
De belangenafweging in kader
van de beëindigingsprocedure
(II)

mr. J.W. Adriaansens1

Ten tijde van het schrijven van dit artikel is het op de kop af 13 jaar geleden dat ik mijn gedachten liet
gaan over de jurisprudentie aangaande de belangenafweging in het kader van de beëindigingsprocedure
van een 290-bedrijfsruimte huurovereenkomst.2 We schrijven oktober 2007, iets meer dan vier jaar
nadat het huidige huurrecht werd geïntroduceerd. Dit wordt overigens nog steeds vaak als het nieuwe
huurrecht aangeduid, terwijl inmiddels toch hele advocatengeneraties, ondergetekende incluis, nimmer
met het oude huurrecht hebben gewerkt. Maar dit terzijde.

Gelet op het feit dat het nieuwe huurrecht destijds
nog maar relatief kort van kracht was, moest men
het toen doen met slechts een beperkt aantal uit-
spraken over de belangenafweging onder dit nieuwe
recht. Een heel groot beletsel leek dit niet te zijn,
want een grote verandering ten opzichte van de si-
tuatie voor de wetswijziging was niet beoogd. Alhoe-
wel in het oude recht (art. 7A:1631a lid 1 BW) de belan-
genafweging enkel als afwijzingsgrond in het belang
van huurder was geformuleerd, was de rechtspraak
op dit punt toen al zo ontwikkeld dat de belangen-
afweging ook als beëindigingsgrond kon worden in-
gezet. De nieuwe wetgeving beoogde deze ontwikke-
ling wettelijk te verankeren. Ergo: de oude jurispru-
dentie was dus nog relevant.
Nu, 13 jaar later, is het tijd om de balans op te ma-
ken. Hoe wordt met deze opzeggingsgrond omge-
gaan? Is er daadwerkelijk sprake van een voortzet-
ting van een bestaande rechtsregel of is de praktijk
anders? En hoe werkt de ‘nieuwe’ belangenafweging
in de praktijk? Speelt de wachttijd nog een rol bij een
opzegging op grond van de belangenafweging? Is de
looptijd van de huurovereenkomst hierbij een factor
van betekenis en zo ja, in welke zin? En hoe verhoudt
de huidige rechtspraak zich tot de rechtspraak die
onder het oude recht is gewezen?
Aan de hand van een aantal kernvragen sta ik stil bij
de rechtspraak die de afgelopen jaren over dit onder-
werp is gewezen en zal ik trachten een balans op te
maken.

1. Jurjan Adriaansens is werkzaam als advocaat/partner bij
Tomlow Advocaten te Utrecht.

2. J.W. Adriaansens ‘De belangenafweging in het kader
van de beëindigingsprocedure, Jurisprudentieoverzicht’
TvHB 2007, nr. 5, p. 148-150, UDH:TvHB:5138.

1. Wanneer kan een beroep worden ge-
daan op de belangenafweging als op-
zeggingsgrond?

Deze vraag lijkt relatief eenvoudig te beantwoorden
door een blik te werpen op de tekst van art. 7:296 lid
3 BW. De belangenafweging als beëindigingsgrond
is eerst beschikbaar tegen het einde van de termijn
waarmee de huurovereenkomst op grond van art.
7:296 lid 2 BW is verlengd. Dit komt erop neer dat
deze grond pas na ommekomst van de eerste 10 jaar
van de huurovereenkomst in beeld komt.
De vraag doemt echter op of de verhuurder ook ge-
houden is om een wachttijd van 3 jaar na eigendoms-
overdracht in acht te nemen zoals opgenomen in art.
7:296 lid 2 BW, alvorens de verhuurder de huurover-
eenkomst op deze grond kan opzeggen.
Onder het oude recht had de Hoge Raad in zijn arrest
van 22 juni 20013 beslist dat deze wachttijd niet al-
leen van toepassing is als er – kort gezegd – wordt op-
gezegd wegens dringend eigen gebruik, maar ook in-
dien het een andere vorm van eigen gebruik betreft
waarbij de vordering wordt gebaseerd op de belan-
genafweging.
In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem4 van 24
februari 2009 is te lezen dat het thans anders lijkt te
zijn geformuleerd in de wet. Toch werd, gelet op het
feit dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat geen wijzi-
ging ten opzichte van het oude recht was beoogd, ge-
oordeeld dat de wachttijd van drie jaar van toepas-
sing was. Alhoewel het dus in de wet niet letterlijk
zo is opgenomen moest het wel de bedoeling van de
wetgever zijn geweest om aan huurder deze bescher-
ming toch te verlenen. Het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden stond niet alleen in deze opvatting. Ook
het Gerechtshof Amsterdam redeneerde op min of

