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van Ypenburg tegen Hoogvliet. Zou Ypenburg de in-
formatieverplichting niet in acht nemen, dan zou 
de weg naar schadevergoeding open liggen, maar 
ook dan zou er geen absolute zekerheid bestaan.

A.W. Jongbloed36

TvHB 2019/04

Kantonrechter Leeuwarden
10 juli 2018

ECLI:  NL: RBNNE: 2018: 2661, Prg. 2018/205

A / Gemeente Harlingen

Met noot van E.H.M. Swaneveld

Samenvatting

Eiseres heeft van de gemeente Harlingen een par-
keerterrein en parkeergarage in gebruik gekregen. 
Zij vordert een verklaring voor recht dat de huur-
overeenkomst in 1992 rechtmatig is afgesloten. Ook 
vordert zij een veroordeling van de gemeente om 
tot 1 april 2042 ongewijzigd uitvoering te blijven ge-
ven aan de huurovereenkomst. De gemeente werpt 
een exceptie van onbevoegdheid op en stelt dat 
geen sprake is van een huurovereenkomst, maar 
van een concessieovereenkomst. De kantonrechter 
volgt de gemeente in dit standpunt, verklaart zich 
onbevoegd en verwijst de procedure naar de kamer 
voor handelszaken van de rechtbank. De kanton-
rechter meent dat sprake is van een concessieover-
eenkomst, aangezien sprake is van een schrifte-
lijke overeenkomst onder bezwarende titel en de 
overeenkomst voldoet aan de omschrijving van een 
concessie, nu eiseres een plicht tot exploitatie heeft 
en het exploitatierisico volledig voor haar rekening 
komt. Omdat sprake is van een concessieovereen-
komst, is ‘dus’ geen sprake van een huurovereen-
komst.

Kantonrechter
[A V.O.F.],
gevestigd te Harlingen,
[A.],
[B.],
eisers in de hoofdzaak, 
eisers in het incident tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening (art. 223 Rv),
verweerders in het bevoegdheidsincident (art. 71 
Rv), 
verweerders in het incident tot tussenkomst of voe-
ging (art. 217 Rv),
gemachtigde: mr. A.L. Appelman te Zwolle,
tegen

36. Ton Jongbloed is onder meer redacteur van dit blad en 
raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven Am-
sterdam en Arnhem-Leeuwarden.

Gemeente Harlingen,
zetelende te Harlingen,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerster in het incident tot het treffen van een 
voorlopige voorziening (art. 223 Rv),
eiseres in het bevoegdheidsincident (art. 71),
verweerster in het incident tot tussenkomst of voe-
ging (art. 217 Rv),
gemachtigden: mr. C.T. Dekker en mr. H.S. Huber te 
Zwolle, 
en
Rederij G. Doeksen en Zonen,
gevestigd te Terschelling,
eiseres in het incident tot tussenkomst of voeging 
(art. 217 Rv),
gemachtigde: mr. L.L. Bremmer te Amsterdam.
(…)

2. Feiten
A en de gemeente hebben op 8 mei 1992 een over-
eenkomst ondertekend, die luidt als volgt, voor zo-
ver hier van belang:
Huurovereenkomst (…)
Artikel 1 Looptijd verhuurde objekten.
De gemeente verhuurt aan de huurder, gelijk de 
huurder van de gemeente huurt
a. het aan de Harlingerstraatweg te Harlingen gele-
gen terrein c.a., bestemd als parkeerterrein;
b. het nog te realiseren pand aan de Waddenprome-
nade te Harlingen, bestemd als parkeergarage;
Deze overeenkomst wordt voor zowel onderdeel a. 
als b. gesloten voor een periode tot 1 april 2017. Ten 
aanzien van het parkeerterrein gaat deze overeen-
komst in per 1 april 1992.
De dag van aanvang van deze overeenkomst ten 
aanzien van de parkeergarage zal door partijen na-
der worden overeengekomen, af hankelijk van de 
oplevering van het gebouw aan de gemeente, met 
inachtneming van het bepaalde in de samenwer-
kingsovereenkomst. (…)
Artikel 5
De huurder mag het gehuurde slechts overeenkom-
stig de bestemming als parkeerterrein/parkeerga-
rage gebruiken t.w. voor het stallen van personen-
auto’s, autobussen en motorrijwielen e.d. (…)
Artikel 9
De huurder moet voor een vlotte en doelmatige 
plaatsing van de motorvoertuigen zorgdragen en 
daarbij rekening houden, onder nader te maken 
afspraken, met een te realiseren bagageaf hande-
lingssysteem. De huurder moet het parkeerterrein 
en de parkeergarage in een nette staat houden.
Artikel 10 Jaarlijks overleg.
1. Tussen de huurder en verhuurder zal tenminste 

1 keer per jaar overleg worden gevoerd inzake 
het ter uitvoering van de overeenkomst redelijk 
te achten onderhoudsniveau, tarieven, open-
stellingstijden en het gemeentelijk parkeerbe-
leid.

