In beginsel, want net als iedere duurover-

eenkomst is de beheerovereenkomst onderworpen 

aan de aanvullende en beperkende werking van de 

redelijkheid en billijkheid. Die aanvullende en be-

perkende werking kunnen tot gevolg hebben dat de 

beheerovereenkomst niet kan worden beëindigd, 

dat een langere opzegtermijn dan overeengekomen 

in acht moet worden genomen of dat een schade-
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vergoeding aan de beheerder moet worden betaald. 

In die zin geldt voor het beëindigen van de behee-

rovereenkomst hetzelfde als voor beëindiging van 

een huurovereenkomst.32 Bij de overweging om een 

beheerovereenkomst te sluiten in plaats van een 

huurovereenkomst zal de eigenaar overigens ook 

eventuele nadelen in overweging moeten nemen. 

Zo is de verhuur van onroerende zaken vrijgesteld 

van omzetbelasting, terwijl een beheerovereen-

komst btw-belast is.33 

E.H.M. Swaneveld34

TvHB 2020/3

Hof Arnhem-Leeuwarden 
24 december 2019 

ECLI: NL: GHARL: 2019: 11177

Hoger Beroep van het vonnis van de Rechtbank 

Gelderland 19 oktober 2016, TvHB 2017/12, UDH:T-

vHB/14275, m.nt. M. van Schie

Met noot van N. van Tamelen

Samenvatting

Huurprijsaanpassing, ontvankelijkheid, 

verhouding tussen art. 9.2 Algemene Bepalingen 

ROZ 2003 en art. 7:303 BW, ingangsdatum 

herziene huurprijs

De huurder van een café wil komen tot een huurprijs-

verlaging. Daartoe wordt de route van art. 9.2 van de 

Algemene Bepalingen (ROZ 2003) gevolgd. De des-

kundigen bepalen een markthuurwaarde en niet de 

waarde conform de maatstaf van art. 7:303 lid 2 BW. 

De kantonrechter heeft de huurder in een procedure ex 

art. 7:303 BW daarom niet-ontvankelijk verklaard. Het 

gerechtshof verklaart de huurder wel ontvankelijk en 

neemt procedurele beslissingen om tot herziening van 

de huurprijs te komen. Bij de bepaling van de ingangs-

datum komt de verhouding tussen art. 9.2 AB en art. 

7:303 BW en 7:304 BW aan de orde. 

Gerechtshof

de vennootschap onder firma Café De Pineut,

gevestigd in [A],

appellante, in eerste aanleg: eiseres,

hierna: Huurster,

advocaat: mr. Ch.Y.M. Moons,

tegen

[geïnt imeerde1], wonend in [A],

32. Zie voor de toepassing van open normen als de rede-

lijkheid en billijkheid in het huurrecht J. van Lochem, 

Open normen in het huurrecht (Recht en Prakt ijk Vast-

goedrecht VG11), Deventer: Wolters Kluwer 2019.

33. A.J. Oostenrijk, ‘Verhuur en BTW’, TvHB 2004, nr. 6, p. 

171-175, UDH:TvHB/1687.

34. Elina Swaneveld is werkzaam als wetenschappelijk 

medewerker bij VMBS Advocaten te Eindhoven.

[geïnt imeerde2], eveneens wonend in [A],

[geïnt imeerde3], wonend in [B],

geïntimeerden, in eerste aanleg: gedaagden,

hierna gezamenlijk: Verhuurders,

advocaat: mr. T.J. van Veen.

(…)

2 Samenvatting van de inhoud van dit arrest

In deze zaak gaat het om huurprijsvaststelling van 

artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte, een café/bar met 

terras. Volgens Huurster is de huurprijs verlaagd 

doordat partijen een advies van een deskundige 

hebben laten opstellen waarin een lagere prijs is be-

paald. Het hof vindt de vordering van Huurster om 

dit vast stellen echter ongegrond omdat Huurster 

met haar vordering van het advies afwijkt.

Subsidiair vordert Huurster dat het hof de huur-

prijs zal verlagen. Voordat het hof op die vordering 

beslist heeft het een advies van een deskundige 

nodig, waarin een vergelijking wordt gemaakt met 

andere, soortgelijke gevallen, zoals bedoeld in ar-

tikel 7:303 lid 2 BW. Die vergelijking ontbreekt in 

het advies dat partijen hebben laten opstellen. Hier-

over moeten partijen zich eerst kunnen uitlaten, 

zodat over de hoogte van de huur nu nog geen eind-

beslissing kan worden gegeven.

Wel beslist het hof nu op drie andere discussiepun-

ten:

(i) de verbeteringen als gevolg van een verbouwing 

blijven buiten beschouwing,

(ii) de ingangsdatum van een eventuele huurprijs-

vaststelling zal 21 juli 2015 zijn,

(iii) bij de huurprijsvaststelling zal rekening gehou-

den worden met het terras van 60m2.

Hieronder wordt uitgelegd waarom het hof zo heeft 

besloten.

3 De vaststaande feiten

Het hof is uitgegaan van de door de kantonrechter 

vastgestelde feiten omdat geen van partijen tegen 

die vaststelling bezwaar heeft gemaakt. Samenge-

vat gaat het om het volgende:

3.1 De inmiddels overleden vader van Verhuurders 

en Huurster hebben op 18 december 2007 een huur-

overeenkomst met elkaar gesloten met betrekking 

tot een horecaruimte aan [a-straat 1] in [A] (hierna: 

het café). Verhuurders zijn de erfgenamen van hun 

vader. Het betreft huur/verhuur van bedrijfsruimte 

zoals bedoeld in artikel 7:290 e.v. BW.

De huur is ingegaan op 1 februari 2008 en zowel 

per 1 februari 2013 als per 1 februari 2018 met vijf 

jaar verlengd. In mei 2016 bedroeg de huurprijs € 

46.183,49 exclusief BTW per jaar.

In 2007/2008 is het pand op verzoek van Huurster 

verbouwd. De kosten daarvan (€ 86.000) zijn be-

taald door de vader van Verhuurders. Onderdeel 

van de overeenkomst was dat Huurster in verband 

met de verbouwingskosten 10 jaar lang, tot 1 februa-

ri 2018, jaarlijks 10% van de verbouwingskosten zou 

vergoeden.

3.2 Huurster heeft bij brief van 20 januari 2015 ver-

zocht om huurverlaging. In juli 2015 hebben par-

tijen elk een deskundige benoemd, welke deskun-


