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Workshop 4: Beëindiging van 
huurovereenkomsten
Voorwaardelijkheid in rechterlijke 
uitspraken en het ef fect van het 
uitdrukkelijk van toepassing 
verklaren van het 290-regime op een 
230a-overeenkomst

mr. A. van der Hilst en mr. I.C.K. Mol1

Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfs-
ruimte -

de beëindiging van huurovereenkomsten en werd verzorgd door de auteurs van deze bijdrage. Met 

het uitdrukkelijk van toepassing verklaren van het regime van 7:290 e.v. BW op een huurovereenkomst 

1. Voorwaardelijkheid in 
huurrechtelijke uitspraken

Inleiding
Ter gelegenheid van de meest recente TvHB con-
ferentie, is een geactualiseerde uitgave van het 
Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte (hierna: het 
Handboek)2 gepresenteerd. In hoofdstuk 11 van het 
Handboek wordt ingegaan op de (gevolgen van de) 
beëindiging van huurovereenkomsten bedrijfs-
ruimte.3 Sinds de eerste uitgave van het Handboek, 
zijn er zeer veel uitspraken gepubliceerd die ver-
band houden met dit onderwerp. Daarbij valt het 
op dat er regelmatig uitspraken zijn met een min 

1. Arnout van der Hilst is advocaat bij Houthoff te Am-
sterdam. Ivette Mol is advocaat bij VMBS Advocaten 
te Eindhoven.

2. N. Amiel e.a. (red.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, 
Deventer: Den Hollander 2018.

3. N. Amiel & A. van der Hilst, 'Beëindiging van huur-
overeenkomsten bedrijfsruimte', in: N. Amiel e.a. 
(red.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deventer: 
Den Hollander 2018, p. 327-385.

of meer voorwaardelijk karakter. Hoewel niet is uit 
te sluiten dat de toename van dergelijke voorwaar-
delijke uitspraken (gedeeltelijk) verband houdt met 
het feit dat steeds meer uitspraken worden gepubli-
ceerd, leefde onder de deelnemers aan de workshop 
(ook) de overtuiging dat er niet alleen in absolute 
aantallen meer voorwaardelijke uitspraken wor-
den gepubliceerd, maar dat deze ook relatief gezien 
steeds vaker voorkomen. 

Voorbeelden van voorwaardelijke uitspraken
In het woonruimte huurrecht zijn uitspraken 
waarbij een huurovereenkomst voorwaardelijk 
wordt ontbonden al langere tijd vrij gebruikelijk. 
Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat 
art. 7:280 BW de rechter expliciet de mogelijkheid 
geeft de huurder een terme de grâce van maximaal 
één maand te verlenen om alsnog aan zijn verplich-
tingen te voldoen.4 Een van de vele voorbeelden van 

4. Art. 7:280 BW luidt: “Alvorens op de voet van art ikel 231 
een ontbinding uit te spreken, kan de rechter de huurder 
een termijn van ten hoogste een maand toestaan om als-
nog aan zijn verplicht ingen te voldoen.” Vgl. tevens art. 
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een dergelijke 'laatste kans' is het vonnis van de 
Kantonrechter Bergen op Zoom waarin de huurder 
nog een termijn van één maand werd gegund om 
de volledige huurachterstand (vermeerderd met 
buitengerechtelijke kosten en rente) in te lopen, 
bij gebreke waarvan de huurovereenkomst met 
ingang van de dag na het verstrijken van die ter-
mijn zou zijn ontbonden.5 De in de wet opgenomen 
termijn van één maand is een maximum (de wet 
spreekt van ‘ten hoogste’), waardoor het verlenen 
van een langere termijn op grond van dit artikel 
niet mogelijk is.6 Bij gedragsaanwijzingen komt het 
regelmatig voor dat een rechter een langere periode 
hanteert waarin de huurder bepaalde verplichtin-
gen moet nakomen, zoals het niet veroorzaken van 
overlast gedurende een periode van negen maan-
den na het vonnis7 of het (onder meer) accepteren 
van begeleiding en het onderhouden van zijn tuin.8

De voorwaardelijke uitspraken beperken zich ech-
ter niet tot het huurrecht woonruimte. Zo veroor-
deelde de Kantonrechter Utrecht een huurder van 
bedrijfsruimte tot betaling van een (door hem er-
kende) huurachterstand van ca. € 80.000,- binnen 
een termijn van dertig dagen en werd de huurover-
eenkomst ontbonden voor het geval de huurder niet 
aan deze veroordeling zou voldoen.9

Het is echter discutabel of de rechter wel de moge-
lijkheid heeft om voorwaardelijke ontbindingen 

7:274 lid 6 BW waarin de rechter een vergelijkbare 
mogelijkheid wordt geboden bij het toewijzen van een 
beëindigingsvordering wegens (kort gezegd) slecht 
huurderschap of het niet instemmen met een redelijk 
aanbod door de huurder. In het bedrijfsruimte huur-
recht bestaat overigens wel een equivalent voor de 
mogelijkheid om de huurder alsnog de gelegenheid te 
bieden in te stemmen met een redelijk aanbod van de 
verhuurder, zie art. 7:298 BW.

5. Rb. Breda (ktr.) 1 december 2010, ECLI: NL: RBBRE: 2010: 
BO6447.

6. De praktijk leert overigens dat langere hersteltermij-
nen wel worden gegund; zie in dit verband ook Van 
der Hoek, T&C Huurrecht, art. 7:280 BW, digitaal: actu-
eel t/m 1 juli 2018, die spreekt over een ‘informele ter-
me de grâce’. Zie bijv. ook Rb. Limburg (ktr.) 29 maart 
2017, ECLI: NL: RBLIM: 2017: 2752. De huurder verzocht 
een terme de grâce van 6 maanden, welk verzoek 
de kantonrechter niet honoreerde. Overigens werd 
in deze kwestie ook geen terme de grâce van de wel 
toegestane termijn van één maand verleend, nu de 
huurder niet had gesteld dat en/of hoe hij binnen die 
maand alsnog aan zijn verplichtingen jegens de ver-
huurder kon voldoen.

7. Rb. Noord-Holland (ktr.) 28 september 2016, ECLI: NL: 
RBNHO: 2016: 10071.

8. Rb. Gelderland (ktr.) 10 november 2016, ECLI: NL: RB-
GEL: 2016: 6566 (kort geding). Volledigheidshalve mer-
ken wij op dat het in dit geval niet ging om ontbinding 
van de huurovereenkomst, maar om ontruiming van 
het gehuurde. 