2. Bovenbedoelde tarieven en openingstijden die-
nen voor het publiek duidelijk zichtbaar te wor-
den aangegeven bij de inrit van het parkeerter-
rein en parkeergarage. (…)
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Artikel 13 Parkeerterrein Visafslag en overige 
‘overloopterreinen’.
1. Zolang met de bouw van een nautisch kantoor 

als bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst 
d.d. 6 februari 1992 nog niet is begonnen en de 
daarvoor benodigde gronden voor die bouw nog 
niet beschikbaar dienen te zijn, wordt het par-
keerterrein nabij de Visafslag door de huurder 
in exploitatie genomen als zg. ‘overloopgebied’ 
indien de capaciteit van het parkeerterrein aan 
de Harlingerstraatweg ontoereikend is.

2. De huurder draagt in dat geval een bedrag van 
f. 3 (incl. BTW) per voertuig per dag af aan de 
gemeente Harlingen.

3. De gemeente heeft het recht om naar haar 
goeddunken na overleg met de huurder het be-
treffende terrein geheel of gedeeltelijk te ont-
trekken aan het gebruik als ‘overloop’parkeer-
terrein.

4. Voor zover er nog andere overloopterreinen 
dan in het vorige lid genoemd noodzakelijk zijn 
worden deze in principe door de huurder geëx-
ploiteerd tegen nader overeen te komen schrif-
telijke voorwaarden.

5. De totaal verschuldigde huursom voor de ter-
reinen als bedoeld in dit artikel wordt definitief 
vastgesteld aan de hand van een jaarlijks door 
een accountant opgemaakt en getekend rapport 
over de exploitatie van bedoelde terreinen.

De huurder verplicht zich, in verband met het hier-
voor bepaalde vóór 1 maart van ieder jaar het rap-
port over het voorgaande kalenderjaar, vermelden-
de het bedrag van de bruto omzet over dat jaar, aan 
verhuurder over te leggen.
De definitieve afrekening zal plaatsvinden vóór 1 
april van ieder jaar.
Artikel 14 Realisatie garagebedrijf.
Huurder verbindt zich medewerking te verlenen 
aan de realisatie van een garagebedrijf op het par-
keerterrein van ± 1.200 m2, waarbij verrekening 
plaatsvindt conform artikel 2, eerste lid, sub e, van 
de samenwerkingsovereenkomst lang-parkeerter-
rein Harlingen. (…)
Artikel 17 Verlenging
De huurder heeft het recht van optie voor verlen-
ging van de huurtermijn met telkenmale tenminste 
5 en maximaal 25 jaar. Indien huurder niet uiterlijk 
24 maanden voor af loop van bovengenoemde ter-
mijn van 25 jaren of 12 maanden voor af loop van 
alle optie-termijnen bij aangetekend schrijven aan 
de verhuurder kennis heeft gegeven van zijn optie-
recht gebruik te zullen maken, eindigt onderhavige 
overeenkomst.
Indien verlenging plaatsvindt, wordt de huurprijs 
herzien, waarbij alle omstandigheden in acht wor-
den genomen.

3. Vorderingen in de hoofdzaak
A vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoer-
baar bij voorraad:
a. voor recht zal verklaren dat de onder 2 genoemde 
huurovereenkomst in 1992 rechtmatig is gesloten,
b. de gemeente zal gebieden tot 1 april 2042 onge-
wijzigd uitvoering te blijven geven aan de huur-

overeenkomst, op straffe van verbeurte van een 
dwangsom,
c. de gemeente zal gebieden mee te werken aan een 
herziening van de huurprijs zoals voorgeschreven 
in artikel 17 van de huurovereenkomst, met veroor-
deling van de gemeente in de proceskosten.

