
Dexia entameerde en leidde tot de
uitspraak Rb. Amsterdam (ktr.)
30 april 2015, NJF 2015/378. Zoals
bekend lopen de effectenlease-‐‑
zaken al vele jaren. De meeste za-‐‑
ken zijn afgedaan door het alge-‐‑
meen verbindend verklaren van de
WCAM-‐‑overeenkomst in de be-‐‑
schikking vanHofAmsterdamd.d.
25 januari 2005, maar men kon een
opt-‐‑outverklaring afleggen omniet
gebonden te zijn. Gedaagden heb-‐‑
ben die verklaring afgelegd, maar
dat is inmiddels meer dan zeven
jaar geleden. Zo langzamerhand
wil Dexia de boeken sluiten en zij
meent dat zij voldaan heeft aan al
haar verplichtingen. Daarbij be-‐‑
roept zij zich op Hoge Raad-‐‑arres-‐‑
ten van 28maart 2008,NJ 2009/578,
en 5 juni 2009, NJ 2012/182. In die
beslissingen heeft de Hoge Raad
uitsluitsel gegeven over de regels
en beoordelingsmaatstavendie van
toepassing zijn op effectenlease-‐‑
zaken en in arresten van Hof Am-‐‑
sterdam van 1 december 2009,NJF
2012/12, is daaraan feitelijk invul-‐‑
ling gegeven door de ontwikkeling
van de zogenoemde Hof-‐‑formule,
waarna deHoge Raad in zijn arrest
van 29 april 2011,NJ 2013/41, heeft
uitgesprokendat hetAmsterdamse
hof een juiste toepassing heeft ge-‐‑
geven aan de eerder bedoelde
maatstaven. Gedaagden kunnen
zich echter niet vinden in de in die
jurisprudentie ontwikkelde beoor-‐‑
delingsmaatstaven en wensen ook
mogelijk nieuwe jurisprudentie
van hoven en/of de Hoge Raad af
tewachten.De kantonrechterwijst
de vordering van Dexia toe, nu
Dexia hierbij voldoende belang
heeft en ook geen misbruik van
recht maakt.

Aan het eind van haar onderzoek
komt Groeneveld-‐‑Tijssens onder
andere tot de conclusie dat de
rechtspraktijk de verklaring voor
recht niet vaak nodig heeft en de
eiser in de meeste gevallen een
sterker alternatief tot zijn beschik-‐‑
king heeft.Wat rest zijn de resulta-‐‑
ten van haar onderzoek die een
bevestiging inhouden van wat in
de rechtspraktijk al werd gedacht
en waarin ook een verklaring kan
worden gevonden voor de geringe

aandacht van dewetgever en in de
literatuur.

A.W. Jongbloed*

C.J. van Zeben & J.W. du Pon (m.m.v.
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J.A. Kinderman, Huur van bedrijfs-
ruimten (diss. Heerlen), Zutphen:
Uitgeverij Paris 2014, 538 p.,
! 68,75, ISBN 9789462510098

Titel 7.4.6 BW: tijd voor een
volledige heroverweging?

Het huurrecht van bedrijfsruimte
is sinds de invoering in 1971 nau-‐‑
welijks veranderd. ‘Dit te meer
omdat de voornaamste reden voor
het invoeren van een aparte rege-‐‑
lingdemaatschappelijke ontwikke-‐‑
lingen in de jaren ervoor was ge-‐‑
weest. Een regeling die is inge-‐‑
voerd om aan te sluiten bij maat-‐‑
schappelijke en economische ont-‐‑
wikkelingen, maar die vervolgens
ruim veertig jaar lang nauwelijks
bijgewerktwordt, zou achterhaald
kunnen zijn.’1 De toetsing van dit
vermoeden staat centraal in het
proefschrift waarop J.A. Kinder-‐‑
man op 14 februari 2014 promo-‐‑
veerde aan de Open Universiteit.
Volgens de samenvatting gaat dit
boek dieper in op de bedoeling van
de wetgever bij de bepalingen in
titel 7.4.6 BWen art. 7:230a BWdan
andere boeken en belooft het boek
antwoord te geven op vragen die
nog niet eerder door de wetgever
of in de jurisprudentie zijn beant-‐‑
woord. Bovendien bevat het boek
een volledig overzicht van het in
afdeling 7.4.6 BW bepaalde.2 Een