3. HR 22 juni 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AB2236, NJ 2001/585,
m.nt. P.A. Stein (P&C Vastgoed/Immocorp).

4. Hof Arnhem 25 februari 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:
BH7567, WR  2009/55.

Nr. 6 – januari 2021 Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 1



De belangenafweging in kader van de beëindigingsprocedure (II)

meer gelijke wijze naar de toepasselijkheid van de
wachttijd toe.5

In de literatuur werd hier destijds al verschillend
over gedacht: zo zat Kerpestein6 op de lijn van de
hiervoor genoemde uitspraken. Door Evers7 werd de
tekstuele uitleg aangehangen.
Niet veel later, op 24 september 2010, volgt het be-
kende Toko Mitra arrest8 van de Hoge Raad. De be-
kendste regel die hieruit over het algemeen wordt af-
geleid, is dat de wachttijd in het geval van een opzeg-
ging wegens dringend eigen gebruik alleen van toe-
passing is als wordt opgezegd tegen het einde van de
eerste huurtermijn. Maar dat is een te korte uitleg.
De Hoge Raad overweegt in dit arrest dat de wacht-
tijd alleen geldt als er sprake is van een opzegging
op grond van art. 7:291 lid 1 sub b BW. Dit betreft
de opzegging wegens dringend eigen gebruik na om-
mekomst van de eerste huurtermijn van (meestal) 5
jaar. De Hoge Raad legt de toepasselijkheid van de
wachttijd, anders dan de gerechtshoven in de hier-
voor aangehaalde uitspraken, hierbij strikt uit:

“De bepaling van lid 2 van art. 7:296 heeft
slechts betrekking op opzeggingen tegen het
einde van de in art. 7:292 lid 1 bedoelde eer-
ste termijn. Opzeggingen (als de onderhavige)
tegen het einde van de verlengde termijn wor-
den in de leden 3 en 4 van art. 7:296 geregeld,
waarin de in art. 7:296 lid 2 bedoelde verplichte
afwijzingsgrond niet is herhaald.
Op grond van art. 7A:1631 lid 2 (oud) BW als
geldende tot 1 augustus 2003 was een opzeg-
ging wegens voorgenomen eigen gebruik door
een opvolgende verhuurder tegen het einde van
de krachtens art. 7A:1626 verlengde huur nie-
tig indien die opzegging plaatsvond binnen drie
jaren nadat de rechtsopvolging schriftelijk ter
kennis van de huurder was gebracht. In dit op-
zicht geniet de huurder dus sedertdien minder
bescherming dan onder de oude wet. Weliswaar
heeft de minister van justitie in de memorie van
toelichting bij het voorstel van wet dat heeft ge-
leid tot de huidige afdeling 7.4.6 BW laten weten
dat ‘de voorgestelde regeling geen ingrijpende
wijzigingen ten opzichte van het huidige recht’
brengt en dat ‘de thans bestaande opzeggings-
en termijnbescherming (...) zijn gehandhaafd’
(Kamerstukken II 1999-2000, 26 932, nr. 3, p.
1), maar dat is onvoldoende om op grond van de
bedoeling van de wetgever een met het duidelijke
in art. 7:296 neergelegde stelsel onverenigbare
uitleg van die bepaling te aanvaarden.”