4. Bevoegdheid
4.1. De kantonrechter kan van de verschillende 
vorderingen alleen kennisnemen als hij daartoe 
volgens de wet bevoegd is. Er zal dus eerst moeten 
worden beslist over de bevoegdheid.
4.2. De grondslag van de vorderingen van A is de 
overeenkomst die tussen partijen is gesloten. A 
kwalificeert die overeenkomst als een huurover-
eenkomst en de gemeente als een concessieover-
eenkomst.
4.3. Een concessie(opdracht) voor diensten is een 
schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel 
die is gesloten tussen een of meer dienstverleners 
en een of meer aanbestedende diensten of specia-
le-sectorbedrijven en die betrekking heeft op het 
verlenen van andere diensten dan die welke vallen 
onder overheidsopdracht voor werken, en waar-
voor de tegenprestatie bestaat uit hetzij uitsluitend 
het recht de dienst die het voorwerp van de over-
eenkomst vormt, te exploiteren, hetzij uit dit recht 
en een betaling (art. 1.1 van de Aanbestedingswet 
2012 en art. 5, aanhef en onder 1 (b) van de Richtlijn 
2014/23/EU).
Hieruit volgt dat bij een concessie sprake is van de 
volgende elementen:
1. een schriftelijke overeenkomst;
2. onder bezwarende titel;
3. waarbij de tegenprestatie (van de aanbestedende 
dienst) bestaat uit de overdracht aan de concessie-
houder van het recht een dienst of een werk te ex-
ploiteren.
4.4. In dit geval is sprake van een schriftelijke over-
eenkomst. In de overeenkomst is voorzien in een 
vergoeding die A aan de gemeente moet betalen 
voor het gebruik van het parkeerterrein, de par-
keergarage en ‘overloopterreinen’. De elementen 1 
en 2 zijn dus aanwezig.
4.5. Wezenlijk voor een concessie is dat er een op-
dracht is tot exploitatie en dat het exploitatieri-
sico is overgedragen. De overeenkomst heeft be-
trekking op (schaarse) parkeervoorzieningen die 
bedoeld zijn, en tevens noodzakelijk zijn voor het 
zogenoemde eilandgerelateerd parkeren. Het staat 
niet ter discussie dat A op grond van de overeen-
komst die parkeervoorzieningen niet alleen mag 
exploiteren, maar dit ook moet doen. In de overeen-
komst ligt dus een opdracht tot exploitatie besloten. 
Met de overeenkomst heeft de gemeente ook het 
exploitatierisico aan A overgedragen.
De verantwoordelijkheid voor een kostendekkende 
of winstgevende exploitatie ligt immers bij A, zon-
der de garantie dat haar investeringen of kosten 
kunnen worden terugverdiend. A is voor haar in-
komsten af hankelijk van de parkeervraag van de 
eilandgangers.
4.6. De voorlopige conclusie is dat sprake is van een 
concessieovereenkomst.
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De parkeervoorzieningen zijn enkel in gebruik 
gegeven om daar het eilandgerelateerd parkeren 
te exploiteren. De vorderingen hebben dus geen 
betrekking hebben op een huurovereenkomst, 
maar op een concessieovereenkomst. Niet de kan-
tonrechter, maar de kamer voor handelszaken is 
bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.
4.7. Het voorgaande brengt overigens niet zonder 
meer mee dat de opdracht tot exploitatie moet wor-
den aanbesteed of dat sprake is van staatssteun. 
Een en ander hangt onder meer af van de waarde 
van de concessie of van een (duidelijke) grensover-
schrijdend belang en de marktconformiteit van de 
vergoeding die A moet betalen. Daarover zal in het 
vervolg van de procedure moeten worden beslist.
4.8. De kantonrechter zal de zaak verwijzen naar de 
kamer voor handelszaken.
4.9. Partijen zijn al vertegenwoordigd door een ad-
vocaat, zodat hun geen termijn behoeft te worden 
verleend om zich alsnog door een advocaat te laten 
vertegenwoordigen.
4.10. A zal als de in het ongelijk gestelde partij wor-
den veroordeeld in de kosten van het incident.

5. Beslissing
De kantonrechter
in het bevoegdheidsincident:
5.1. verklaart zich onbevoegd om van de vorderin-
gen in de hoofdzaak en in de andere incidenten 
kennis te nemen;
5.2. verwijst de zaak, in de staat waarin deze zich 
bevindt, naar de kamer voor handelszaken van 
deze rechtbank;
(…)

