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Geen cassat ie ingesteld

Samenvatting
Overdracht, koop breekt geen huur; eerste recht 
van koop, kwalificatie
Het hof dient onder meer te beoordelen of er sprake 
is van een huurovereenkomst. Het hof overweegt 
dat art. 7:201 BW lid 1 BW twee essentialia geeft 
waaraan moet zijn voldaan, wil sprake zijn van 
een huurovereenkomst. Ten eerste een verplich-
ting van de verhuurder om een zaak of een gedeel-
te daarvan in gebruik te geven en ten tweede een 
verplichting van de huurder om daarvoor een te-
genprestatie te voldoen. Deze tegenprestatie moet 
voldoende bepaalbaar zijn, tegenover het gebruik 
staan en substantieel zijn. Niet beslissend is of de 
overeenkomst elementen bevat op grond waarvan 
op zichzelf aan de wettelijke omschrijving van huur 
is voldaan, maar of in de gegeven omstandigheden 
– gelet op hetgeen partijen ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst voor ogen stond – de inhoud 
en strekking van de overeenkomst van dien aard is 
dat deze in zijn geheel beschouwd als huurovereen-
komst kan worden aangemerkt (vgl. HR 11 februari 
2011, ECLI: NL: HR: 2011: BO9673, NJ 2012, 73). Het hof 
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oordeelt dat inderdaad sprake is van een huurover-
eenkomst.

Verder dient het hof zich te buigen over de vraag 
of de rechtsopvolgend verhuurder dient te worden 
veroordeeld tot het respecteren en erkennen van 
alle in de huurovereenkomst gemaakt afspraken, 
waaronder het recht van eerste koop van de wo-
ning. Het hof komt tot de conclusie dat de rechts-
opvolgend verhuurder hiertoe dient te worden ver-
oordeeld. Aldus het hof houdt het recht van koop 
onmiddellijk verband met het doen hebben van het 
gebruik van de zaak tegen een door de huurder te 
betalen tegenprestatie. Het hof overweegt dat hier-
van sprake is, nu de huurder een omvangrijke re-
novatie aan het gehuurde heeft uitgevoerd; aldus is 
voldoende onderbouwd dat de investeringen die de 
huurder in de woonruimte van de verhuurder heeft 
gedaan verband houden met het feit dat de huurder 
de woonruimte uiteindelijk zou kunnen verkrijgen. 
De rechtsopvolgend verhuurder is daarom gebon-
den aan het recht van koop.

Gerechtshof 
[appellant],
wonende te Den Haag,
appellant,
hierna te noemen: [appellant],
advocaat: mr. T. Welschen te Den Haag,
tegen
Staat der Nederlanden,
gevestigd te Den Haag,
geïntimeerde,
hierna te noemen: de Staat,
advocaat: mr. F. Sepmeijer te Den Haag.
(…)

Beoordeling van het hoger beroep
2. Tegen de door de kantonrechter vastgestelde fei-
ten heeft [appellant] geen grieven gericht, zodat het 
hof ook van deze feiten uit zal gaan. Het gaat in deze 
zaak, samengevat, om het volgende.
2.1. Op 23 september 2009 heeft mevrouw [betrok-
kene 1] (hierna: [betrokkene 1] ), woonachtig in 
Suriname, bij de notaris te ’s-Gravenhage een (al-
gemene) volmacht verleend aan [gevolmachtigde] 
(hierna: [gevolmachtigde] ), waarin staat:
“(…) om haar, comparante, zowel in privé, als in elke 
kwaliteit waarin zij gerechtigd of verplicht is zich 
door een ander te doen vertegenwoordigen, in alle 
opzichten te vertegenwoordigen, en al haar rechten 
en belangen, zonder enige uitzondering, zowel op 
het gebied van het personenrecht, als op dat van 
het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het fis-
caalrecht en elk ander rechtsgebied, waar te nemen 
en uit te oefenen, strekkende deze volmacht met 
name ook om onroerende zaken te verkrijgen, te 
vervreemden of te bezwaren, om andere daden van 
beheer of beschikking te verrichten (…).” 
2.2. [appellant] woont vanaf december 2010 samen 
met zijn echtgenote, mevrouw [echtgenote], in de 
woning aan de [adres] te [plaats] (hierna: de wo-
ning), die in eigendom toebehoorde aan [betrokke-
ne 1].