 Welke periode de rechter geïndiceerd acht, is in de re-
gel af hankelijk van de ernst van de situatie en de ter-
mijn waarbinnen de wederpartij in staat zou moeten 
kunnen zijn de in rechte aan hem verstrekte opdracht 
te kunnen vervullen. 

9. Rb. Utrecht (Ktr.) 30 november 2011, ECLI: NL: RBUTR: 
2011: BU8841.

uit te spreken als dit niet is gevorderd.10 Op basis 
van het adagium ‘wie het meerdere mag, mag ook 
het mindere’11 en de algemene procesrechtelijke re-
gel dat een rechter wel minder mag toewijzen dan 
gevorderd,12 maar niet meer,13 kan worden betoogd 
dat de rechter de mogelijkheid heeft om een voor-
waardelijke ontbinding uit te spreken. Op grond 
van art. 23 Rv beslist de rechter over al hetgeen 
partijen hebben gevorderd of verzocht.14 In een 
arbeidsrechtelijke kwestie heeft de Hoge Raad bij 
arrest van 28 september 2018 ten aanzien van de 
bevoegdheid van rechters om voorwaardelijke be-
slissingen te geven het volgende overwogen: 

“(…) Art. 23 Rv brengt mee dat — tenzij de wet in 
voorkomend geval anders bepaalt — de rechter 
een voorwaardelijke beslissing als de onderha-
vige niet ambtshalve mag geven, maar slechts 
indien een dergelijke beslissing is gevorderd of 
verzocht, dan wel in de vordering of het verzoek 
besloten ligt (vgl. HR 29 oktober 1993, ECLI: NL: 
HR: 1993: ZC1116, NJ 1994/107 en HR 5 januari 
1996, ECLI: NL: HR: 1996: ZC1945, NJ 1996/449). 
Voorts is de rechter op grond van art. 19 Rv ge-
houden part ijen over en weer in de gelegenheid 
te stellen hun standpunten met betrekking tot 
de toewijsbaarheid van de voorwaardelijke be-
slissing naar voren te brengen en toe te lichten 
en zich uit te laten over elkaars standpunten 
daaromtrent. Weliswaar heeft [verzoeker] in de 
procedure voor het hof voldoende gelegenheid 
gehad om zijn standpunt met betrekking tot de 
toewijsbaarheid van de door de kantonrechter 
gegeven voorwaardelijke beslissing naar voren 
te brengen en toe te lichten en zich uit te laten 
over het standpunt van BAM daaromtrent, 
maar uit het bestreden arrest blijkt niet dat het 
hof heef t vastgesteld dat BAM heeft verzocht 
om een voorwaardelijke beslissing, dan wel dat 
een dergelijke beslissing in haar verzoek beslo-
ten lag. De daarop gerichte klacht van onder-
deel 2 tref t dan ook doel. (…)’15 

10. We gaan nu met name in op de vordering tot ontbin-
ding van een huurovereenkomst. Hetgeen wij hier 
uiteenzetten geldt evenwel in z’n algemeenheid voor 
vorderingen / verzoeken.

11. Vgl. ABRvS 18 februari 2009, ECLI: NL: RVS: 2009: 
BH3237.

12. Zie bijv. HR 30 oktober 1998, NJ 1999/305 (Samander/
Aladin), waar het ging om toewijzing van een lager 
bedrag aan schadevergoeding dan gevorderd en HR 
24 april 2009, NJ 2010/171 (Internat ional Military Ser-
vices/Iran), waarin de rechter kwam tot een partiële 
vernietiging van een arbitrale uitspraak in plaats van 
de gevorderde volledige vernietiging.

13. Zie bijv. HR 6 februari 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 249 
(X/Y).

14. Dit artikel is gelegen in afdeling 3 van titel 1 van Boek 
1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
en de artikelen in deze afdeling gelden zowel voor 
dagvaardingsprocedures als voor verzoekschriftpro-
cedures.

15. HR 28 september 2018, ECLI: NL: HR: 2018: 1812 (X/BAM 
Infra Telecom B.V.).
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Uit dit arrest lijkt te volgen dat als een verhuurder 
onvoorwaardelijk vordert dat een huurovereen-
komst wordt ontbonden, de rechter niet zonder 
meer de mogelijkheid heeft om die ontbinding 
voorwaardelijk uit te spreken als deze voorwaarde-
lijkheid niet volgt noch besloten ligt in de vordering 
tot ontbinding. Een vordering voldoet vaak niet aan 
die criteria. Indachtig dit arrest is het ons inziens 
aannemelijk dat de laatste jaren veel vonnissen 
(bijvoorbeeld tot ontbinding van een huurovereen-
komst) ten onrechte een voorwaardelijk karakter 
hebben gekregen. 
De rechter heeft voor woonruimte huurovereen-
komsten evenwel expliciet de mogelijkheid gekre-
gen een terme de grâce te verlenen, terwijl het be-
drijfsruimtehuurrecht daarin in z’n algemeenheid 
niet voorziet (afgezien van enkele specifiek in de 
wet geregelde gevallen, waarvan enkele hierna 
nog de revue zullen passeren). In lijn hiermee heeft 
de Kantonrechter Rotterdam recentelijk in een 
290-aangelegenheid nog geoordeeld dat er geen 
wettelijke grondslag bestaat voor het verlenen van 
een terme de grâce bij een forse huurachterstand 
zoals door de huurder verzocht, omdat de in art. 
7:280 BW neergelegde rechterlijke bevoegdheid 
niet geldt voor bedrijfsruimte zoals daar aan de 
orde was.16

Een geheel andere situatie waarin partijen met 
voorwaardelijke uitspraken te maken kunnen 
krijgen, is bij de (voorwaardelijke) verlenging van 
de ontruimingstermijn voor een 230a-ruimte.17 Een 
interessant voorbeeld hiervan biedt de kwestie Den 
Haag/Van Neerbos, die in het bijzonder bekend staat 
vanwege het oordeel van de Hoge Raad ten aanzien 
van de connexiteitsleer.18 De verhuurder (gemeente 
Den Haag) had de huurovereenkomst met de huur-
der (Van Neerbos) met betrekking tot opslagruimte 
opgezegd tegen 1 maart 2009. De huurder diende 
vervolgens op 20 april 2009 (binnen de daarvoor 
bij wet voorgeschreven termijn) een verzoek tot 
verlenging van de ontruimingstermijn in (op grond 
van art. 7:230a lid 1 BW). Hierbij betoogde de huur-
der primair dat hij niet-ontvankelijk moest worden 
verklaard in zijn verzoek, omdat op die huurover-
eenkomst het 290-regime van toepassing was (op 

16. Rb. Rotterdam (Ktr.) 2 februari 2018, ECLI: NL: RBROT: 
2018: 565.

17. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de hierna 
te behandelen problematiek wordt besproken in het 
kader van een voorvraag die betrekking heeft op een 
kwalificatiediscussie, maar dat dezelfde discussie 
kan spelen bij voorvragen van geheel andere orde (bij-
voorbeeld met betrekking tot de vraag of de ontrui-
ming wel deugdelijk is aangezegd of met betrekking 
tot de einddatum van de huurovereenkomst).