Commentaar
In dit vonnis geeft de kantonrechter een – voorlopig 
– oordeel over een overeenkomst op grond waar-
van A een parkeergarage en parkeerterrein in ge-
bruik heeft gekregen van de gemeente Harlingen. 
Exploitant A meent dat deze overeenkomst moet 
worden gekwalificeerd als huurovereenkomst. De 
gemeente werpt de exceptie van onbevoegdheid37 
op en stelt dat geen sprake is van een huurover-
eenkomst, maar van een concessieovereenkomst. 
Het gevolg, als een dergelijke exceptie opgeld doet, 
is dat de kantonrechter absoluut onbevoegd is van 
de vorderingen kennis te nemen. De kantonrechter 
volgt de gemeente in haar standpunt, verklaart zich 
onbevoegd en verwijst de procedure naar de kamer 
voor handelszaken van de rechtbank. 
Met enige regelmaat komt in procedures de vraag 
aan de orde hoe de overeenkomst waarover het ge-
schil is ontstaan, dient te worden gekwalificeerd. 
Bij kwalificatie van een overeenkomst die het 
gebruik van een onroerende zaak betreft, wordt 
daarbij al snel gedacht aan een kwalificatie van het 
object van het gehuurde. Is het gehuurde bestemd 
om te worden gebruikt als een bedrijfsruimte in de 
zin van art. 7:290 lid 2 BW, ‘overige ruimte’ in de zin 

37. Art. 128 lid 3 jo. art. 71 lid 1 Rv.

van art. 7:230a BW of woonruimte? Een vraag die 
daaraan vooraf behoort te gaan, is of het gehuurde 
een gebouwde of een ongebouwde onroerende zaak 
betreft, of wellicht zelfs een roerende zaak.38 De 
kwalificatie van het gehuurde is bijvoorbeeld van 
belang om vast te stellen welke (semi-)dwingend-
rechtelijke bepalingen van toepassing zijn op de 
huurovereenkomst, of de huurder ontvankelijk is 
in een verzoek tot verdere schorsing van zijn ont-
ruimingsverplichting ex art. 7:230a lid 1 BW, dan 
wel of de huurder of verhuurder ontvankelijk is in 
een verzoek tot benoeming van een deskundige op 
grond van art. 7:304 lid 2 BW.39 
Niet alleen het object van het gehuurde, maar ook 
de aard van de gesloten overeenkomst kan aan-
leiding geven tot kwalificatievragen. Het enkele 
feit dat partijen een overeenkomst zijn aangegaan 
die zij hebben aangeduid als ‘huurovereenkomst’ 
betekent niet dat ook daadwerkelijk sprake is van 
huur.40 En zelfs indien voldaan is aan de criteria 
van art. 7:201 BW, maakt dit niet per definitie dat 
sprake is van huur. Zo kan een overeenkomst naast 
de elementen van huur ook elementen van andere 
overeenkomsten bevatten, terwijl partijen de over-
eenkomst ook ten onrechte als huurovereenkomst 
kunnen aanduiden. De rechter kan in kwalificatie-
vraagstukken tot het oordeel komen dat:

 – geen sprake is van een huurovereenkomst, 
maar van een andere bijzondere overeenkomst, 
een overeenkomst sui generis of een andere 
grondslag voor het gebruik van de onroerende 
zaak; 41

 – sprake is van een gemengde overeenkomst; 42

 – inderdaad sprake is van een huurovereen-
komst.

38. Zie bijv. S. van der Kamp, ‘Kwalificatie’, in: N. Amiel 
e.a. (red.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deven-
ter: Den Hollander 2018, p. 4-5. Is de partij die ter be-
schikking stelt een overheidsorgaan, dan dient ook 
beoordeeld te worden of sprake is van een privaat-
rechtelijke overeenkomst dan wel een publiekrechte-
lijk besluit.

39. De kwalificatievraag wordt in de laatste twee ge-
vallen vaak als voorvraag in het kader van de ont-
vankelijkheid opgeworpen, zie bijv. M. van Heeren, 
‘Voorvragen in verzoekschriftprocedures. Juridisch 
mogelijk en wenselijk?’, TvHB 2009, nr. 6, p. 214-218 
(UDH:TvHB/8246).

40. Het is immers irrelevant hoe partijen zelf de overeen-
komst aanduiden: zie HR 29 mei 2009, ECLI: NL: HR: 
2009: BH7356, NJ 2009/246 (Plak / Baggerman).

41. Denk bij een ‘andere grondslag’ bijvoorbeeld aan de 
publiekrechtelijke uitgifte, zie HR 31 januari 1997, 
ECLI: NL: HR: 1997: ZC2267, NJ 1998/545, m.nt. A.R. 
Bloembergen (Haagse vishuisjes). 