2.3. Op 10 januari 2012 heeft de Regionale Belasting-
groep aan [appellant] geschreven, voor zover van 
belang:
“Volgens mijn gegevens bent u huurder van het 
pand [adres] dat in eigendom is van [betrokkene 1]. 
Onderstaande aanslag(en) is/zijn door de eigenaar 
(belastingschuldige) niet voldaan.
(…)
Volgens mijn gegevens bent u aan belastingschul-
dige periodiek huur verschuldigd. U bent, ingevol-
ge artikel 19 van de Invorderingswet 1990, op mijn 
vordering verplicht uit de gelden die u aan belas-
tingschuldige schuldig bent mij te betalen totdat de 
totale schuld van € 405,38 is voldaan.
Dit betekent dat belastingschuldige, tot nader be-
richt, van u geen huur meer ontvangt. Deze huur 
dient u aan mij te betalen. (…) Voor de volledigheid 
merk ik nog op dat belastingschuldige van deze 
huurvordering op de hoogte wordt gesteld.”
2.4. De VvE heeft een vordering die zij had op [be-
trokkene 1] ter zake van niet betaalde VvE-bijdra-
gen uit handen gegeven aan deurwaarderskantoor 
GGN Van Mastrigt & Partners. De deurwaarder 
heeft [appellant] aangeschreven in verband met 
beslaglegging op de huurpenningen. [appellant] 
heeft de vordering betaald door op 13 maart 2012 
per bank een bedrag van € 3.000,00 over te maken 
en op 11 april 2012 door een contante betaling van € 
2.568,72 aan de deurwaarder. 
2.5. De Staat heeft de woning op 3 september 2012 
om niet van [betrokkene 1] in eigendom verkregen. 
De verkrijging is het resultaat van een strafrechte-
lijke transactie die op 4 juni 2012 aan [betrokkene 1] 
is aangeboden en door haar is aanvaard. [betrokke-
ne 1] heeft op 5 juni 2012 ten overstaan van notaris 
mr. R.B. Manna te Paramaribo (Suriname) een no-
tariële volmacht getekend waarmee de eigendom 
van onder andere deze woning kon worden overge-
dragen aan de Staat tegen het achterwege laten van 
(verdere) strafvervolging.
2.6. De achtergrond van deze strafrechtelijke trans-
actie was dat tijdens een justitieel onderzoek in 
de omvangrijke vastgoedfraudezaak “Waterstof” 
onder meer tegen [betrokkene 1] een verdenking is 
ontstaan ter zake overtreding van artikel 420bis Sr 
en artikel 420ter Sr, te weten opzettelijk witwassen 
en gewoontewitwassen. In dit onderzoek zijn ook 
de vader van de echtgenote van [appellant], de heer 
[betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2] ), en diens 
echtgenote [gevolmachtigde] betrokken. [betrok-
kene 1] is een nicht van [betrokkene 2] en de tante 
van de echtgenote van [appellant]. [betrokkene 2] 
wordt naast opzettelijke witwassen en gewoonte-
witwassen ook verdacht van oplichting en valsheid 
in geschrifte.
2.7. Rijnbeek Makelaardij B.V. heeft op 28 november 
2013 de woning getaxeerd en de huurwaarde vast-
gesteld op een bedrag van € 757,89 per maand. 
2.8. De Staat heeft met [appellant] afgesproken dat 
hij hangende de onderhavige procedure een bedrag 
van € 350,00 betaalt aan de Staat, welk bedrag door 
de Staat wordt aangemerkt als een gebruiksvergoe-
ding dan wel schadevergoeding.

TvHB_2015_06.indb   439 17/12/2015   15:27:06



440 Nr. 6 november/december 2015Tijdschrif t voor  HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE

Jurisprudent iebespreking TvHB 2015/24

2.9. [appellant] heeft, kort samengevat, in eerste 
aanleg gevorderd:
I. voor recht te verklaren dat [appellant] de recht-
matige huurder is van de woning aan de [adres] te 
[plaats];
II. voor recht te verklaren dat de huurovereen-
komsten van 15 december 2010 en 13 februari 2011 
rechtsgeldig zijn;
III. de Staat te veroordelen tot het respecteren en
erkennen van alle in de huurovereenkomst van 13 
februari 2011 gemaakt afspraken, waaronder doch 
niet uitsluitend het eerste recht van koop van de 
woning voor de prijs van € 93.750,00, op straffe 
van verbeurte van een dwangsom ter hoogte van 
de koopprijs indien de Staat de woning verkoopt 
aan een derde, eventueel te vermeerderen met de 
schade;
IV. de Staat te veroordelen tot het leveren van rus-
tig woongenot aan [appellant], waaronder doch niet 
uitsluitend wordt verstaan het nalaten van het voe-
ren van ontruimingsprocedures;
V. de Staat te veroordelen in de buitengerechtelijke 
kosten en de kosten van het geding, te vermeerde-
ren met de wettelijke rente over de proceskosten.
2.10. In reconventie heeft de Staat, kort samenge-
vat, gevorderd:
I. [appellant] te veroordelen de woning te ontrui-
men en ter beschikking te stellen aan de Staat, op 
straffe van verbeurte van een dwangsom van € 
5.000,00 per dag;
II. [appellant] te veroordelen om aan de Staat te
betalen een schadevergoeding van € 757,89 per 
maand over de periode 3 september 2012 tot de dag 
van ontruiming, te vermeerderen met de wettelijke 
rente vanaf de dag der dagvaarding;
III. [appellant] te veroordelen in de proceskosten,
inclusief nakosten, te vermeerderen met de wette-
lijke rente.
De Staat heeft hieraan onder meer ten grondslag 
gelegd, dat de gestelde huurovereenkomsten als 
schijnconstructies c.q. schijnhandelingen moeten 
worden aangemerkt en dat [betrokkene 1] als kat-
vanger van [betrokkene 2] functioneerde en nooit 
huurbetalingen heeft ontvangen.
2.11. Bij het bestreden tussenvonnis van 23 mei 2014 
heeft de kantonrechter [appellant] toegelaten tot 
het leveren van bewijs van zijn stelling: i) dat hij 
contante huurbetalingen (tegen kwitantie) heeft 
gedaan aan [betrokkene 2] en dat deze betalingen 
feitelijk aan [betrokkene 1] ten goede zijn gekomen 
en ii) dat en tegen welke kosten de woning op de 
bij overeenkomst van 13 februari 2011 omschreven 
wijze voor zijn rekening is verbouwd. De kanton-
rechter heeft kort gezegd aan die beslissing ten 
grondslag gelegd dat [appellant] dient te bewijzen 
dat er een rechtsgeldige huurovereenkomst tussen 
hem en [betrokkene 1] tot stand is gekomen en dat 
daarvoor nodig is dat hij aantoont dat er daadwer-
kelijk sprake is geweest van een tegenprestatie in 
de zin van artikel 7:201 BW en dat deze ook feitelijk 
aan [betrokkene 1] ten goede is gekomen.
3.1. [appellant] heeft in hoger beroep gevorderd het 
bestreden tussenvonnis van 23 mei 2014 te vernie-
tigen en opnieuw rechtdoende de vorderingen van 