5. Hof Amsterdam 2 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:
BN114.

6. G.M. Kerpestein, Huurrecht bedrijfsruimte, Den Haag: Sdu
Uitgevers 2007, p. 499 e.v.

7. M.F.A. Evers, Huurrecht bedrijfsruimten, Deventer: Kluwer
2003, p. 109 e.v.

8. HR 24 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9758, NJ
2010/649, m.nt. P.A. Stein (Toko Mitra/PMT).

Deze uitleg komt mij juist voor: deze bescherming
staat niet in de wet en een wet extensief uitleggen op
basis van de vorige wet en de bedoeling van de wet-
gever, komt de rechtszekerheid en de overzichtelijk-
heid niet ten goede. Overigens heeft de wetgever in
het arrest geen aanleiding gezien om de wet alsnog
aan te passen.
Kortom: het kan zo zijn dat de wetgever geen wijzi-
ging heeft beoogd, maar uit de tekst van wet volgt
iets anders. Daarmee verschilt de huidige wetgeving
– onbedoeld – van de wetgeving zoals deze gold tot
augustus 2003.
Het Toko Mitra arrest was voor het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden overigens aanleiding om op
zijn eerdere uitspraak terug te komen: de wachttijd
van drie jaar was toch niet van toepassing bij de op-
zegging op grond van de belangenafweging.9

2. Toepassing ambtshalve?

In de wet is in art. 7:294 BW bepaald dat een op-
zegging de gronden moet bevatten waarop deze op-
zegging is gebaseerd. In art. 7:296 BW is – limita-
tief – een aantal verplichte toewijzingsgronden op-
genomen: niet goed huurderschap, dringend eigen
gebruik, verwezenlijking van een bestemmingsplan
en het weigeren van een redelijk aanbod voor het
aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Aan
een weging van belangen komt men in al deze geval-
len niet toe: als één van deze gronden zich voordoet,
moet de rechter de vordering tot beëindiging toewij-
zen.
De belangenafweging als opgenomen in art. 7:296 lid
3 BW is wezenlijk anders van karakter. Het is zowel
een toewijzings- als een afwijzingsgrond.
Indien de huur niet kan worden beëindigd op ba-
sis van één van de limitatief opgesomde toewijzings-
gronden, dan kan de vraag aan de orde zijn of een af-
weging van belangen als hier bedoeld tot een beëin-
diging van de huurovereenkomst moet leiden. Het
bepaalde in art. 7:294 BW brengt echter niet met zich
mee dat de opzegging met zoveel woorden op een af-
weging van belangen moet zijn toegesneden. Dit was
onder het oude recht al zo10 maar onder het huidige
recht is dit niet anders. Dit volgt onder meer uit de
uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
van 3 mei 2011:11 als niet voldaan wordt aan de ei-
sen van één van de verplichte toewijzingsgronden,
moet steeds art. 7:296 lid 3 BW worden toegepast.
Niet nodig is derhalve dat de verhuurder zich in de
opzegging met zoveel woorden op de belangenafwe-
ging als wettelijke opzeggingsgrond heeft beroepen.
Of dit verstandig is, is uiteraard een tweede.
 

9. Hof Arnhem 3 mei 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ4999,
NJF 2011/292.

10. HR 7 mei 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0954, NJ 1993/402 (De
Waard/Hallewas).

11. Hof Arnhem 3 mei 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ4999,
NJF 2011/292.
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3. Vangnet