18. HR 10 februari 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BU5602, TvHB 
2012/11 (UDH:TvHB/9920), m.nt. N. Eeken (thans 
Amiel), (Van Neerbos/Gemeente Den Haag), . Hierin oor-
deelde de Hoge Raad, kort gezegd, dat de connexiteit-
sleer onder omstandigheden ook kan worden toege-
past in gevallen waarin de principale ruimte niet door 
de huurder van de connexe ruimte wordt gehuurd, 
maar dat de betreffende huurder de principale ruimte 
in eigendom heeft.

grond van de connexiteitsleer). In eerste aanleg 
werd de huurder gevolgd in zijn betoog en werd hij 
niet-ontvankelijk verklaard. De verhuurder kwam 
hiertegen in hoger beroep. Hof 's-Gravenhage oor-
deelde bij beschikking van 9 november 2010 dat wel 
degelijk sprake was van een 230a-ruimte, vernietig-
de de beschikking in eerste aanleg en verlengde op 
basis van het subsidiaire verzoek van de huurder de 
ontruimingstermijn met een periode van één jaar 
tot 1 maart 2010.19 De beschikking van het hof da-
teerde derhalve van een latere datum dan de datum 
waartegen de huurder het gehuurde uiterlijk dien-
de te ontruimen. Volgens het hof had de huurder tij-
dig – in dit geval uiterlijk op 1 februari 201020 – een 
tweede verlengingsverzoek moeten indienen, on-
der de volgende cumulatieve voorwaarden: (i) het 
door de verhuurder ingestelde hoger beroep slaagt 
en (ii) het subsidiaire verzoek van de huurder wordt 
alsnog toegewezen. Het gerechtshof geeft vervol-
gens in een overweging ten overvloede aan dat de 
huurder in eerste aanleg beter op een andere wijze 
had kunnen procederen en niet primair niet-ont-
vankelijkheid had moeten bepleiten. 
De huurder had het eerste verzoek tot verlenging 
moeten instellen onder de voorwaarde dat onher-
roepelijk in rechte komt vast te staan dat het pand 
geen bedrijfsruimte is in de zin van art. 7:290 BW. 
Het hof overweegt daarbij dat die kwalificatie in 
een bodemprocedure aan de orde kan worden ge-
steld door middel van een verklaring voor recht. 
Bij dit, ongetwijfeld goed bedoelde, advies van het 
hof, kunnen echter de nodige kritische kantteke-
ningen worden geplaatst. Als partijen dit advies 
zouden opvolgen, dan worden zij op kosten gejaagd 
en wordt een grotere druk op de rechterlijke macht 
gelegd (er zijn immers minimaal twee afzonderlij-
ke procedures nodig voordat vast staat wat tussen 
partijen geldt). Het door het hof gesignaleerde pro-
bleem en de door hem aangedragen oplossing had 
overigens in een later arrest (bij datzelfde hof) niet 
het door het hof beoogde effect.21 In deze procedu-

19. Hof ‘s-Gravenhage 9 november 2010, ECLI: NL: GHSGR: 
2010: BO6553 (Gemeente Den Haag/Van Neerbos).

20. Op grond van art. 7:230a lid 5 BW moet een tweede 
verlengingsverzoek immers worden ingediend uiter-
lijk één maand voor het verstrijken van de termijn 
waarmee de ontruimingstermijn is verlengd, terwijl 
de ontruimingstermijn op grond van het subsidiai-
re verzoek van de huurder uiterlijk tot 1 maart 2010 
kon worden verlengd (maximaal één jaar na de ont-
ruimingsdatum zie art. 7:230a lid 5 BW). Hier had 
de huurder volgens het hof op moeten anticiperen, 
ondanks dat de rechter in eerste aanleg niet was toe-
gekomen aan het subsidiaire verzoek van de huur-
der. Zie Hof ‘s-Gravenhage 9 november 2010, ECLI:N-
L:GHSGR:2010:BO6553, r.o.27 (Gemeente Den Haag/Van 
Neerbos).

21. Hof Den Haag 27 oktober 2015, TvHB 2016/03, ECLI: NL: 
GHDHA: 2015: 2889, (UDH:TvHB/12740) m.nt. F.C. Borst, 
WR 2016/65, m.nt. M.H. Rozeboom (Calpam/Ad Hoc), 
waarbij het hof zich onder meer baseert op art. 282 
lid 4 Rv, waarin de mogelijkheid is neergelegd van het 
indienen van een zelfstandig (tegen)verzoek bij ver-
weerschrift.
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re werd het advies van het hof door een huurder 
strikt opgevolgd en werd geen niet-ontvankelijk-
heid bepleit door de huurder. De huurder diende 
een verzoek (ex art. 7:230a lid 1 BW) in inhoudende 
verlenging van de ontruimingstermijn tot een jaar 
na het eindigen van de huurovereenkomst, onder 
de voorwaarde dat in een procedure met een niet 
extra judicieel karakter wordt beslist dat sprake is 
van bedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:230a BW. 
Op dit voorwaardelijke eerste verlengingsverzoek 
volgde een tegenverzoek van de verhuurder in-
houdende dat de voorvraag met betrekking tot de 
kwalificatie van het gehuurde nu juist wel in deze 
verzoekschriftprocedure zou worden behandeld, 
onder meer met een beroep op de proceseconomie. 
Bij de kantonrechter werd dit tegenverzoek welis-
waar nog afgewezen,22 maar in hoger beroep werd 
het betoog van de verhuurder wel gevolgd: volgens 
het hof kon de verhuurder met het tegenverzoek 
bewerkstelligen dat in diezelfde verzoekschrift-
procedure toch een onvoorwaardelijk oordeel zou 
worden gegeven over de verlenging van de ontrui-
mingstermijn, omdat het tegenverzoek betrekking 
heeft op het onderwerp van het oorspronkelijke 
verzoek van de huurder en de kwalificatievraag 
ingevolge vaste jurisprudentie niet alleen in een 
dagvaardingsprocedure, maar ook in een verzoek-
schriftprocedure ex art. 7:230a BW aan de orde kan 
komen. Het hof vernietigde dat deel van de beschik-
king in eerste aanleg welke zag op de omstandig-
heid dat “in een procedure met een niet extrajudicieel 
karakter wordt beslist dat sprake is van bedrijfsruimte 
als bedoeld in art. 7:230a BW”. Aldus bleef de ver-
lenging (welke de kantonrechter in eerste aanleg 
voorwaardelijk had uitgesproken) in stand. De ver-
huurder doorkruiste het voorwaardelijke deel van 
het verzoek van de huurder met zijn tegenverzoek, 
waardoor in feite het voorwaardelijke verzoek van 
de huurder wijzigde in een onvoorwaardelijk ver-
zoek. Het zo op het oog spitsvondige rechtsmiddel 
van de verhuurder is zowel kritisch als (vanuit pro-
ceseconomisch perspectief) positief ontvangen.23 