[appellant] in conventie toe te wijzen en de recon-
ventionele vorderingen van de Staat niet-ontvanke-
lijk te verklaren dan wel af te wijzen met veroorde-
ling van de Staat in de kosten van de procedures.
3.2. De grieven bezien in onderling verband en sa-
menhang leggen het volledige geschil aan het hof 
voor zodat de grieven niet afzonderlijk zullen wor-
den beoordeeld. Kern van het geschil tussen partij-
en is de vraag of er een huurovereenkomst tot stand 
is gekomen tussen [appellant] en [betrokkene 1]. 
Indien deze vraag bevestigend beantwoord wordt, 
dan is de Staat door de eigendomsverkrijging op-
volgend verhuurder geworden (artikel 7:226 BW). 
Bij de beoordeling van deze grieven wordt het vol-
gende vooropgesteld. De vraag of de overeenkomst 
dient te worden aangemerkt als huurovereenkomst 
kan niet in het algemeen of in beginsel bevestigend 
of ontkennend worden beantwoord. Ingevolge ar-
tikel 7:201 lid 1 BW is huur de overeenkomst waar-
bij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan 
de andere partij, de huurder een zaak of gedeelte 
daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder 
zich verbindt tot een tegenprestatie. Uit deze defini-
tie vallen de twee essentialia af te leiden waaraan 
voldaan moet zijn wil sprake zijn van een huur-
overeenkomst. Ten eerste een verplichting van de 
verhuurder om een zaak of een gedeelte daarvan 
in gebruik te geven en ten tweede een verplichting 
van de huurder om daarvoor een tegenprestatie te 
voldoen. Deze tegenprestatie moet voldoende be-
paalbaar zijn, tegenover het gebruik staan en sub-
stantieel zijn. Niet beslissend is of de overeenkomst 
elementen bevat op grond waarvan op zichzelf aan 
de wettelijke omschrijving van huur is voldaan, 
maar of in de gegeven omstandigheden – gelet 
op hetgeen partijen ten tijde van het sluiten van 
de overeenkomst voor ogen stond – de inhoud en 
strekking van de overeenkomst van dien aard is 
dat deze in zijn geheel beschouwd als huurovereen-
komst kan worden aangemerkt (vgl. HR 11 februari 
2011, ECLI: NL: HR: 2011: BO9673, NJ 2012, 73). 
3.3. [appellant] heeft aangevoerd dat hij altijd huur 
heeft betaald en zodoende een (substantiële) tegen-
prestatie heeft geleverd voor het genot van de wo-
ning. Hij deed dat door contant de huur te betalen 
aan [betrokkene 2] (waarvan hij in de veronderstel-
ling verkeerde dat hij beheerder was en gevolmach-
tigd was de huur in ontvangst te nemen) en door 
betaling van schulden van [betrokkene 1] aan de 
belastingdienst en aan de VvE, welke betalingen hij 
vervolgens verrekende met de huur. Het hof over-
weegt als volgt. Vast staat dat [appellant] sinds het 
aangaan van de overeenkomst de woning gebruikt 
en dat hem aldus het genot van de woning is ver-
strekt. Tegenover dat gebruik stond de verplichting 
voor [appellant] om huurpenningen te betalen ter 
hoogte van eerst € 750,00 per maand (hetgeen een 
reële huurprijs is gezien de huurwaardetaxatie van 
€ 757,89 in november 2013) en vanaf 13 februari 2011 
een bedrag van € 350,00 per maand in verband met 
de afspraak dat voor rekening van [appellant] de 
verbouwings- en renovatiewerkzaamheden zouden 
worden uitgevoerd. De huurbetalingen moeten dan 
ook gezien worden als een realistische tegenpres-
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tatie, welke, zo is niet betwist, [appellant] verplicht 
was te betalen en die in zoverre in rechte afdwing-
baar waren. Nu de overeenkomst ertoe strekte ge-
bruiksrechten ter zake van een onroerende zaak te 
verstrekken, waartegenover de ontvangende partij 
een tegenprestatie op zich neemt, is op zich aan de 
essentialia voor de huurovereenkomst voldaan, en 
dient de overeenkomst tussen [betrokkene 1] en [ap-
pellant] als huurovereenkomst te worden gekwali-
ficeerd. Dat partijen in de gegeven omstandigheden 
bij het aangaan van de overeenkomst, gezien de in-
houd en de strekking van die overeenkomst in zijn 
geheel beschouwd, een ander doel voor ogen heeft 
gestaan dan een huurovereenkomst aan te gaan 
is gesteld noch gebleken. Er zijn evenmin aanwij-
zingen dat partijen hebben beoogd [appellant] de 
dwingendrechtelijke huurbescherming te onthou-
den. Het argument van de Staat dat [betrokkene 1] 
een (schriftelijke) huurovereenkomst terzake van 
hetzelfde pand zou hebben gesloten met Halidov en 
Selim kan de Staat niet baten omdat [betrokkene 1] 
aan deze personen geen gebruiksrecht terzake van 
de woning heeft verleend en om die reden er al geen 
sprake kan zijn van een huurovereenkomst. De be-
twisting van de echtheid van de handtekening van 
[betrokkene 1] onder de eerste huurovereenkomst 
gaat eraan voorbij dat een huurovereenkomst niet 
schriftelijk behoeft te worden aangegaan. In het 
voorgaande ligt besloten dat de kantonrechter 
heeft miskend dat voor het bestaan van een huur-
overeenkomst niet vereist is dat de huurbetalingen 
ook daadwerkelijk aan de verhuurder ten goede 
dienen te komen. Ook indien juist is dat [betrokke-
ne 1] [betrokkene 2] nimmer op (door)betaling van 
de huurpenningen heeft aangesproken en dat zij 
nooit huurpenningen heeft ontvangen, staat dat 
aan het bestaan van een huurovereenkomst tussen 
haar en [appellant] niet in de weg. Het staat immers 
een crediteur vrij om zijn rechten al dan niet (in 
rechte) af te dwingen. 
3.4. De Staat heeft de huurbetalingen betwist. Voor 
zover de Staat hiermee heeft willen betogen dat [ap-
pellant] geen verplichting had om huur te betalen 
voor het gebruik van de woning en dat (dus) ook 
niet heeft gedaan, dan faalt dit betoog. Het hof is 
van oordeel dat [appellant] in voldoende mate heeft 
onderbouwd dat hij huurpenningen heeft betaald 
aan [betrokkene 2] door kwitanties van 15 decem-
ber 2010 tot en met december 2011 in het geding te 
brengen. Het hof acht de stelling van de Staat dat 
de kwitanties niets zeggen over de betalingen on-
begrijpelijk, nu het afgeven van een kwitantie bij 
een contante betaling een verplichting is die in-
gevolge artikel 6:48 BW op de crediteur rust, juist 
met het doel de debiteur te voorzien van een bewijs 
van betaling. Het hof gaat aan de stelling van de 
Staat dat de kwitanties niet bij [betrokkene 2] zijn 
gevonden tijdens het boekenonderzoek door de be-
lastingdienst voorbij omdat dat nog niet betekent 
dat de kwitanties (reeds) daarom vals zijn, op welk 
standpunt de Staat zich kennelijk stelt. Aan bewijs-
levering wordt dan ook niet toegekomen. De Staat 
heeft voorts nog aangevoerd dat [betrokkene 2] niet 
bevoegd was de huurpenningen in ontvangst te ne-