42. De ‘gemengde overeenkomst’ dient te worden onder-
scheiden van de ‘gemengde huurovereenkomst’. Bij 
een gemengde overeenkomst is sprake van een com-
binatie van een huurovereenkomst en een andere 
overeenkomst, bij een gemengde huurovereenkomst 
is sprake van één huurovereenkomst waarop meer-
dere huurregimes naast elkaar van toepassing zijn, 
zie HR 10 augustus 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BW6737, 
TvHB 2012, nr. 6, (UDH:TvHB 10206) (Rotterdam / Uto-
pia).
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Uit het hier besproken vonnis moet worden afge-
leid dat de kantonrechter meent dat geen sprake 
is van een huurovereenkomst, omdat de overeen-
komst een concessieovereenkomst is. Op deze uit-
spraak – althans de motivering daarvan – is mijns 
inziens het nodige aan te merken. Hieronder zal ik 
allereerst aangeven op welke wijze de kantonrech-
ter deze kwestie naar mijn mening had moeten 
benaderen, oftewel het beoordelingscriterium dat 
hij had moeten toepassen. Daarna ga ik in op mijn 
kritiekpunten op het vonnis. Ik sluit af met enkele 
opmerkingen over de processuele aspecten van de 
opgeworpen bevoegdheidsexceptie en de (eventue-
le) huurrechtelijke kwalificatie van de objecten die 
A van de gemeente in gebruik heeft.

Het beoordelingscriterium
Partijen hebben de overeenkomst die zij in 1992 
hebben gesloten aangeduid als huurovereenkomst. 
A is ook van mening dat sprake is van een huur-
overeenkomst. Er is sprake van een overeenkomst 
waarbij de gemeente zich heeft verbonden om aan 
A een zaak in gebruik te geven en A zich heeft ver-
bonden tot een tegenprestatie (het betalen van een 
vergoeding). Op basis van de informatie die is op-
genomen in het vonnis, concludeer ik dat de over-
eenkomst voldoet aan de elementen van art. 7:201 
BW. Zou niet aan deze elementen zijn voldaan, dan 
is sowieso geen sprake van huur. 
Uit het enkele feit dat een overeenkomst elemen-
ten bevat waarmee wordt voldaan aan de wettelij-
ke omschrijving van huur, mag echter niet zonder 
meer de conclusie worden getrokken dat sprake 
is van een huurovereenkomst. In het zogenoemde 
Timeshare-arrest heeft de Hoge Raad het criterium 
vastgelegd aan de hand waarvan moet worden be-
oordeeld of sprake is van een huurovereenkomst of 
niet.43 Volgens de Hoge Raad is beslissend (r.o. 4.4) 
“of in de gegeven omstandigheden, gelet op hetgeen par-
t ijen ten t ijde van het sluiten van de Overeenkomsten 
voor ogen stond, de inhoud en strekking van de Over-
eenkomsten van dien aard zijn dat deze in hun geheel 
beschouwd als huurovereenkomsten kunnen worden 
aangemerkt.” 44

Als de beoordeling op grond van art. 7:201 BW en 
vervolgens het Timeshare-criterium luidt dat spra-
ke is van een huurovereenkomst, sluit dat niet uit 
dat daarnaast ook sprake is van een concessieover-
eenkomst. Nu de gemeente zich op het standpunt 
heeft gesteld dat sprake is van een concessieover-
eenkomst, zal moeten worden beoordeeld of de 
overeenkomst (ook) voldoet aan de kenmerken van 

43. HR 11 februari 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BO9673, NJ 
2012/73, m.nt. A.L.M. Keirse (Schena / Akgi).

44. Zie voor een toepassing van dit criterium bijvoorbeeld 
het vonnis van de Ktr. Rotterdam van 17 januari 2014, 
ECLI: NL: RBROT: 2014: 2618, WR 2014/51. De kanton-
rechter kwam in deze kwestie tot het oordeel dat een 
overeenkomst terzake de exploitatie van een fietsen-
stalling geen huurovereenkomst betrof, maar een 
overeenkomst van opdracht. 

een concessieovereenkomst. 45 Om een overeen-
komst te kunnen kwalificeren als concessieover-
eenkomst, moet onder meer sprake zijn van een 
schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel. 
Bij een concessie voor diensten moet het exploita-
tierisico geheel of voor een aanzienlijk deel worden 
overgedragen aan de concessiehouder.46 
Als de overeenkomst voldoet aan de omschrijving 
van zowel een huurovereenkomst als een conces-
sieovereenkomst, kan sprake zijn van een gemeng-
de overeenkomst.47 Het uitgangspunt is dan dat de 
bepalingen omtrent huur en concessie naast elkaar 
van toepassing zijn, tenzij deze bepalingen niet 
goed verenigbaar zijn of de strekking daarvan in 
verband met de aard van de overeenkomst zich te-
gen toepassing verzet.48 De concessieovereenkomst 
is weliswaar geen bijzondere overeenkomst, doch 
via de schakelbepaling van art. 6:216 BW is art. 6:215 
BW ook van toepassing als een overeenkomst vol-
doet aan een omschrijving van een bijzondere over-
eenkomst en een onbenoemde overeenkomst.49 Op 
het moment dat sprake zou zijn van botsende bepa-
lingen, zal de kantonrechter dus moeten beoorde-
len welke bepalingen voorrang krijgen: die van het 
huurrecht of die omtrent concessies.50