22. De rechter overwoog daartoe dat hij “niet eigener be-
weging tot een onvoorwaardelijke toewijzing kan komen, 
nu hij daarmee iets anders toewijst dan verzocht” (zie r.o. 
2.3). 

23. Kritisch hierover is Rossel die zegt: “(…) nog daargela-
ten de algemene vraag of in elke verzoekschrif tprocedure 
een verklaring voor recht kan worden gevraagd, houdt 
de in art. 282 lid 4 Rv neergelegde algemene regel dat het 
verweerschrif t een zelfstandig verzoek mag bevatten niet 
per se in dat in elke verzoekschrif tprocedure een tegenver-
zoek kan worden ingediend. Het ligt niet voor de hand dat 
een verhuurder bij tegenverzoek een verklaring voor recht 
(of een onvoorwaardelijke beslissing waar de huurder een 
voorwaardelijke beslissing wenst) zou kunnen vragen die 
hij niet in een oorspronkelijk verzoek zou kunnen vragen 
(omdat hij zelf geen verzoekschrif tprocedure op grond 
van art. 7:230a BW kan beginnen).”, zie Asser/Rossel 
& Heisterkamp 7-II 2017/770. Zie ook H.J. Rossel 3. 
Commentaar op art. 7:230a, in: Tekst en Commentaar 
Burgerlijk Wetboek (online, laatst bijgewerkt 1 juli 
2018). Anders Borst in haar annotatie onder het ar-
rest Hof Den Haag 27 oktober 2015, ECLI: NL: GHDHA: 

Mede op basis van het eerder genoemde arrest van 
de Hoge Raad van 28 september jl. is het overigens 
de vraag of een dergelijk tegenverzoek (voor zover 
de verhuurder al kan worden ontvangen in zijn 
tegenverzoek) kan resulteren in een onvoorwaar-
delijke beslissing, nu kan worden bepleit dat de 
rechter daarmee iets anders toewijst dan door de 
huurder verzocht.
Indien de uit het Calpam/Ad Hoc-arrest voortvloei-
ende regel echter juist is (en de verhuurder dus 
met zijn tegenverzoek kan bewerkstelligen dat 
een onvoorwaardelijke beslissing wordt gegeven 
op het verzoek van de huurder), dan is er feitelijk 
geen onderscheid (meer) tussen de situatie waarin 
de huurder primair niet-ontvankelijkheid bepleit 
en de situatie waarin de huurder een verzoek tot 
verlenging indient met een voorwaardelijk ele-
ment daarin verwerkt. Alles afwegende, geven 
wij er de voorkeur aan om als huurder primair 
niet-ontvankelijkheid te vragen en subsidiair (voor 
het geval dat vast komt te staan dat sprake is van 
230a-ruimte) verlenging van de ontruimingster-
mijn. Dit is niet alleen gebaseerd op een combinatie 
van proceseconomische overwegingen en de hier-
voor besproken mogelijkheid van het (al dan niet 
toelaatbare) tegenverzoek van de verhuurder, maar 
het is daarnaast wat ons betreft ook onzeker wat 
de positie van de huurder is als het voorwaardelijke 
verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn 
(althans, het onvoorwaardelijke verzoek tot het ge-
ven van een beschikking met een voorwaardelijk 
element) wordt toegewezen. De huurder zou in dat 
geval immers een voorwaardelijke verlenging van 
de ontruimingstermijn hebben gekregen, terwijl 
de voorwaarde nog niet in vervulling is gegaan. 
Betoogd zou kunnen worden dat de huurder geen 
recht heeft op voortgezet gebruik zolang de voor-
waarde nog niet is ingetreden en dat de huurder 
het gehuurde alsnog zou dienen te ontruimen.24 
Mocht een huurder, ondanks het voorgaande, toch 
voor deze (proces)strategie kiezen, dan is het van 
groot belang dat de voorwaarde op de juiste manier 
wordt geformuleerd en dat daar ook de situatie dat 
een rechter in kort geding tot het voorlopige oor-
deel komt dat inderdaad sprake is van 230a-ruimte 
onder valt.25 

2015: 2889, TvHB 2016/03, (UDH:TvHB/12740) m.nt. F.C. 
Borst, WR 2016/65, m.nt. M.H. Rozeboom (Calpam/Ad 
Hoc).

24. Hier kan een parallel worden getrokken met een 
verbintenis die is aangegaan onder een opschorten-
de voorwaarde. Zolang de opschortende voorwaarde 
niet in vervulling is gegaan, kan geen (succesvolle) 
nakoming van die verbintenis worden gevorderd. Vgl. 
HR 30 september 2016, ECLI: NL: HR: 2016: 2228.