hoopgevende en prikkelende sa-‐‑
menvatting.
Kinderman onderzocht de volgen-‐‑
de probleemstelling: ‘In hoeverre
sluit de uitwerking van de huurbe-‐‑
schermingsbepalingen van en het
onderscheid tussen, afdeling 7.4.6
BW en art. 7:230a BW nog aan op
het doel dat de wetgever met de
invoering van deze bepalingen
heeft willen bereiken?’ Hij betrekt
in zijn onderzoek de rechtsstelsels
in België, Engeland enNoorwegen.
Een kritisch onderzoek naar, al-‐‑
thans een kritische verhandeling
over, de redactie en het functione-‐‑
ren van titel 7.4 (en in dit geval af-‐‑
deling 6 van deze titel en art. 7:230a
BW) is niet nieuw. Reeds sinds de
inwerkingtreding van titel 7.4 BW
gaan er geluiden op dat deze titel
dient te worden heroverwogen.3

Huydecoper betoogt onder meer
dat er geen structureel verschil is
tussen de huurders in de catego-‐‑
rieën van art. 7:230a BW en art.
7:290 BW, zodat het moeilijk te be-‐‑
grijpen is dat deze regimes niet in
één wetsartikel zijn neergelegd
(zoals was voorgesteld in het inge-‐‑
trokken wetsvoorstel 24150).4 Te-‐‑
rug naar de dissertatie van
Kinderman.
Kinderman komt tot de conclusie
dat zijn onderzoeksvraag negatief
dient te worden beantwoord. Vol-‐‑
gens Kinderman heeft het huur-‐‑
recht bedrijfsruimte zijn houdbaar-‐‑
heidsdatum ver overschreden en
is het toe aan een grondige renova-‐‑
tie. De resultaten van zijn onder-‐‑
zoek zijn neergelegd in negen
hoofdstukken; de hoofdstukken
worden afgeslotenmet een voorstel
tot een nieuw wetsartikel zo
Kindermandatwenselijk acht. De-‐‑
ze wetsartikelen gezamenlijk vor-‐‑
men het wetsvoorstel dat Kinder-‐‑
man in hoofdstuk 10 heeft neerge-‐‑
legd, de nieuwe fundering voor het
huurrecht bedrijfsruimte (aldus
Kinderman). Kinderman beoogt
met dit wetsvoorstel onjuistheden
en elementen in titel 7.4.6 en art.
7:230aBW,die doorde jurispruden-‐‑
tie zijn ingehaald, te verbeteren.
Daarnaast poogt Kinderman door
artikelen te herformuleren en te
herplaatsen tot eenmeer overzich-‐‑
telijke regeling van het bedrijfs-‐‑
ruimtehuurrecht te komen, aldus
Kinderman. Hoofdstuk 11 betreft
een samenvatting en conclusies.
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Na in hoofdstuk 1 een toelichting
te hebben gegeven op de onder-‐‑
zoeksdoelstelling en een leeswijzer
te hebben verstrekt, gaat Kinder-‐‑
man in hoofdstuk 2 (een beschrij-‐‑
vend hoofdstuk) nader in op de
wetshistorie en de doelstelling van
de wetgever met titel 7.4.6 BW. In
een notendop is hierin de ratio van
diverse wetsbepalingen door de
jaren heen te vinden, waarbij niet
op alle onderwerpen even diep
wordt ingegaan (alhoewel een
aantal onderwerpen in latere
hoofdstukken wel nader wordt
uitgediept). De onderwerpen die
in dit hoofdstuk de meeste aan-‐‑
dacht krijgen, zijn de ratio van de
wetgever met titel 7.4.6 (en de
voorgangers daarvan), de termijn-‐‑
bescherming, de nadere huurprijs-‐‑
vaststelling (thans ex art. 7:303 en
7:304 BW) en de wetsvoorstellen
door de jaren heen. In hoofdstuk 3
gaat Kinderman in op de reikwijd-‐‑
te van art. 7:290 BW: wanneer is er
sprake van een bedrijfsruimte ex
art. 7:290 BW? Hij gaat helaas niet
in op de problematiek rondom de
gemengde (huur)overeenkomst.5