men. Gelet op de omstandigheid dat [betrokkene 1] 
[appellant] nimmer heeft aangemaand tot betaling 
van de huurpenningen en het in huurzaken niet 
ongebruikelijk is wanneer een eigenaar van een 
woning, zeker wanneer die zoals in casu woonach-
tig is in het buitenland, een beheerder aanstelt die 
de zaken met betrekking tot de woning namens 
hem waarneemt, mocht [appellant] redelijkerwijs 
aannemen dat [betrokkene 2] tot het in ontvangst 
nemen van de huurbetalingen bevoegd was en dat 
hij door aan [betrokkene 2] te betalen bevrijdend 
betaalde. Verder was [appellant] ingevolge arti-
kel 19 Invorderingswet verplicht de betaling aan 
de belastingdienst te doen (in januari 2012) en dat 
kan ook worden gezegd voor de betalingen die [ap-
pellant] heeft gedaan aan de VvE (op 13 maart 2012 
en 11 april 2012) in verband met het door de VvE 
gestarte incassotraject waarin met beslaglegging 
werd gedreigd. Dat [appellant] vervolgens de beta-
ling van deze schulden van [betrokkene 1] met de 
huurbetalingen heeft verrekend, althans dacht te 
kunnen verrekenen, correspondeert met het feit 
dat de contante huurbetalingen aan [betrokkene 2] 
na december 2011 zijn gestaakt. Ook als [appellant] 
ten onrechte dacht dat hij kon verrekenen, dan 
maakt dat nog niet dat er geen huurovereenkomst 
(meer) bestaat tussen hem en [betrokkene 1]. Daar 
voor is meer nodig. In zoverre faalt het betoog van 
de Staat dat [appellant] niet bevoegd was te verreke-
nen omdat een verrekeningsverklaring ontbreekt. 
Hetzelfde geldt ook voor het argument van de Staat 
dat hij niet begrijpelijk acht dat [appellant] schul-
den van [betrokkene 1] af lost terwijl hij zelf geen 
huurschuld had. [appellant] had immers ook de ver-
plichting de lopende huurtermijnen te betalen en 
dat heeft hij middels verrekening gedaan, althans 
hij dacht dat middels verrekening te kunnen doen. 
3.5. Verder moet worden beoordeeld de vordering 
van [appellant] in eerste aanleg dat de Staat wordt 
veroordeeld tot het respecteren en erkennen van 
alle in de huurovereenkomst van 13 februari 2011 
gemaakt afspraken, waaronder het recht van eer-
ste koop van de woning voor een koopsom van € 
93.750,00. [appellant] heeft ter onderbouwing van 
zijn vordering een schriftelijke huurovereenkomst 
d.d. 13 februari 2011 overgelegd. Deze overeenkomst 
is ondertekend door [appellant] en “verhuurder”. 
In de huurovereenkomst staat [betrokkene 1] als 
verhuurder genoemd, vertegenwoordigd door [ge-
volmachtigde] . De Staat heeft niet betwist dat de 
handtekening onder “verhuurder” af komstig is van 
[gevolmachtigde]. Dat ligt ook voor de hand, gelet op 
de algemene volmacht die [betrokkene 1] op 23 sep-
tember 2009 aan [gevolmachtigde] had afgegeven. 
De Staat heeft ten verwere aangevoerd dat het een 
valse overeenkomst is die later is opgemaakt. Dit 
zou volgens de Staat blijken uit het proces-verbaal 
van verhoor van [betrokkene 1] van 19 mei 2014 en 
het feit dat deze (schriftelijke) huurovereenkomst 
niet is aangetroffen in de (in het kader van de straf-
zaak) inbeslaggenomen administratie van [betrok-
kene 2]. Het hof verwerpt dit laatste op dezelfde 
grond als in rechtsoverweging 3.4 is overwogen. 
Wat betreft het eerste argument overweegt het hof 
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dat het feit dat [betrokkene 1] stelt dat zij geen huur-
overeenkomst heeft gesloten met [appellant] en 
niet weet dat [gevolmachtigde] als gevolmachtigde 
een handtekening heeft gezet onder de huurover-
eenkomst nog niet betekent dat [gevolmachtigde] 
die handtekening niet gezet heeft of dat er sprake 
is van een valse overeenkomst. Inherent aan het af-
geven van een algemene volmacht, die er met name 
toe strekte om onroerende zaken te verkrijgen, te 
vervreemden en te bezwaren en om andere daden 
van beheer of beschikking te verrichten, is het ri-
sico dat er namens de volmachtgever overeenkom-
sten worden gesloten waarvan hij, in casu zij, niet 
op de hoogte is. Bovendien heeft [betrokkene 1] bij 
het getuigenverhoor van 4 februari 2013 in de straf-
zaak tegen [betrokkene 2] en [gevolmachtigde] ver-
klaard dat zij deze algemene volmacht bij de notaris 
heeft afgegeven en dat zij wist dat ze tekende voor 
geld en panden die eigenlijk niet van haar waren 
maar dat zij op naam wel eigenaar was. Aldus kent 
de schriftelijke huurovereenkomst ingevolge arti-
kel 157 Rv dwingende bewijskracht. Dat betekent 
dat voorshands moet worden aangenomen dat de 
afspraken die in deze overeenkomst staan, waaron-
der de afspraak dat [appellant] de (uitgebreid gespe-
cificeerde) verbouwings- en renovatiekosten ver-
richt en voor zijn rekening neemt, de huurprijs van 
€ 350,00 en het recht van eerste koop, als rechtens 
tussen partijen hebben te gelden. Het is vervolgens 
aan de Staat om tegenbewijs te leveren. De Staat 
heeft in dat verband de verbouwing en renovatie 
en de bekostiging daarvan door [appellant] ter dis-
cussie gesteld. [appellant] heeft door het overleggen 
van de foto’s van de woning voldoende aangetoond 
dat in de woning aanzienlijke verbouwings- en re-
novatiewerkzaamheden daadwerkelijk zijn uitge-
voerd. Ook indien juist zou zijn dat de kosten van 
de verbouwing en renovatie niet door [appellant] 
maar door een derde zijn betaald, dan is dit niet vol-
doende om het bestaan en inhoud van de huurover-
eenkomst te ontzenuwen. Derhalve moet worden 
uitgegaan van de rechtsgeldigheid van de schrifte-
lijke huurovereenkomst van 13 februari 2011.
3.6. Vervolgens is aan de orde de vraag of de Staat 
als rechtsopvolger gebonden is aan het tussen [be-
trokkene 1] en [appellant] overeengekomen recht 
op eerste koop. De verkrijger van de verhuurde 
zaak is immers slechts gebonden aan de bedingen 
die rechtstreeks verband houden met het doen heb-
ben van het gebruik van een verhuurde zaak tegen 
een door de huurder te betalen prijs, aldus lid 3 van 
artikel 7:226 BW. Bedingen die zijn gericht op het 
verwerven van eigendom zijn naar hun aard niet 
gericht op het door de verhuurder te verschaffen 
gebruik en de daarop betrekking hebbende te-
genprestatie van het betalen van de huur. Alleen 
koopopties waarbij het door de huurder periodiek 
te betalen bedrag naast een gebruiksvergoeding 
ook een vergoeding voor de uiteindelijke verkrij-
ging in zich bergt, zoals bij leaseovereenkomsten, 
gaan van rechtswege over op de opvolgende ver-
huurder (vgl. HR 26 maart 2010, ECLI: NL: HR: 2010:  
BK9632, NJ 2010, 368). Het hof is van oordeel dat uit 
de lijst van de in de woning uitgevoerde werkzaam-