45. De concessieovereenkomst is overigens geen bijzon-
dere overeenkomst. Het begrip ‘concessie’ komt niet 
voor in het Burgerlijk Wetboek. De concessie wordt 
wel genoemd in de Aanbestedingswet 2012 en in Eu-
ropese richtlijnen betreffende aanbestedingen. De 
kwalificatie van een rechtsverhouding als concessie 
lijkt met name van belang om vast te stellen of op een 
dienst een bepaalde richtlijn van toepassing is en of 
een dienst aanbesteed moet worden. 

46. Zie <www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie 
/jurisprudentieoverzicht/overheidsopdrachten-uit-
gezonderde-opdrachten/concessies-voor-diensten>, 
geraadpleegd op 3 januari 2019.

47. Dat een gemengde overeenkomst bij een concessie/
overeenkomst van opdracht en huur mogelijk is, 
blijkt onder meer uit het arrest van de Hoge Raad van 
10 maart 2017, ECLI: NL: HR: 2017: 405, NJ 2017/336, m.nt. 
A.L.M. Keirse (Kasteel Groeneveld) en het vonnis van 
de Ktr. Almere van 18 oktober 2017, ECLI: NL: RBMNE: 
2017: 6219, TvHB 2018, nr. 2, UDH:TvHB/14878. Zie voor 
meer voorbeelden van gemengde overeenkomsten 
S. van der Kamp, Kwalificatie, in: N. Amiel e.a. (red.), 
Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deventer: Den 
Hollander 2018, p. 13.

48. Art. 6:215 BW.
49. Anders: F.C. Borst, ‘Gemengde overeenkomsten met 

een huurelement: Timeshare versus art. 6:215 BW en 
de vervallen voorrangsregel van art. 7A:1624 lid 1 BW', 
WR 2017/113. 

50. De samenloop van een huurovereenkomst met een 
andere overeenkomst is reeds eerder besproken, zie 
onder meer E.H.H. Schelhaas, ‘Samenloop tussen een 
huurovereenkomst en een andere overeenkomst, 
waaronder een franchiseovereenkomst’, TvHB 2014, 
nr. 5 (UDH:TvHB/11666); I.J.M.I. Souren, ‘Enkele re-
cente uitspraken over (de voorrang van) dwingend 
huurrecht ingeval van samenloop bij gemengde 
overeenkomsten’, TvHB 2016, nr. 3 (UDH:TvHB/13175) 
en K.M. Verdurmen e.a., ‘De samenloop van de fran-
chise- en huurovereenkomst’, TvHB 2017, nr. 6 (UDH:T-
vHB/14654).
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Krit iek op het vonnis
De gemeente heeft zich in deze procedure op het 
standpunt gesteld dat geen sprake is van een huur-
overeenkomst en is hierin gevolgd door de kanton-
rechter. Uit de overwegingen van de kantonrechter 
blijkt dat de kantonrechter enkel heeft beoordeeld 
of sprake is van een concessieovereenkomst en 
toen die conclusie bevestigend luidde, niet meer 
heeft beoordeeld of (ook) sprake is van een huur-
overeenkomst. Deze beoordelingswijze acht ik om 
meerdere redenen onjuist.
Als de kantonrechter de hierboven omschreven be-
oordelingsroute had gevolgd, had hij tevens moeten 
beoordelen of de overeenkomst voldoet aan de om-
schrijving van een huurovereenkomst als bedoeld 
in art. 7:201 BW. Aan die omschrijving voldoet de 
overeenkomst, zo blijkt uit de in het vonnis geci-
teerde onderdelen. Vervolgens had de kantonrech-
ter op basis van het Timeshare-criterium moeten 
beoordelen of in de gegeven omstandigheden, gelet 
op hetgeen partijen bij het sluiten van de overeen-
komst voor ogen stond, de inhoud en de strekking 
van de overeenkomst van dien aard is dat deze in 
zijn geheel beschouwd niet als huurovereenkomst 
kan worden aangemerkt. Uit het vonnis blijkt niet 
dat een dergelijke beoordeling heeft plaatsgevon-
den. De motivering van de kantonrechter vermeldt 
immers niets over de bedoeling van partijen bij het 
aangaan van de overeenkomst. 
De kantonrechter oordeelt dat omdat de overeen-
komst een concessieovereenkomst is, daarom geen 
sprake is van een huurovereenkomst. Deze redene-
ring acht ik onjuist.
Ten eerste gaat de kantonrechter er ten onrechte 
vanuit dat de overeenkomst geen gemengde over-
eenkomst kan zijn. Een huurovereenkomst en een 
concessieovereenkomst kunnen echter zonder 
meer naast elkaar bestaan. Een overeenkomst die 
voldoet aan de elementen van art. 7:201 lid 1 BW is 
mijns inziens alleen dan geen huurovereenkomst 
in de volgende gevallen:
1. er is sprake van een publiekrechtelijke grond-