Nu alle omstandigheden bij de belangenafweging in
aanmerking kunnen komen, lijkt deze opzeggings-
grond een ruime mogelijkheid aan verhuurders te
bieden om tot een beëindiging van de huurovereen-
komst te komen. Zeker als de wens tot beëindiging
niet is te scharen onder één van de verplichte toewij-
zingsgronden. In de praktijk komen echter weinig
uitspraken voor waarin de huuropzegging gestoeld
is op sec de belangenafweging. Eerder wordt de be-
langenafweging als vangnet gebruikt voor als de op-
zegging op basis van één of meer van de toewijzings-
gronden niet zal slagen.
Dit is nogal eens het geval als er sprake is van onder-
huur. Vaak zit er dan een verschil tussen de huur-
prijs die in de onderhuurrelatie wordt gemaakt en de
huurprijs die in de hoofdhuurrelatie wordt voldaan,
vaak in het nadeel van de hoofdverhuurder. Als een
hoofdverhuurder hier dan een eind aan wil maken
middels een opzegging van de hoofdhuurovereen-
komst, staat hem geen verplichte toewijzingsgrond
ten dienste en is hij dus aangewezen op de belan-
genafweging. Vaak wordt het belang van verhuur-
der in dit verband zwaarder gewogen dan het belang
van huurder.12 Echter, enkel een rendementsverbe-
tering kan onvoldoende zijn om een beëindiging op
te baseren.13 In het laatste geval werd overwogen dat
een rendementsverbetering ook kan worden gereali-
seerd via een huurprijsherziening als bedoeld in art.
7:303 BW.
In het overgrote deel van de uitspraken zien we ech-
ter dat het gaat om huuropzeggingen op grond van
één van de limitatief opgesomde toewijzingsgron-
den, meestal dringend eigen gebruik wegens reno-
vatie. Hierna zal ik aan de hand van een aantal
veel voorkomende situaties trachten een overzicht te
verschaffen van de stand van de rechtspraak op dit
punt.

4. Verkoop

Verkoop van het gehuurde wordt niet onder drin-
gend eigen gebruik verstaan.14 Dit betekent ech-
ter niet dat deze omstandigheid geen rol kan spelen
bij een beëindiging op grond van de belangenafwe-
ging. Dit was onder meer in de uitspraak van het
Gerechtshof Amsterdam van 28 april 200915 aan de
orde. Aldaar was verhuurder een koopovereenkomst
met de gemeente aangegaan waarbij het gehuurde
leeg diende te worden opgeleverd. Dit werd als aan-
vullend belang door verhuurder gepresenteerd. Al-
hoewel werd overwogen dat deze wil tot verkoop en

12. Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 13 oktober 2009, ECLI:
NL:GHAMS:2009:BL1061 en Rb. Amsterdam (ktr.) 1 sep-
tember 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8798.

13. Rb. Amsterdam (ktr.) 19 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:
4934.

14. Zie art. 7:296 lid 1 sub b BW.
15. Hof Amsterdam 28 april 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:

BM1448, WR 2010/49.

de consequentie van niet nakoming daarvan een rol
kan spelen in de belangenafweging, werd geoordeeld
dat dat in dit geval onvoldoende gewicht in de schaal
legde. Dit omdat verhuurder zichzelf in deze situ-
atie had gebracht. Daarnaast had huurder wel een
zwaarwegend belang bij voortzetting nu hij volledig
afhankelijk was van het inkomen van het door hem
in het gehuurde geëxploiteerde bedrijf en hij nog
geen alternatieve ruimte had kunnen vinden.
Afgevraagd kan worden of dit een juiste afweging is.
Immers, het feit dat een verhuurder bepaalde keu-
zes maakt ligt in vrij veel gevallen ten grondslag aan
het ontstaan van een belang tot beëindiging. Had
verhuurder richting de gemeente een ontbindende
voorwaarde in dit verband opgenomen, dan had hij
ook geen belang gehad: hij kon dan immers van de
overeenkomst af.
Een vergelijkbaar geval met een andere uitkomst,
speelde in de uitspraak van het Gerechtshof Den
Bosch.16 In deze zaak werd door verhuurder het ge-
huurde ook verkocht aan de gemeente, die het ge-
huurde zou slopen in het kader van revitalisering
van de wijk waarin het gehuurde was gelegen. De
verhuurder voerde de sloop dus niet zelf uit. Dit
was volgens het gerechtshof geen omstandigheid die
de belangenafweging in het voordeel van huurder
diende te laten uitvallen, hetgeen ook niet gebeurde.
Daarbij speelde ongetwijfeld ook een rol dat huurder
zijn belangen voor het overige niet had onderbouwd.
Onduidelijk in deze zaak was, zoals Winter-Bossink
in haar noot ook signaleert, of het gehuurde gedu-
rende de procedure reeds was overgedragen. Dat is
wel van belang, nu het om een eigen belang van ver-
huurder moet gaan. Dit speelde ook een rol bij de
hiervoor aangehaalde uitspraak van 28 april 2009
van het Gerechtshof Amsterdam, waarin werd over-
wogen dat een maatschappelijk belang evenmin ge-
wicht in de schaal legt nu dit geen eigen belang be-
treft. Bovendien zou in deze zaak mogelijk de op-
zeggingsgrond ter zake het verwezenlijken van een
bestemmingsplan toepasbaar kunnen zijn geweest.
Waarom dit niet is gebeurd, blijkt niet uit de uit-
spraak.