heden genoegzaam blijkt dat het een omvangrijke 
renovatie is geweest, hetgeen de Staat overigens 
ook niet heeft betwist. [appellant] heeft daarmee 
voldoende onderbouwd dat de investeringen die 
hij in de woning (van de verhuurder) heeft gedaan 
verband houden met het feit dat [appellant] de wo-
ning uiteindelijk zou (kunnen) verkrijgen. Uit het 
voorgaande volgt dat de vordering van [appellant], 
kort samengevat, de Staat te veroordelen tot het res-
pecteren en erkennen van de huurovereenkomst 
van 13 februari 2011 zal worden toegewezen. Tegen 
de gevorderde dwangsom is geen verweer gevoerd, 
zodat deze eveneens toewijsbaar is. 
3.7. Uit het voorgaande volgt dat de grieven slagen, 
dat het bestreden tussenvonnis zal worden vernie-
tigd en dat de vorderingen in conventie in eerste 
aanleg van [appellant] zullen worden toegewezen, 
met uitzondering van de navolgende. De vordering 
“eventueel te vermeerderen met de schade die [appel-
lant] dientengevolge lijdt” zal het hof afwijzen omdat 
deze te onbepaald is om in een dictum te kunnen 
worden opgenomen. De vordering van [appellant] 
de Staat te veroordelen tot het leveren van rustig 
woongenot, waaronder doch niet uitsluitend wordt 
verstaan het nalaten van het voeren van ontrui-
mingsprocedures, zal eveneens worden afgewezen. 
[appellant] heeft niet onderbouwd op welk (rechts)
grond het de Staat verboden zou moeten en kunnen 
worden om een ontruimingsprocedure te starten 
terwijl hij evenmin heeft onderbouwd dat de Staat 
zijn verplichting tot het leveren van rustig woonge-
not niet is nagekomen.
3.8. De door [appellant] gevorderde buitengerech-
telijke kosten worden afgewezen omdat hij onvol-
doende heeft onderbouwd dat zijn werkzaamheden 
van zodanige aard en omvang zijn (geweest) dat zij 
een afzonderlijke vergoeding op de voet van artikel 
6:96 BW rechtvaardigen.
3.9. Uit het feit dat de conventionele vorderingen 
(grotendeels) zullen worden toegewezen volgt dat 
de reconventionele vorderingen zullen worden af-
gewezen. Hierbij past een veroordeling van de Staat 
in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in 
hoger beroep.