25. Dit laatste is in het bijzonder van belang om te voorko-
men dat de huurder slechts een voorwaardelijke ver-
lenging van de ontruimingstermijn heeft gekregen 
en de verhuurder in kort geding ontruiming van het 
gehuurde vordert. De voorwaarde zou derhalve in ie-
der geval niet moeten luiden dat ‘in een bodemproce-
dure wordt geoordeeld dat sprake is van 230a-ruimte’.
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Bij voorwaardelijke uitspraken kan ook gedacht 
worden aan het voorwaardelijk toewijzen van een 
beëindigingsvordering van de verhuurder wegens 
dringend eigen gebruik26 of het niet aanvaarden 
door de huurder van een redelijk aanbod,27 het toe-
kennen van een voorwaardelijke tegemoetkoming 
in de verhuis- en inrichtingskosten28 of het toeken-
nen van een voorwaardelijke vergoeding bij een 
beëindiging op grond van dringend eigen gebruik 
indien achteraf vast zou komen te staan dat de wil 
om het gehuurde persoonlijk in duurzaam gebruik 
te nemen in werkelijkheid niet bij de verhuurder 
aanwezig blijkt te zijn geweest.29

Prakt ijkt ips
Met het bespreken van diverse uitspraken met een 
voorwaardelijke component, hebben wij in het bij-
zonder het bewustzijn op dit onderdeel willen ver-
groten. Partijen en hun adviseurs doen er goed aan 
zich te realiseren dat deze mogelijkheid bestaat en 
daar onder omstandigheden ook op te anticiperen 
of zelfs actief een beroep daarop te doen.

26. Zie bijv. Rb. Amsterdam (ktr.) 5 december 2013, WR 
2014/40, waarin de beëindigingsvordering werd toe-
gewezen onder de voorwaarde dat de verhuurder over 
een voor de beoogde renovatie benodigde omgevings-
vergunning zou verkrijgen.

27. Hof Den Haag 12 juni 2018, ECLI: NL: GHDHA: 2018: 1359, 
waarin de huurder – op expliciet verzoek van de ver-
huurder – nog een termijn van één maand werd ge-
boden het redelijke aanbod van de verhuurder te ac-
cepteren, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst 
was geëindigd. Hierbij moet worden aangetekend dat 
de rechter op grond van art. 7:298 BW expliciet deze 
mogelijkheid wordt geboden.

28. Zie bijv. Hof 's-Hertogenbosch 19 maart 2013, ECLI: NL: 
GHSHE: 2013: BZ5078, TvHB 2013/12 (UDH:TvHB/10537), 
m.nt. E.T. de Boer, Hof Amsterdam 26 augustus 2014, 
ECLI: NL: GHAMS: 2014: 3546, Hof 's-Hertogenbosch 11 
oktober 2016, ECLI: NL: GHSHE: 2016: 4542, Hof Den 
Haag 12 april 2016, ECLI: NL: GHDHA: 2016: 873 en Rb. 
Utrecht (ktr.) 18 maart 2015, ECLI: NL: RBMNE: 2015: 
4260. Regelmatig voorkomende voorwaarden hier-
bij zijn dat de huurder binnen een bepaalde periode 
na het eindigen van de huurovereenkomst en bin-
nen een bepaalde afstand van het gehuurde feitelijk 
nieuwe bedrijfsruimte moet betrekken, omdat an-
ders geen sprake is van een 'verhuizing'. Zie hierover 
voorts N. Amiel & A. van der Hilst, 'Beëindiging van 
huurovereenkomsten bedrijfsruimte', in: N. Amiel 
e.a. (red.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deven-
ter: Den Hollander 2018, p. 375-379.

29. Zie bijv. Hof 's-Hertogenbosch 11 oktober 2016, ECLI: 
NL: GHSHE: 2016: 4542 en Hof Amsterdam 29 augustus 
2017, ECLI: NL: GHAMS: 2017: 3508. Overigens levert 
een dergelijke voorwaardelijke toekenning van een 
vergoeding de huurder nog geen executoriale titel op 
voor de huurder indien hij op een later moment meent 
dat de voorwaarde is ingetreden omdat de verhuurder 
nog de mogelijkheid moet krijgen om het vervuld zijn 
van de voorwaarde nog te betwisten (Hof 's-Hertogen-
bosch 7 oktober 2014, ECLI: NL: GHSHE: 2014: 4062). Zie 
over deze materie in meer detail N. Amiel & A. van 
der Hilst, 'Beëindiging van huurovereenkomsten be-
drijfsruimte', in: N. Amiel e.a. (red.), Handboek Huur-
recht Bedrijfsruimte, Deventer: Den Hollander 2018, p. 
379-380.

Als de eiser tijdens de procedure bevroedt dat zijn 
onvoorwaardelijke vordering dreigt te worden 
afgewezen, kan hij zijn eis aanvullen en subsidi-
air – bijvoorbeeld ter comparitie – voorwaardelijk 
ontbinding/ontruiming vorderen. Zo de eiser geen 
voorwaardelijke vordering heeft ingesteld, kan het 
vanuit het perspectief van de gedaagde onder om-
standigheden nuttig zijn de rechter voor te houden 
dat hij een tussenuitspraak kan wijzen waarin hij 
aan de gedaagde gedragscondities oplegt zodat deze 
een soort ‘terme de grâce’ krijgt. Daarnaast kan 
het in bepaalde situaties interessant zijn een (voor-
waardelijke) vordering in reconventie in te stellen, 
zodat de rechter, mede indachtig het arrest van de 
Hoge Raad van 28 september 2018, de mogelijkheid 
wordt geboden een uitspraak te doen met een voor-
waardelijk karakter (ondanks dat deze voorwaar-
delijkheid niet volgt uit de vordering van eiser).
Een ander element dat bij voorwaardelijke uit-
spraken relevant is, is de wijze waarop wordt 
vastgesteld of (en wanneer) de betreffende voor-
waarde daadwerkelijk is ingetreden. Indien de 
voorwaardelijke uitspraak is neergelegd in een 
einduitspraak en partijen discussie hebben over de 
vraag of de voorwaarde is vervuld, dan ligt het in 
de rede dat de partij die het voorwaardelijke vonnis 
wenst te executeren een nieuwe procedure start; 
in die procedure zal dan beoordeeld worden of de 
voorwaarde al dan niet is vervuld.30 Een andere op-
lossing is wellicht dat de voorwaardelijke eindbe-
slissing wordt neergelegd in een tussenuitspraak, 
waarna de zaak wordt aangehouden tot het mo-
ment waarop door de rechter kan worden vastge-
steld of de voorwaarde in vervulling is gegaan. Een 
voorbeeld hiervan is de eerdergenoemde uitspraak 
van de Kantonrechter Alkmaar. De huurovereen-
komst werd daar ontbonden onder de voorwaarde 
dat de huurder in de periode vanaf drie dagen na 
het tussenvonnis tot negen maanden daarna zich 
niet zou houden aan de door de rechter geformu-
leerde voorwaarden, onder meer inhoudende dat 
hij in die periode geen overlast zou veroorzaken. 
De zaak werd vervolgens aangehouden voor een 
periode van negen maanden, zodat partijen zich 
te zijner tijd konden uitlaten over de vraag of de 
huurder zich aan die voorwaarden had gehouden.31 
Een vergelijkbare oplossing werd gehanteerd door 
de Kantonrechter Haarlem in het kader van een 
voorwaardelijke ontbinding van een huurovereen-
komst bedrijfsruimte in verband met een huurach-
terstand. De huurder kreeg tot 7 september 2010 om 