slag voor het gebruik van de onroerende zaak; 51

2. uit de wet volgt expliciet dat geen sprake is van 
een huurovereenkomst, zoals wanneer sprake 
is van pacht;52

3. de overeenkomst is in de gegeven omstandighe-
den, gelet op hetgeen partijen bij het sluiten van 
de overeenkomst voor ogen stond, de inhoud 
en de strekking van de overeenkomst van dien 
aard dat deze in zijn geheel beschouwd niet als 
huurovereenkomst kan worden aangemerkt.53

De kantonrechter heeft niet geoordeeld dat een van 
deze gevallen zich voordoet.
Een tweede punt van kritiek is dat de kantonrech-
ter op basis van een ongeldige argumentatie tot 
de conclusie komt dat sprake is van een conces-

51. HR 31 januari 1997, ECLI: NL: HR: 1997: ZC2267, NJ 
1998/545, m.nt. A.R. Bloembergen (Haagse vishuisjes).

52. Art. 7:201 lid 3 BW.
53. HR 11 februari 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BO9673, NJ 

2012/73, m.nt. A.L.M. Keirse (Schena/Akgi).

sieovereenkomst. Hij gebruikt hiervoor namelijk 
een drogredenering. Als de argumentatie van de 
kantonrechter in een argumentatieschema wordt 
geplaatst, levert dit het volgende op:
“Als (A) een concessie is verleend, dan (B) moet spra-
ke zijn van een schriftelijke overeenkomst onder 
bezwarende titel en moet het exploitatierisico ge-
heel of voor een aanzienlijk deel zijn overgedragen 
aan de concessiehouder.”
Geldige argumentatie (modus ponens): “(A) Er is een 
concessie verleend, dus (B) is er een schrif telijke overeen-
komst onder bezwarende t itel en is het exploitat ierisico 
geheel of voor een aanzienlijk deel overgedragen aan de 
concessiehouder.” B is hier waar omdat aan A wordt 
voldaan.
Er ontstaat echter een ongeldige argumentatie als 
wordt geconcludeerd dat A waar is omdat aan B is 
voldaan. De ongeldige argumentatie luidt dan: “(B) 
Er is een schrif telijke overeenkomst onder bezwarende 
t itel en het exploitat ierisico is geheel of voor een aan-
zienlijk deel overgedragen aan de concessiehouder, dus 
(A) is sprake van een concessieovereenkomst.” Deze on-
geldige argumentatie wordt bevestiging van de con-
sequens genoemd. Dat B waar is, kan betekenen dat 
A waar is, maar dit is niet noodzakelijkerwijs het 
geval. De overeenkomst kan namelijk ook iets an-
ders zijn dan een concessieovereenkomst. Een een-
voudiger voorbeeld dat hierbij past luidt: “Iedere koe 
is een dier, maar niet ieder dier is een koe. Er bestaan 
immers ook nog ander dieren dan koeien.”