Beslissing
Het hof
vernietigt het tussenvonnis van 23 mei 2014;
en opnieuw rechtdoende:
- verklaart voor recht dat [appellant] huurder is van 
de woning gelegen aan de [adres] te [plaats];
- verklaart voor recht dat de huurovereenkomst 
van 13 februari 2011 rechtsgeldig is;
- veroordeelt de Staat tot het respecteren en er-
kennen van alle in de huurovereenkomst van 13 
februari 2011 opgenomen afspraken, waaronder 
doch niet uitsluitend het eerste recht van koop van 
de woning voor de overeengekomen prijs van € 
93.750,00, op verbeurte van een dwangsom gelijk 
aan de overeengekomen koopprijs van de woning 
wanneer de Staat de woning zou verkopen aan een 
ander;
- veroordeelt de Staat in de kosten van de procedure 
in eerste aanleg, (…);
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- verklaart het arrest voor wat betreft de veroorde-
lingen uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst de reconventionele vorderingen van de Staat 
af;
- wijst af het meer of anders in conventie gevorder-
de.
Dit arrest is gewezen door mrs. T.G. Lautenbach, 
M.P.J. Ruijpers en C.G. Beyer-Lazonder, (…).

Commentaar
In deze kwestie verwierf de Staat de juridische ei-
gendom van een woonruimte als resultaat van een 
aan X aangeboden (en door haar geaccepteerde) 
strafrechtelijke transactie. X had deze woonruim-
te in gebruik gegeven aan appellant. Appellant 
verdedigde dat hij met X huurovereenkomsten ter 
zake de woonruimte zou hebben gesloten, zodat 
hij de woonruimte bewoonde ten titel van huur. 
Voorts stelde appellant dat hij een eerste recht van 
koop genoot, dat hij kon afdwingen van de Staat, 
ondanks dat de Staat rechtsopvolgend verhuurder 
was. De Staat verdedigde zich ‘met hand en tand’ 
tegen deze stellingnamen en betoogde, kort gezegd, 
dat de gestelde huurovereenkomsten als schijncon-
structies, dan wel als schijnhandelingen moesten 
worden aangemerkt. De vermeende oorspronke-
lijke verhuurder (X) zou bovendien nimmer huur-
betalingen hebben ontvangen. De Staat nam deze 
standpunten niet zonder reden in; gelet op het ver-
loop in de strafzaak meende zij dat er een luchtje 
aan de kwestie zat. In de straf kwestie (welke zag op 
een vastgoedfraudezaak) was X verdachte; X staat 
in een familierelatie tot appellant (X is de tante van 
de echtgenote van appellant) en in de strafzaak was 
ook de schoonvader van appellant nauw betrokken 
(hij werd onder meer verdacht van oplichting, vals-
heid in geschrifte en witwassen van gelden). Boven-
dien betaalde appellant nimmer huurpenningen 
aan X, maar voldeed hij deze aan zijn schoonvader, 
omdat hij – aldus appellant – als beheerder optrad 
en appellant meende dat hij daartoe gerechtigd 
was. Dat de Staat verdedigde dat er geen sprake was 
van (een) huurovereenkomst(en) tussen appellant 
en X, althans dat de Staat daaraan niet gebonden 
zou zijn, was dan ook niet opmerkelijk. 
Appellant startte een procedure waarin hij onder 
andere vorderde:
a) voor recht te verklaren dat hij de rechtmatige
huurder was van de woonruimte;
b) voor recht te verklaren dat de door hem gestelde
huurovereenkomsten rechtsgeldig waren;
c) de Staat te veroordelen tot het respecteren en
erkennen van alle in de huurovereenkomst van 13 
februari 2011 gemaakt afspraken, waaronder, doch 
niet uitsluitend, het eerste recht van koop van de 
woonruimte voor de prijs van € 93.750,00.
In reconventie vorderde de Staat onder meer appel-
lant te veroordelen tot ontruiming van de woon-
ruimte.
De kantonrechter overwoog in een tussenvonnis 
dat appellant diende te bewijzen dat er een rechts-
geldige huurovereenkomst tot stand was gekomen 
tussen hem en de rechtsvoorganger van de Staat; 
daarvoor zou nodig zijn dat appellant aantoonde 