30. Vgl. de eerder aangehaalde uitspraak Hof 's-Herto-
genbosch 7 oktober 2014, ECLI: NL: GHSHE: 2014: 4062. 
Dit arrest had weliswaar betrekking op de voorwaar-
delijke toekenning van een vergoeding ex art. 7:299 
BW (zijnde een geheel andere procedure dan de thans 
geschetste situatie), maar wij menen dat deze redene-
ring tevens opgaat voor andersoortige voorwaarde-
lijke uitspraken voor zover partijen discussie hebben 
over het al dan niet vervuld zijn van een voorwaarde-
lijk vonnis.

31. Rb. Noord-Holland (ktr.) 28 september 2016, ECLI: NL: 
RBNHO: 2016: 10071.
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de opgelopen huurachterstand te voldoen, waarna 
de zaak werd verwezen naar de rolzitting van 15 
september 2010 voor akte uitlating partijen.32 Dui-
delijkheid omtrent de wijze waarop en op welk 
moment kan worden vastgesteld of de betreffende 
voorwaarde is ingetreden, is in de eerste plaats van-
zelfsprekend in het belang van de eisende partij (de 
verhuurder in de hiervoor genoemde voorbeelden). 
In het licht van het recente arrest van de Hoge Raad 
van 28 september 2018.33 is het overigens wel de 
vraag of het neerleggen van een ontbinding in een 
tussenuitspraak waarna in rechte wordt gecontro-
leerd of aan een bepaalde voorwaarde is voldaan, 
stand houdt als de eiser dit niet heeft gevorderd.
Voor wat betreft het voorwaardelijk verzoek tot 
verlenging van de ontruimingstermijn, kunnen 
wij het ons voorstellen dat huurders niet het ad-
vies van Hof Den Haag volgen om reeds het eerste 
verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn 
voorwaardelijk in te stellen en daarmee aan te stu-
ren op een voorwaardelijke beschikking.34 Indien 
er voorvragen aan de orde zijn op grond waarvan 
de huurder meent dat hij niet gehouden is het ge-
huurde te ontruimen, ligt het meer voor de hand 
primair te verzoeken niet-ontvankelijk te worden 
verklaard, in het bijzonder omdat dit nou eenmaal 
beter aansluit bij de door de huurder ingenomen 
stellingen. Indien de kantonrechter bij een eerste 
verlengingsverzoek niet toekomt aan de behande-
ling van het subsidiaire verzoek tot verlenging van 
de ontruimingstermijn en tegen dit oordeel hoger 
beroep wordt ingesteld, dan doet de huurder er ech-
ter wel goed aan uiterlijk één maand voor het ver-
strijken van de uiterste ontruimingstermijn35 een – 
voorwaardelijk – tweede verlengingsverzoek in te 
dienen.36 Hiermee voorkomt de huurder dat indien 
de voorvraag in hoger beroep anders wordt beant-
woord en op basis van het subsidiaire verzoek als-
nog de ontruimingstermijn wordt verlengd, hij het 
gehuurde alsnog direct dient te ontruimen omdat 
hij niet tijdig een tweede verlengingsverzoek heeft 
ingediend. Dit vergt derhalve van de huurder (en 
diens advocaat) een strak agendabeheer.

32. Rb. Haarlem (ktr.) 7 juli 2010, ECLI: NL: RBHAA: 2010: 
BN0991.

33. HR 28 september 2018, ECLI: NL: HR: 2018: 1812 (X/BAM 
Infra Telecom B.V.).

34. Hof ‘s-Gravenhage 9 november 2010, ECLI: NL: GHSGR: 
2010: BO6553 (Gemeente Den Haag/Van Neerbos).

35. Die uiterste datum is (voor wat betreft het eerste 
verlengingsverzoek) uiterlijk een jaar na de ontrui-
mingsdatum, zie art. 7:230a lid 5 BW, nu de rechter die 
eerste (en de daarop volgende termijnen) telkens met 
maximaal een jaar mag verlengen. 

36. Namelijk op de cumulatieve voorwaarden dat het 
door de verhuurder ingestelde hoger beroep doel treft 
en het subsidiaire verzoek van de huurder alsnog 
wordt toegewezen.

2. Van toepassing verklaring 290-regime 
op een 230a-huurovereenkomst

Na het bespreken van de mogelijkheid van voor-
waardelijke uitspraken en de relevante aandachts-
punten daarbij, is de workshopdeelnemers een aan-
tal casussen voorgelegd.37 In het vraagstuk waar 
we in deze bijdrage bij stil zullen staan, betrof het 
in het bijzonder de vraag of partijen vrijwillig het 
290-bedrijfsruimte regime van toepassing kunnen 
verklaren op een huurovereenkomst die betrek-
king heeft op een 230a-ruimte en wat de gevolgen 
van een dergelijke keuze zijn voor een eventueel 
beroep van de huurder op (verlenging van de) ont-
ruimingsbescherming.
De deelnemers dienden daarbij uit te gaan van een 
huurovereenkomst voor de huur van kantoorruim-
te, die, op zichzelf beschouwd, als een 230a-ruimte 
kwalificeert. Beide partijen zijn zich daarvan be-
wust, maar kiezen er weloverwogen en ondubbel-
zinnig voor het regime van 7:290 e.v. BW op deze 
huurovereenkomst van toepassing te verklaren. 
Vervolgens dienden de deelnemers in te gaan op 
twee scenario's. In het eerste scenario is de huur-
overeenkomst aangegaan voor een periode van één 
jaar, waarbij partijen zijn overeengekomen dat deze 
na af loop daarvan van rechtswege eindigt. In het 
tweede scenario hebben partijen gecontracteerd 
voor een termijn van vijf plus vijf jaar, waarna de 
verhuurder de huurovereenkomst opzegt tegen het 
einde van het tiende jaar met inachtneming van de 
wettelijke criteria die van toepassing zijn voor een 
290-bedrijfsruimte. De groep deelnemers werd ver-
volgens in tweeën gesplitst. De eerste groep kreeg 
de opdracht het standpunt te verdedigen dat de 
huurder in beide scenario's geen recht heeft op ont-
ruimingsbescherming, terwijl de tweede groep het 
tegenovergestelde standpunt diende te verdedigen 
(de huurder heeft in beide scenario's wel recht op 
ontruimingsbescherming).
Nu de casussen niet uitputtend zijn behandeld en 
er ook geen volledige consensus bestond tussen de 
deelnemers, volstaan wij voor deze bijdrage met en-
kele gezichtspunten en vragen die bij de behande-
ling van deze casussen aan de orde kwamen:

 – Het merendeel van de deelnemers meende dat 
het in beginsel mogelijk is dat partijen gezamen-
lijk voor een 'zwaarder' regime kiezen (in dit ge-
val dus voor het regime voor 290-bedrijfsruimte 
in plaats van het regime voor 230a-ruimte). Dit 
strookt ook met de parlementaire geschiedenis, 

37. In dit artikel wordt enkel de casus behandeld die 
(omwille van de discussietijd) in beide workshops 
aan de orde is gekomen. De casus die hier niet wordt 
behandeld, zag op de reikwijdte van art. 7:306 lid 2 
BW. Kort gezegd werd de vraag behandeld of lid 2 ook 
betrekking heeft op onderhuursituaties waarbij a) de 
hoofdhuurovereenkomst wordt beheerst door een 
ander huurregime dan dat van art. 7:290 BW en de on-
derhuurovereenkomst door het regime van art. 7:290 
BW en b) de hoofdhuurovereenkomst wordt beheerst 
door het huurregime van art. 7:290 BW, maar de on-
derhuurovereenkomst door een ander huurregime.
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waarin de wetgever met zoveel woorden heeft 
overwogen dat partijen voor dit regime kunnen 
kiezen, geheel los van enige feitelijke relatie 
met bedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:290 lid 
2 BW.38

 – Er bestond meer onenigheid over de vraag of de 
toepasselijkheid van het 290-regime betekende 
dat de huurder daarmee aan het einde van de 
looptijd van die huurovereenkomst geen recht 
meer heeft op ontruimingsbescherming (exclu-
siviteit van het 290-regime) of dat de huurder 
niet alleen huurbescherming geniet, maar ook 
ontruimingsbescherming (cumulatie van bei-
de regimes). Een argument voor exclusiviteit is 
dat de huurder reeds vele voordelen geniet van 
het 290-regime, in het bijzonder dat de huur-
overeenkomst slechts door de verhuurder kan 
worden opgezegd op grond van de limitatief 
in de wet genoemde opzeggingsgronden (art. 
7:296 BW), er een rechterlijke toets plaatsvindt 
over de beëindigingsvraag en dat de huurover-
eenkomst na een opzegging van de verhuurder 
van kracht blijft totdat onherroepelijk op diens 
beëindigingsvordering is beslist (art. 7:295 BW). 
Een argument voor cumulatie is dat de ontrui-
mingsbescherming ingevolge art. 7:230a lid 9 
BW de huurder semi-dwingendrechtelijk toe-
komt en dat een andersluidende afspraak (wel-
ke wordt gesloten ten tijde van het aangaan van 
de huurovereenkomst) vernietigbaar is.

 – Bij de verhuur van 290-bedrijfsruimte bestaat 
de mogelijkheid van verhuur voor de periode 
van twee jaar of korter waardoor de huurder 
geen huurbescherming heeft (art. 7:301 lid 1 
BW). De deelnemers waren vrij eenduidig in 
hun mening dat het toepasselijk verklaren van 
het 290-regime op een 230a-overeenkomst er 
niet voor zorgt dat deze mogelijkheid nu ook 
voor een 230a-ruimte geldt (en de huurder in 
dat geval evenmin ontruimingsbescherming 
zou hebben). Dit zou immers neerkomen op 
een ontduikingsconstructie waarbij het se-
mi-dwingendrechtelijke recht van de huurder 
op ontruimingsbescherming zou worden weg 
gecontracteerd. De achterliggende gedachte 
van dit standpunt laat zich eenvoudig raden: de 
290-huurder geniet in die situatie immers huur-
beëindigings- noch ontruimingsbescherming.

 – In beide workshops neigde een meerderheid 
naar het oordeel dat de huurder in scenario 1 
(de huurovereenkomst voor de periode van één 
jaar) wél recht had op ontruimingsbescher-
ming, maar de huurder in scenario 2 (de huur-
overeenkomst voor vijf plus vijf jaar) niet.

Een door ons tijdens de workshop geponeerde (en 
ons inziens goed verdedigbare) redenering op 
grond waarvan zou kunnen worden betoogd dat 
de huurder in beide scenario's geen beroep toekomt 
op ontruimingsbescherming, kan worden ontleend 
aan de reeds eerder zijdelings aan de orde gestelde 

38. Kamerstukken II 2000/01, 26 932, 5, p. 5.

connexiteitsleer, in het bijzonder zoals verwoord 
door de Hoge Raad in de beschikking Van Neerbos/
Gemeente Den Haag.39 Het hof had in deze kwestie 
geoordeeld dat voor toepassing van de connexi-
teitsleer geen ruimte was, nu de principale ruimte 
niet door Van Neerbos werd gehuurd, maar zij deze 
bouwmarkt in eigendom had.40 Het door Van Neer-
bos daartegen gerichte cassatiemiddel wordt door 
de Hoge Raad behandeld in r.o. 3.4.2 en 3.4.3 van zijn 
beschikking. De redenering van de Hoge Raad is als 
volgt:

 – Art. 7:290 BW sluit geenszins uit dat onroeren-
de aanhorigheden, indien deze op basis van 
een afzonderlijke huurovereenkomst worden 
gehuurd, krachtens de huurovereenkomst wor-
den bestemd tot 290-bedrijfsruimte.

 – Het regime van deze afdeling kan immers ook 
door partijen worden gekozen, geheel los van 
enige feitelijke relatie met 290-bedrijfsruimte.