Procesrechtelijke aspecten
Ik meen dat de kantonrechter ten onrechte, of in 
ieder geval te snel, heeft geoordeeld dat hij niet be-
voegd is van de vorderingen van A kennis te nemen. 
Als de kantonrechter had geoordeeld dat de over-
eenkomst (mede) kwalificeert als huurovereen-
komst, had hij de door de gemeente opgeworpen 
exceptie van onbevoegdheid moeten verwerpen en 
had hij de zaak niet mogen verwijzen naar de ka-
mer voor handelszaken van de rechtbank. Zou de 
kantonrechter de hiervoor door mij geschetste be-
oordelingsroute hebben gevolgd, dan had hij in dit 
stadium van de procedure niet eens hoeven beoor-
delen of sprake is van een concessieovereenkomst. 
Hij had ermee kunnen volstaan te beoordelen of de 
overeenkomst kwalificeert als huurovereenkomst. 
Of dan sprake is van een gemengde overeenkomst, 
is voor het vaststellen van de absoute bevoegdheid 
van de kantonrechter niet relevant. 
Bij lezing van het vonnis rees bij mij tevens de 
vraag welk belang de gemeente erbij zou kunnen 
hebben om de exceptie van onbevoegdheid op te 
werpen. Dit blijkt niet uit het vonnis. Het belang 
kan er in ieder geval niet in gelegen zijn dat de ge-
meente reeds nu een definitief oordeel krijgt over 
de kwalificatie van de overeenkomst. Het oordeel 
van de kantonrechter over zijn bevoegdheid be-
treft immers slechts een voorlopig oordeel. Hoewel 
de rechtbank gebonden is aan de verwijzing en te-
gen het verwijzingsvonnis geen hoger beroep open 
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staat,54 is de rechtbank bij zijn beoordeling van de 
vorderingen namelijk niet gebonden aan het kwa-
lificatieoordeel van de kantonrechter.55 Het is dan 
ook niet uitgesloten dat de rechtbank alsnog tot een 
ander oordeel komt betreffende de kwalificatie van 
de overeenkomst dan de kantonrechter. 

Kwalificat ie van de huurobjecten
Het hier besproken vonnis ziet enkel op de bevoegd-
heidsvraag die door de gemeente is opgeworpen. In 
het vervolg van de procedure kan de rechtbank, 
zoals gezegd, alsnog tot het oordeel komen dat spra-
ke is van een huurovereenkomst of een gemengde 
overeenkomst. In dat geval kan nog een kwalifi-
catievraag aan de orde komen, namelijk de vraag 
welk huurrechtelijk regime van toepassing is op 
de huurovereenkomst. Blijkens het vonnis heeft A 
een parkeerterrein en een (destijds nog te bouwen) 
parkeergarage in gebruik gekregen van de gemeen-
te. Hoewel het gebruiksrecht van deze twee onroe-
rende zaken voortvloeit uit één overeenkomst, sluit 
ik niet uit dat de rechter in dat geval de huurover-
eenkomst zal splitsen in een huurovereenkomst 
betreffende een ongebouwde onroerende zaak 
(het parkeerterrein) en een ‘overige ruimte’ in de 
zin van art. 7:230a BW (de parkeergarage). 56 Beide 
objecten worden afzonderlijk van elkaar gebruikt 
door exploitant A. De parkeergarage bevindt zich 
direct bij de veerterminal in Harlingen, terwijl het 
parkeerterrein zich op 10-15 minuten loopafstand 
bevindt. Uit de feitelijke situatie ter plaatse lijkt te 
volgen dat geen van beide objecten ten behoeve van 
het andere object wordt gebruikt. Hierdoor zal dan 
ook geen sprake zijn van connexiteit.57 Op de twee 
objecten zijn dan dus twee verschillende huurregi-
mes van toepassing. A geniet in dat geval bij opzeg-
ging van de huurovereenkomst door de gemeente 
ten aanzien van de parkeergarage de ontruimings-
bescherming van art. 7:230a lid 1 BW, maar heeft 
ten aanzien van het parkeerterrein geen huur- of 
ontruimingsbescherming. Of dit aspect later in de 
procedure nog een rol zal (kunnen) gaan spelen, 
valt uit het vonnis van de kantonrechter echter niet 
af te leiden. 

E.H.M. Swaneveld58

54. Art. 71 lid 5 Rv.
55. Kamerstukken II 2000/01, 27 824, nr. 3, p. 35 (MvT). 
56. HR 10 augustus 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BW6737, TvHB 

2012, nr. 6, UDH:TvHB/10206 (Rotterdam / Utopia).
57. Wordt een parkeerterrein ten behoeve van een ander 

object gebruikt, dan kan dit onder omstandigheden 
tot gevolg hebben dat op de huurovereenkomst betref-
fende het parkeerterrein hetzelfde huurregime van 
toepassing is als op het object ten behoeve waarvan 
het terrein wordt gebruikt, zie bijv. Hof Den Haag 11 
juli 2007, ECLI: NL: GHSGR: 2007: BB8780, WR 2007/98.

58. Elina Swaneveld is werkzaam als professional sup-
port lawyer bij VMBS Advocaten te Eindhoven.