dat daadwerkelijk sprake was van een tegenpresta-
tie in de zin van art. 7:201 BW, dat deze ook feitelijk 
aan deze rechtsvoorganger ten goede was gekomen 
en dat, en op welke wijze en tegen welke kosten, de 
woonruimte voor rekening van appellant was ver-
bouwd. Appellant kwam van dit tussenvonnis in 
appel bij het Gerechtshof Den Haag en formuleerde 
hiertegen zes grieven. 
De uitkomst van dit appel is voor appellant zeer 
positief. Het gerechtshof kwam onder meer tot de 
conclusie dat appellant ten titel van huur de woon-
ruimte bewoonde en dat de verplichting het eerste 
recht van koop te eerbiedigen was overgegaan naar 
de Staat, zodat appellant dit recht van de Staat kon 
afdwingen. De vraag dringt zich evenwel op of het 
gerechtshof op juiste gronden tot in ieder geval dit 
laatste oordeel is gekomen.
Op grond van het bepaalde in art. 7:226 lid 1 BW 
gaan bij een juridische overdracht van de verhuur-
de zaak de rechten en verplichtingen van de ver-
huurder uit de huurovereenkomst die na de over-
dracht opeisbaar worden, over op de verkrijger (in 
dit geval de Staat). Deze hoofdregel kent echter een 
beperking: enkel die bedingen gaan mee over die 
onmiddellijk verband houden met het doen heb-
ben van het gebruik van de zaak tegen een door de 
huurder te betalen tegenprestatie, aldus lid 3 van 
dit artikel. In de Parlementaire Geschiedenis bij 
art. 7:226 BW is expliciet aandacht besteed aan de 
vraag of bij een koopoptie van dit onmiddellijke 
verband sprake is. De wetgever overwoog: “De Com-
missie heeft aandacht gevraagd voor de mening van de 
Nederlandse Orde van Advocaten en de vereniging van 
Huurrecht Advocaten dat voor de huurovereenkomst de 
omstandigheden te zeer uiteen lopen om de algemene 
regel te aanvaarden dat bij een koopopt ie aan de eis 
van voldoende verband is voldaan en dat doorslagge-
vend moet zijn of de koopopt ie in concreto onder de om-
schrijving van art ikel 226 lid 3 valt en in het bijzonder 
of de opt ie van invloed is geweest op de omvang van de 
door de huurder te betalen tegenprestat ie. Deze mening 
wordt door ons geheel onderschreven en ligt dan ook 
aan art ikel 226 lid 3 en de daarop gegeven toelicht ing 
ten grondslag. De regel brengt mee dat aan de eis van 
art ikel 226 lid 3 is voldaan bij lease-overeenkomsten 
waarvan het financieringskarakter meebrengt dat de 
verschuldigde termijnen en de bij de uitoefening van de 
opt ie verschuldigde koopprijs op elkaar zijn afgestemd. 
Een bijzondere bepaling die zou dwingen tot scherpe on-
derscheidingen en zo tot een zeker vooruitlopen op wel-
licht nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de lease-
prakt ijk, is daarvoor niet nodig. Er moet van worden 
uitgegaan dat op de dergelijke lease-overeenkomsten de 
regels betref fende huur en verhuur en derhalve ook van 
art ikel 226 van toepassing zijn, nu bij dergelijke over-
eenkomsten aan de omschrijving van huur in art ikel 
201 is voldaan. (…)”48 

Als de betalingsverplichting van de huurder der-
halve zowel bestaat uit een gebruiksvergoeding 

48. Zie Kamerstukken II 1999/00, 26 089, nr. 6, p. 27, onder 
2 (Nota naar aanleiding van het verslag).
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voor het gehuurde, als uit een vergoeding voor de 
uiteindelijke verkrijging, is er sprake van een on-
middellijk verband als bedoeld in lid 3 en geldt de 
koopoptie van rechtswege tussen de huurder en de 
opvolgende verhuurder. De Hoge Raad heeft deze 
rechtsregel sinds de inwerkingtreding van titel 7.4 
tot twee keer toe herhaald (waarbij het de ene keer 
een voorkeursrecht van koop betrof en de andere 
keer een koopoptie).49 Nu het arrest van de Hoge 
Raad van 15 juni 2007, NJ 2007, 445 zo belangwek-
kend is, sta ik iets langer stil bij hetgeen de Hoge 
Raad daarin heeft overwogen (ondanks dat dit wel-
licht voor velen gesneden koek is). 
Onder verwijzing naar zijn arrest van 5 janua-
ri 1923, NJ 1923, blz. 305 en naar de parlementaire 
geschiedenis bij art. 7:226 BW overwoog de Hoge 
Raad in r.o. 3.4 dat “(…) de bepaling van art. 1612 een 
afwijking inhoudt van de algemene regel dat overeen-
komsten slechts van kracht zijn tussen de handelende 
part ijen, dat die afwijking alleen betrekking heeft op 
huur zodat de bepaling uitsluitend een opvolging regelt 
in die rechten en verplicht ingen die het doen hebben 
van het genot van een zaak gedurende een bepaalde t ijd 
en tegen een bepaalde prijs betref fen, en dat daarom de 
in art. 1612 vervatte rechtsopvolging niet bedingen om-
vat als die betref fende het recht tot koop van het goed. 
(…).” De Hoge Raad zag geen aanleiding om anders 
te oordelen. De Hoge Raad overwoog verder dat – 
anders dan het middel verdedigde – deze gebonden-
heid niet kan bestaan, zonder dat het beding min 
of meer direct gekoppeld is aan de hoogte van de 
huurprijs. Zelfs als de oorspronkelijke contracts-
partijen wel beoogden een binding te bewerkstelli-
gen als bedoeld in art. 7A:1612 (thans art. 7:226 BW) 
wil dat niet zeggen dat daarmee een binding van 
rechtswege ex art. 7A:1612 BW (thans art. 7:226 BW) 
tot stand wordt gebracht (ondanks dat het in z’n 
algemeenheid bij de vaststelling van de strekking 
van een beding aankomt op de betekenis die de 
oorspronkelijke contractspartijen daaraan hebben 
toegekend). De omstandigheid dat eerdere opvol-
gende verhuurders zich wel gebonden achten aan 
dit beding, is daarbij evenmin relevant.50 
In zijn arrest van 26 maart 2010,51 vernietigde de 
Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof Den 
Bosch en bevestigde hij nogmaals dat het een onjuis-
te rechtsopvatt ing is dat er bij een koopoptie ook spra-
ke kan zijn van een onmiddellijk verband indien er 
geen financiële tegenprestatie verdisconteerd is in 
de totaal door de huurder te betalen tegenprestatie. 