 – Voor toepassing van het 290-regime op huur-
overeenkomsten die op zichzelf beschouwd be-
trekking hebben op een 230a-ruimte, is noodza-
kelijk, maar ook voldoende, dat de verhuurder 
ermee heeft ingestemd dat de connexe ruimte 
wordt bestemd om tezamen met de principale 
ruimte als bedrijfsruimte te gebruiken.41

 – Nu het hof heeft nagelaten de beslissende vraag 
te beantwoorden of de verhuurder met de be-
stemming tot bedrijfsruimte heeft ingestemd, 
slagen de door de huurder aangevoerde klach-
ten en wordt de beschikking van het hof vernie-
tigd.

Ons inziens kan verdedigd worden dat de Hoge 
Raad de keuzevrijheid van partijen voorop heeft ge-
steld (‘nu het regime van die afdeling ook door part ijen 
kan worden gekozen geheel los van enige feitelijke re-
lat ie met bedrijfsruimte als bedoeld in genoemd lid 2’). 
Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat deze keuze 
ook kan worden afgeleid uit de afspraak tussen par-
tijen dat de connexe ruimte tezamen met de prin-
cipale (290-bedrijfs)ruimte wordt gebruikt. Dit laat-
ste is, zo menen wij, slechts aan de orde wanneer 
partijen niet een expliciete keuze voor het 290-re-
gime hebben gemaakt. Het ligt wat ons betreft voor 
de hand dat als gevolg van de toepasselijkheid van 
de connexiteitsleer, de oorspronkelijke 230a-huur-
overeenkomst op alle huurrechtelijke onderdelen 
het lot deelt van de 290-bedrijfsruimte, derhalve 
ook zonder dat die huurder aan het einde van die 
huurovereenkomst alsnog een beroep toekomt op 
de ontruimingsbescherming van art. 7:230a lid 1 
BW.42

39. HR 10 februari 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BU5602, TvHB 
2012/11 (UDH:TvHB/9920), m.nt. N. Eeken (thans 
Amiel) (Van Neerbos/Gemeente Den Haag).

40. Hof ‘s-Gravenhage 9 november 2010, ECLI: NL: GHSGR: 
2010: BO6553, r.o. 20-22 (Gemeente Den Haag/Van Neer-
bos), r.o. 20-22.

41. Waarbij de Hoge Raad aansluit bij de maatstaf zoals 
deze is geformuleerd in het fietsenstalling-arrest (HR 
14 oktober 1983, ECLI: NL: HR: 1983: AG4662, NJ 1984/253, 
m.nt. P.A. Stein (Tuin/Zwarts).

42. De deelnemers van de beide workshops deelden overi-
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Indien sprake is van een op zichzelf staande 
230a-ruimte (en dus niet van een connexe ruimte), 
dan brengt het uitgangspunt van de door de Hoge 
Raad genoemde keuzevrijheid mee dat partijen 
het 290-regime ongeclausuleerd van toepassing 
kunnen verklaren net zoals partijen ervoor kun-
nen kiezen om een 230a-ruimte connex te laten 
zijn aan een bedrijfsruimte met als onvermijdelijk 
gevolg dat op de 230a-ruimte het huurregime van 
290 van toepassing is. Naar analogie van de con-
nexiteitsleer betekent dit ons inziens ook dat de 
huurder geen beroep kan doen op ontruimingsbe-
scherming ex art. 7:230a BW aan het einde van de 
looptijd van die huurovereenkomst. Wij menen dat 
deze redenering aansluit bij de wetsgeschiedenis 
en voornoemde overwegingen van de Hoge Raad; 
ook in deze situatie benutten partijen immers hun 
keuzevrijheid hetgeen uitmondt in een keuze voor 
het 290-regime op een 230a-ruimte. Het logisch se-
queel van deze keuzevrijheid is dat die 230a-huur-
der geen 230a-ontruimingsbescherming geniet aan 
het einde van de looptijd van de huurovereenkomst 
evenals bij de connexiteitsleer het geval is (waar 
partijen ook hun keuzevrijheid hebben benut). Hoe-
wel op grond van diezelfde redenering kan worden 
betoogd dat dit de partijen bij een huurovereen-
komst die (op zichzelf beschouwd) betrekking heeft 
op een 230a-ruimte de mogelijkheid zou bieden een 
huurovereenkomst voor twee jaar of korter te slui-
ten (waardoor de huurder geen recht heeft op huur-
bescherming, noch ontruimingsbescherming), 
delen wij de mening van de deelnemers dat dit in 
feite neerkomt op een ontduikingsconstructie en 
het weg contracteren van semi-dwingend recht, 
waardoor de kans klein lijkt dat een rechter het 
daartoe strekkende betoog van een verhuurder zou 
honoreren. Wij nodigen echter eenieder van harte 
uit een poging te wagen, al is het maar om daarbij 
aan de kaak te stellen dat het toch vreemd aandoet 
dat de huurder van een 230a-ruimte op het vlak van 
de ontruimingsbescherming beter, althans in ieder 
geval absoluter, wordt beschermd dan de huurder 
van een 290-bedrijfsruimte.43

gens de mening dat bij toepassing van de connexiteit-
sleer de huurovereenkomst 'verkleurde' tot 290-over-
eenkomst, waardoor de huurder niet ook nog een 
beroep op ontruimingsbescherming toekwam.

43. Het 290-regime biedt de huurder over het algemeen 
aanzienlijk meer bescherming dan het 230a-regime. 
Voor 290-bedrijfsruimte geldt een groot deel van de 
semi-dwingendrechtelijke bepalingen echter niet 
indien het gaat om een huurovereenkomst van twee 
jaar of korter (art. 7:301 lid 1 BW), terwijl partijen 
daarnaast de mogelijkheid hebben van semi-dwin-
gend recht af te wijken met goedkeuring van de kan-
tonrechter (art. 7:291 lid 2 BW). Deze mogelijkheden 
bestaan opvallend genoeg niet indien het gaat om de 
verhuur van 230a-ruimte. Zie voor een nadere uiteen-
zetting met betrekking tot deze materie onder meer 
N. Amiel & A. van der Hilst, 'Beëindiging van huur-
overeenkomsten bedrijfsruimte', in: N. Amiel e.a. 
(red.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deventer: 
Den Hollander 2018, p. 372-373 en de aldaar genoemde 
literatuur.