Kinderman concludeert dat de
wetgever niet de bedoeling heeft
gehad om art. 7:290 BW voor meer
bedrijven van toepassing te laten
zijn dan de bedrijven die zijn ge-‐‑
noemd in dit artikel. Hij komt tot
die conclusie aan de hand van een
analyse van de bedoeling van de
wetgever en de rechtspraak en
omdat de wetgever slechts enkele
soorten bedrijven heeft genoemd
in dit artikel.
Hij kwalificeert dit als ‘star en in-‐‑
flexibel’waardoor rechtersgedwon-‐‑
gen zouden worden om in bepaal-‐‑
de gevallen te oordelen dat het re-‐‑
gime van art. 7:290 BW niet van
toepassing is, terwijl dit juist wel
het geval zou moeten zijn. Verder
werpt hij de vraag op of bepaalde
huurders ten opzichte van hun
verhuurder wel de bescherming
nodig hebben die titel 7.4.6 BW
huurders biedt. Hij refereert daar-‐‑
bij aan grote retailers zoals V&D
enMediamarkt.6 Kinderman heeft
onderzocht hoeveel bedrijven he-‐‑
den ten dage ten onrechte (vanuit
het perspectief van de bedoeling
van de wetgever) wel en hoeveel
ten onrechte niet onder de definitie
van art. 7:290 BW zouden vallen.
Kinderman concludeert dat uit de

praktijk volgt dat bij 44% van de
gevallen sprake is van een mis-‐‑
match tussen de feitelijke uitwer-‐‑
king van de definitie en de bedoe-‐‑
ling van dewetgever.7 Hij komt tot
een herformulering van art. 7:290
BW.Afdeling 6wordt voor ‘grotere
huurders’ geheel van regelend
recht. Verder is het onderscheid
tussen een beroep of een bedrijf
verdwenen8 en dat geldt ook voor
de verschillende disciplines uit art.
7:290 BW. Kinderman kiest er in
zijnwetsvoorstel evenwel voor om
niet alle onroerende zaken onder
dit artikel te laten vallen. Dit wordt
overigens eerst echt duidelijk als
de lezer hoofdstuk 9 erbij neemt
(welk hoofdstuk ziet op ‘overige
gebouwde onroerende zaken’). Ik
maakdaarom reeds nu eenuitstap-‐‑
je naar hoofdstuk 9.
De ruimten die niet bestemd zijn
om te worden gebruikt voor een
beroep of bedrijf (aldusKinderman
zijn dat organisaties zonderwinst-‐‑
oogmerk), blijven in zijnwetsvoor-‐‑
stel behoren tot de restcategorie
van art. 7:230a BW omdat die zijns
inziens wel enige vorm van be-‐‑
scherming behoeven, maar niet zo
veel als de huurder ex art. 7:290
BW. In zijn voorstel voor het
nieuwe art. 7:230a BW komt de
ontruimingsbeschermingstermijn
te vervallen. Daar staat tegenover
dat als de verhuurder de huurover-‐‑
eenkomst opzegt, de huurder
– voor de einddatum van de huur-‐‑
overeenkomst – bij de rechter kan
vorderen dat deze de einddatum
van de huurovereenkomst op een
later moment vaststelt. Waarom
Kinderman ervoor kiest om de
huurder eendagvaardingsprocedu-‐‑
re te laten starten in plaats van een
verzoekschriftprocedure (hij
spreekt in het voorstel over ‘vorde-‐‑
ren’) is niet duidelijk. Verder
handhaaft hij de systematiek dat
hoger beroep niet openstaat. In de
nieuwe opzet kan de art. 7:230a-‐‑
huurovereenkomst nietmeer eindi-‐‑
gen door enkel tijdsverloop, maar
is een opzegging vereist. De keuze
om toch art. 7:230a BW in stand te
laten, komt mij weinig gelukkig
voor; aldus wordt mijns inziens in
de hand gewerkt dat discussies
over de vraag welk regime van
toepassing is, blijven bestaan (zelfs
al zal dat op een andere schaal
plaatsvinden). DeHogeRaadwees

op 11 april 2014 een interessant
arrest waarbij de vraag centraal
stond of de landingsbaan van
Vliegbasis Valkenburg al dan niet
kwalificeerde als een gebouwde
onroerende zaak ex art. 7:230a
BW.9 De Hoge Raad overwoog:

‘3.5.1 Bij de beoordeling van het
onderdeel dient het volgende te
worden vooropgesteld. Een zaak
kan in elk geval worden aange-‐‑
merkt als een“gebouwdeonroeren-‐‑
de zaak” in de zin van art. 7:230a
BW als zich op of onder de grond
een gebouw bevindt, tenzij dat ge-‐‑
bouwals onderdeel vanhet gehuur-‐‑
de van verwaarloosbare betekenis
is. Onder “een gebouw” dient te
worden verstaan een bouwwerk
dat een voormensen toegankelijke,
overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte
vormt (vgl. art. 1, aanhef en onder
c, Woningwet). Ook een zaak die
niet (geheel) aan deze omschrijving
voldoet kan onder omstandighe-‐‑
den worden aangemerkt als een
gebouwde onroerende zaak. Een
enkele verharding of bewerking
van de grond is echter in de regel
niet toereikend om een zaak aan te
merken als “gebouwd” in de zin
van art. 7:230a BW.
3.5.2Het hof heeft in rov. 5.3 onder-‐‑
zocht of de onderhavige landings-‐‑
baan, die geen gebouw is als hier-‐‑
voor in 3.5.1 bedoeld, niettemin
kan worden aangemerkt als een
gebouwde onroerende zaak in de
zin van art. 7:230a BW. Daarbij
heeft het hof de omstandigheid dat
een landingsbaan naar normaal
spraakgebruik is “aangelegd” en
niet “gebouwd”, niet doorslagge-‐‑
vend geacht, maar opgevat als een
aanwijzing dat geen sprake is van
een gebouwde onroerende zaak.
Aldus heeft het hof geen blijk gege-‐‑
ven van miskenning van de hier-‐‑
voor in 3.5.1 vermeldemaatstaven.
(…)’

In hetwetsvoorstel vanKinderman
wordt het criterium ‘gebouwde
onroerende zaak’ overigens verla-‐‑
ten.
In hoofdstuk 4 behandelt Kinder-‐‑
man het semidwingende recht en
de afwijkende bedingen. Het eer-‐‑
der gedane wetsvoorstel voor art.
7:290 BW (zie hoofdstuk 3) wordt
uitgebreid met één lid dat er kort
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gezegd op neerkomt dat als de
huurder, ten tijde van het aangaan
vande huurovereenkomst, niet een
‘grote huurder’ is, slechts met
goedkeuring van de rechter van de
bepalingen uit deze titel mag wor-‐‑
den afgeweken. De goedkeuring
wordt enkel gegeven als de positie
van de huurder ten opzichte van
die van de verhuurder niet wezen-‐‑
lijk wordt aangetast. Bij het maken
van deze toets dienen alle omstan-‐‑
digheden in aanmerking teworden
genomen. Kinderman kiest ervoor
titel 7.4.6 (voor niet-‐‑grote huur-‐‑
ders) geheel dwingend te maken
inplaats vanhet huidige semidwin-‐‑
gende recht.10 Dit was ook het ge-‐‑
val in de huurwetgeving die gold
voor 2003 (vgl. art. 7A:1629 BW
(oud)).11 Bij arrest van 3 april 2015
overwoogdeHogeRaad overigens
dat ook als het afwijkende beding
door de huurder is vernietigd, toch
nog goedkeuring voor dat beding
kan worden verkregen.12