49. Zie HR 15 juni 2007, NJ 2007, 445 (Maxeda Nederland /
St icht ing C.A.S. Kampen), in deze casus betrof het een
voorkeursrecht van koop; HR 26 maart 2010, NJ 2010, 
368 (Rijbroek / Verstappen), in deze casus betrof het een 
koopoptie. Beide arresten zijn gewezen naar het recht 
zoals dat gold voor de inwerkingtreding van titel 7.4.
Art. 7:226 BW is in ieder geval wat lid 3 betreft codi-
ficatie van rechtspraak, zodat de rechtsregels die in
deze arresten zijn gewezen hun werking blijven be-
houden onder het ‘nieuwe’ recht.

50. Aldus de Hoge Raad in rechtsoverwegingen 3.6 en 3.8 
van het arrest HR 15 juni 2007, NJ 2007, 445.

51. HR 26 maart 2010, NJ 2010, 368 (Rijbroek / Verstappen).

Het gerechtshof had in bovengenoemde zaak over-
wogen dat de tegenprestatie ook anders zou kunnen 
zijn verdisconteerd dan in de vorm van een con-
creet aanwijsbare financiële component: de in lid 3 
bedoelde samenhang en tegenprestatie lagen (aldus 
het hof) besloten in het samenstel van rechtsver-
houdingen (een verdeling van een onderneming, 
toebedeling van een onroerende zaak, het aangaan 
van een huurovereenkomst, de familiebanden en 
de wijze waarop het optiebeding in verband met 
deze omstandigheden tot stand was gekomen). De 
Hoge Raad kon zich hier als gezegd niet in vinden. 
Met andere woorden: wil een koopoptie of een voor-
keursrecht / kooprecht van rechtswege werking 
hebben tegen een rechtsopvolgend verhuurder, 
dan zal er op de een of andere manier een finan-
ciële component moeten worden voldaan aan de 
verhuurder. Het gaat derhalve niet om de bedoeling 
van partijen, noch gaat het erom dat uit het samen-
stel van rechtsverhoudingen die in de huurover-
eenkomst zijn geregeld, het beding per saldo con-
sequenties heeft voor de door de huurder te betalen 
tegenprestatie, aldus ook het Gerechtshof Arnhem 
in zijn arrest van 14 juni 2011.52

In de onderhavige kwestie zou deze financiële com-
ponent gelegen zijn in de volgende omstandigheid. 
Huurder genoot een eerste recht van koop van de 
woonruimte voor zover verhuurder tot vervreem-
ding over wilde gaan; de koopprijs zou dan € 93.750 
zijn. Het gerechtshof nam aan dat appellant de 
woonruimte had onderworpen aan een omvangrij-
ke renovatie. In verband daarmee was de huurprijs 
van appellant (welke prijs vóór de renovatie € 750 
per maand bedroeg) verlaagd naar een bedrag van 
€ 350 per maand. Volgens het gerechtshof volgde 
daaruit dat “de investeringen die hij in de woning (van 
de verhuurder) heef t gedaan verband houden met het 
feit dat [appellant] de woning uiteindelijk zou (kunnen) 
verkrijgen.”53 Vervolgens kwam het gerechtshof, 
onder verwijzing naar het eerder genoemde arrest 
van de Hoge Raad van 26 maart 2010, tot de conclu-
sie dat appellant voldoende had onderbouwd dat de 
investeringen die hij in de woonruimte had gereali-
seerd verband hielden met het feit dat hij de woon-
ruimte zou kunnen verkrijgen. 
Met andere woorden: de verplichting het recht tot 
koop van huurder te eerbiedigen was van rechts-
wege overgegaan op de Staat, aldus het gerechtshof.
Mijns inziens heeft het gerechtshof hier een omis-
sie begaan. Immers, in welke zin is het recht tot 
koop in deze kwestie nu min of meer gekoppeld 
aan de hoogte van de huurprijs? Gegeven de feiten 
hoefde appellant niets te betalen omdat hij een 
recht van koop genoot; appellant had weliswaar 
een omvangrijke (en naar ik veronderstel kostbare) 
renovatie uitgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat 
huurder een financiële component voldoet voor het 
hebben van het recht van koop. Integendeel zelfs: 

52. Zie Hof Arnhem 14 juni 2011, TvHB 2011, 19, m.nt. A.W. 
Jongbloed (ECLI: NL: GHARN: 2011: BR1266, Gelredome /
Eurocommerce III).

53. Zie r.o. 3.6.
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de huurprijs werd enkel verlaagd omdat deze werk-
zaamheden waren uitgevoerd. Het heeft er dan ook 
eerder de schijn van dat de verhuurder met de huur-
prijsverlaging appellant heeft willen compenseren 
voor de kosten die hij heeft moeten maken. De en-
kele omstandigheid dat appellant werkzaamheden 
aan het gehuurde heeft uitgevoerd (hoe omvangrijk 
ook) maakt anders gezegd nog niet dat het recht 
tot koop onmiddellijk verband houdt met het doen 
hebben van het gebruik van de zaak tegen een door 
de huurder te betalen tegenprestatie. Zo volgt ook 
uit de eerder genoemde uitspraken. Naar mijn me-
ning verhoudt deze uitkomst zich dan ook niet goed 
met de bedoeling van de wetgever bij art. 7:226 lid 
3 BW en met de lijn in de rechtspraak en heeft het 
gerechtshof de Staat ten onrechte opgezadeld met 
dit eerste recht van koop. 

I.C.K. Mol54

54. Ivette Mol is werkzaam als advocaat-partner bij 
VMBS Advocaten te Eindhoven.
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