Hoofdstuk 5 is een omvangrijk
hoofdstuk en ziet op het einde van
de huurovereenkomst door opzeg-‐‑
ging. Kinderman concludeert tot
een wetsvoorstel dat redelijk dicht
bij de huidigewetgeving blijft. Het
voorstel is zeker eenvoudiger gere-‐‑
digeerd en bepalingen die zijns in-‐‑
ziens overbodig zijn, keren niet te-‐‑
rug, zoals de regeling rondom art.
7:308 en art. 7:309 BW (hetgeen ik
ten zeerste toejuich). In dit verband
breng ik nog graag het belangwek-‐‑
kende arrest van de Hoge Raad
van 14 februari 2014 onder de aan-‐‑
dacht van de lezer.13 In dit arrest
overwoog de Hoge Raad onder
meer dat het bij de bescherming
van een huurder van een bedrijfs-‐‑
ruimte ex art. 7:290 BW om een
bescherming van een recht gaat dat
van fundamenteel andere aard is
dan het recht van een huurder van
woonruimte (ex art. 7:232 BW). Bij
de huurder ex art. 7:290 BW gaat
hetmet name ombedrijfseconomi-‐‑
sche belangen van de huurder en
de verhuurder. Deze overweging
resulteerde erin dat de strenge
norm die de Hoge Raad aanlegde
in het arrest van 26maart 2010, niet
geldt bij bedrijfsruimten ex art.
7:290 BW.14 In het arrest uit 2010
overwoog de Hoge Raad dat als
een verhuurder over wil gaan tot
uitvoering van een bouw-‐‑ en reno-‐‑
vatieplan en als dit voornemen

wordt ingegeven vanuit financiële
overwegingen, er sprake dient te
zijn van een structurelewanverhou-‐‑
ding tussen de exploitatiekosten
en de huuropbrengsten. Dán kan
het oordeel gerechtvaardigd zijn
dat de verhuurder het gehuurde in
verband met een renovatie zo
dringend nodig heeft voor eigen
gebruik dat van hem, de belangen
van beide partijen naar billijkheid
in aanmerking genomen, niet kan
worden verlangd dat de huurver-‐‑
houding wordt voortgezet. Ik ver-‐‑
wijs naarde lezenswaardige conclu-‐‑
sie van A-‐‑G Wissink bij dit arrest.
Het zesde hoofdstuk ziet op diver-‐‑
se vormen van tussentijdse beëin-‐‑
diging van de huurovereenkomst
en is enkel een verkennend hoofd-‐‑
stuk.15

In hoofdstuk 7 komt de nadere
huurprijsvaststelling (ex art. 7:303
BWen art. 7:304 BW) aan bod. Kort
gezegd concludeertKindermandat
de huidige regeling een aantal on-‐‑
juistheden en onduidelijkheden
bevat en dat de ontvankelijkheids-‐‑
eis (met betrekking tot het deskun-‐‑
digenbericht ex art. 7:304 BW), als-‐‑
mede de uitwerking daarvan, in
de praktijk geen recht doet aan de
bedoeling van dewetgever. Verder
ontbreekt zijns inziens een aantal
onderwerpen, zoals omzethuur en
indexatie. Hij komt tot een nieuw
voorstel waarbij het uitgangspunt
voor de nieuwe huurprijs is de ge-‐‑
middelde geldende (ik vermoed
dat hij bedoelt te zeggen: ‘geldend’
op het moment waarop de vorde-‐‑
ring tot herziening wordt inge-‐‑
steld) huurprijs van vergelijkbare
bedrijfsruimten ter plaatse (in
plaats van de gemiddelde huur-‐‑
prijs over een periode van vijf jaar,
zoals nu het geval is). De systema-‐‑
tiek van het gezamenlijke deskun-‐‑
digenbericht wordt verlaten: de
meest gerede partij dient te vorde-‐‑
ren dat de huurprijs wijzigt en
dient aannemelijk te maken dat de
vigerende huurprijs niet meer
overeenstemt met die van de ge-‐‑
middelde geldende huurprijs. Er
wordt een apart lid toegevoegd aan
het voorstel dat bepaalt dat als
partijen dat wensen en als de
huurovereenkomst dit toestaat, de
nadere vaststelling van de huur-‐‑
prijs kan worden gekoppeld (al
dan niet gedeeltelijk) aan de omzet.

In hoofdstuk 8 komt de indeplaats-‐‑
stelling aan bod. Kinderman geeft
een uiteenzetting van de werking
van het artikel omtrent de inde-‐‑
plaatsstelling en hij snijdt daarbij
verschillende relevante onderwer-‐‑
pen aan. Ook bij dit onderwerp
komt hij tot een nieuwe redactie
van art. 7:307 BW: zijns inziens zou
de indeplaatsstelling reeds moge-‐‑
lijk moeten zijn als de huurder de
wens heeft om zijn rechtspositie als
huurder over te dragen. De rechter
zou tevens de huurprijs nader
kunnen vaststellen in een proce-‐‑
dure waarin de machtiging tot in-‐‑
deplaatsstelling wordt gevorderd.
Aldus Kinderman wordt dan mis-‐‑
bruik van art. 7:307 BW voorko-‐‑
men.Mijns inziens grijpt eenderge-‐‑
lijke regeling wel zeer in op de
contractsvrijheid, hetgeen art. 7:307
BW al in vergaande mate doet. In
hoofdstuk 10 is het volledige
wetsvoorstel neergelegd en in
hoofdstuk 11 zijn de samenvatting
en de conclusie te vinden. Wat mij
daarbij opvalt is dat de rechtsverge-‐‑
lijking niet in dit hoofdstuk terug
te vinden is.

Ik kom tot een afronding.
De titel van het boek en de samen-‐‑
vatting lijken te suggereren dat alle
onderwerpen die van belang zijn
voor titel 7.4.6 BW aan de orde ko-‐‑
men. Letterlijk wordt hieromtrent
gesteld: ‘Het boekHuur van bedrijfs-‐‑
ruimten bevat een volledig over-‐‑
zicht van het in afdeling 7.4.6 BW
bepaalde.’ Als de samenvatting
werkelijk bedoelt te zeggen dat het
boek voor het huurrecht bedrijfs-‐‑
ruimte relevante onderwerpen uit-‐‑
puttend behandelt, dan meen ik
dat die suggestie ten onrechte
wordt gewekt. Het is wel zo dat de
verschillende wetsartikelen uit af-‐‑
deling 6 (inclusief art. 7:230a BW)
de revue passeren. Bepaalde aan-‐‑
verwante en voor titel 7.4.6 BW
wezenlijke onderwerpen zoals de
mogelijkheid tot vernietiging van
afwijkende bedingen, de materie
rondomde gemengde (huur)over-‐‑
eenkomsten en de voorwaardelijke
overeenkomsten worden echter
niet behandeld.Ookde bepalingen
uit de afdelingen 7.4.1-‐‑7.4.4 BW,16

bezien vanuit het perspectief van
de regimes ex art. 7:290 BW en art.
7:230a BW,worden niet behandeld,
hetgeen juist voor een handboek
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bedrijfsruimtemijns inziens onver-‐‑
mijdelijk is. Het boek ontbeert on-‐‑
dermeer daaromvolledigheid.Dat
is naar mijn mening spijtig. Maar
wellicht dat Kinderman in een
herziene uitgave (zo deze er zou
komen) hier wel nader op in kan
gaan. Het meest vernieuwende en
daarmee ook aardige aan deze
dissertatie ten opzichte van andere
boeken over huurrecht bedrijfs-‐‑
ruimte (zoals de boeken van
M.F.A. Evers,17 van G.M. Kerpe-‐‑
stein18 en van N. Eeken-‐‑Amiel
e.a.19) en van naslagwerken,20 is
mijns inziens het wetsvoorstel dat
Kinderman heeft geformuleerd.
Daargelaten dat het interessant is
om het wetsvoorstel te bestuderen
en daarover te delibereren met
praktijkbeoefenaren (levert een
bepaald voorstel nu wel of niet
werkelijk een oplossing voor de
bestaande praktijkproblemen en
biedt het al dan niet een beter alter-‐‑
natief dan het, aldus Kinderman,
achterhaalde artikel?), betwijfel ik
of dit boek een aanvulling is op de
reeds bestaande (hand)boeken
voor de huidige praktijkbeoefena-‐‑
ren (onder meer vanwege de niet-‐‑
behandelde onderwerpen).
Kinderman bevestigt in ieder geval
wel het al vele jaren gehoorde ge-‐‑
luid dat onder meer afdeling 6
achterhaald is en beslist aan her-‐‑
overweging toe is. Mijns inziens
geldt dat overigens voor de gehele
titel. Wellicht dat de wetgever met
deze dissertatie zich geprikkeld
voelt om titel 7.4 werkelijk te ver-‐‑
nieuwen en niet enkel te onderwer-‐‑
pen aan een opfrisbeurt.

I.C.K. Mol*

J.A. Kinderman, ‘De achterhaalde defi-‐‑
nitie van bedrijfsruimte’,TvHB 2014, afl.
2, p. 78.
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