5. Rendementsverbetering

Rendementsverbetering is ook vaak een wens die
aan de basis staat van een huuropzegging op grond
van dringend eigen gebruik. Een klassiek voorbeeld
daarvan is de situatie waarin het gehuurde voor een
hoger bedrag wordt onderverhuurd aan een derde.
Deze situatie deed zich voor in de uitspraak van het
Gerechtshof Den Bosch van 4 februari 2014.17 Nu
de huurovereenkomst reeds 22 jaar van kracht is ge-
weest, is huurder voldoende in de gelegenheid ge-
weest om haar investeringen terug te verdienen en

16. Hof Den Bosch 2 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:
5089, WR 2015/70, m.nt. J.M. Winter Bossink.

17. Hof Den Bosch 4 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2014:220,
WR 2015/9, m.nt. J.M. Winter-Bossink.
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een redelijk rendement te bewerkstelligen. Het be-
lang van huurder bij voortzetting van de huurover-
eenkomst is uitsluitend een financieel belang. Het
feit dat verhuurder het pand na 22 jaar weer recht-
streeks wil gaan verhuren en daardoor, naast een
rendementsverbetering, ook weer controle en zeg-
genschap wenste te krijgen over de wijze waarop
het pand wordt gebruikt, is een belang dat zwaarder
weegt dan het belang van huurder. In cassatie is deze
uitspraak in stand gebleven.18

Het gerechtshof overwoog dat het belang van ver-
huurder uitsluitend een financieel belang betrof,
hetgeen lijkt te impliceren dat dit minder gewicht
in de schaal legt. Ik kan dat moeilijk plaatsen, te-
meer omdat het belang van huurder ook voor een
groot deel financieel van aard is. Het verschil was
echter dat huurder in deze zaak een beleggingsmaat-
schappij was en verhuurder een particulier, die het
gehuurde aanwendde als pensioenvoorziening.
Ook in andere uitspraken19 ziet men vaak dat het be-
lang om direct aan de onderhuurder te kunnen ver-
huren tegen marktconforme condities een belang
is van verhuurder dat het belang van huurder kan
overschaduwen. Vaak is dit dan wel in combinatie
met de wens om directe zeggenschap over het ge-
huurde te verkrijgen.
Een aardige variant van de gewenste rendements-
verbetering is de zaak die aan de orde was bij het
Gerechtshof Arnhem op 23 juni 2009.20 Een super-
markt verhuurde de vers vleesafdeling in één van
haar filialen aan een huurder, maar de omzet daar-
van bleef achter bij die van andere filialen van ver-
huurster. Verhuurster heeft belang bij vernieuwing
van deze vers vleesafdeling met behulp van een an-
dere huurder om de opbrengsten te verbeteren van
zowel de slagerij als het gehele filiaal. Verhuurster
wil vanwege uniformiteit en efficiëntie één vaste
huurder van de vleesafdeling in al haar filialen. Dit
belang woog zwaarder dan het belang van huurder
bij voortzetting van de huur. Daarbij speelde een rol
dat huurder elders opnieuw kon starten en van een
(noodgedwongen) beëindiging van de slagerij was
geen sprake.
De rendementsverbetering als belang gaat dus vaak
vergezeld van een ander belang; zoals de wens om
meer zeggenschap over het gehuurde te hebben of
om tot een verbetering van de exploitatie te komen.
Als er alleen een rendementsverbetering wordt nage-
streefd, dan doemt er een andere horde op: art. 7:303
BW inzake de mogelijkheid tot huurprijsherziening.
Deze kan een belang van verhuurder verkleinen, ze-
ker als de mogelijkheid hiertoe in de nabije toekomst
ligt. Dit is immers ook een mogelijkheid om een

18. HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:400, RvdW
2015/352 (Intrahof Gouda B.V./X).

19. Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam (ktr.) 1 november 2011,
ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8798; Hof Amsterdam 13 oktober
2009, ECLI: NL:GHAMS:2009:BL1061, JIN 2010/191 (X/de
stichting Woningstichting Rochdale).

20. Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2009, ECLI:NL:GHARN:
2009:BJ8602, WR 2010/50.

rendementsverbetering te realiseren.21 Ook het Ge-
rechtshof Amsterdam overwoog op 13 juni 201722

dat de belangenafweging niet is bedoeld om louter
een hogere huurprijs te realiseren; zeker als er geen
sprake is van dringend eigen gebruik wegens reno-
vatie:

“Bovendien is hiervoor tevens overwogen dat
de door Jong beoogde renovatie haar financi-
ële aantrekkelijkheid met name ontleent aan de
omstandigheid dat daarna de markthuur kan
worden gevraagd. Een renovatie mag echter
niet dienen ter omzeiling van de matigende wer-
king die artikel 7:303 BW op de huurprijs heeft.
Ook dat pleit niet voor toewijzing van de beëin-
digingsvordering op grond van de belangenaf-
weging.”

De Hoge Raad heeft een cassatieberoep tegen deze
uitspraak verworpen.23

6. Franchise

Hiervoor werd al gerefereerd aan de onderhuursi-
tuatie en het belang dat een (hoofd)verhuurder kan
hebben om rechtstreekse zeggenschap over het ge-
huurde te hebben en daarbij het rendement te ver-
beteren.
Een variant hierop is de franchise situatie. Daarbij
sluit de franchisegever veelal een (hoofd)huurover-
eenkomst met de verhuurder, waarop deze het ge-
huurde, vergezeld van een franchiseovereenkomst,
onderverhuurt aan de daadwerkelijk exploitant, de
franchisenemer. Over het algemeen zijn de fran-
chiseovereenkomst en de (onder)huurovereenkomst
strak aan elkaar verbonden, niet zelden met toe-
stemming van de kantonrechter op grond van art.
7:291 BW. Als die toestemming van de kantonrech-
ter er is, dan komt de belangenafweging niet snel in
beeld: de huurovereenkomst deelt dan het lot van de
franchiseovereenkomst. Maar deze rechterlijke toe-
stemming wordt niet altijd zomaar gegeven. Kanton-
rechters houden scherp in de gaten dat de huurrech-
telijke bescherming niet (te) ver wordt uitgekleed.24

Als er geen goedkeuring is verleend, dan is er wel
ruimte voor een belangenafweging. Dit ondervond
ook een franchisegever, Kruidvat, in de zaak die
op 21 juni 2010 speelde bij de Kantonrechter Dord-
recht.25 Kruidvat besloot in 2005 de exploitatie van

21. Rb. Rotterdam (ktr.) 20 september 2013, ECLI:NL:RBROT:
2013:8763, WR 2014/66 en Rb. Amsterdam (ktr.) 19 juli
2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4934.

22. Hof Amsterdam, 13 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:
2272, WR 2017/127 (Jong/Claudia Sträter).

23. HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:146, RvdW
2020/182.

24. Zie in dit verband onder meer A. de Fouw, K. Keij & A.
Sinnige, ‘De toepassing van de goedkeuringsgronden bij
afwijkende bedingen’, TvHB 2015, nr. 1, p. 10-14, UDH:
TvHB:11845.

25. Rb. Dordrecht (ktr.) 21 juni 2010, ECLI:NL:RBDOR:2010:
BM8461, WR 2011/11 (Kruidvat Retail B.V. en A.S. Watson
B.V./Vrijhof ).
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één van haar formules, Trekpleister, te staken en in
dat verband zegde zij zowel de hoofdhuurovereen-
komst als de franchise- en onderhuurovereenkomst
op. De belangenafweging vormde de basis van de be-
ëindiging van de onderhuurovereenkomst. De rech-
ter stelt de onderhuurder in het gelijk. De bepalin-
gen in de huurovereenkomst die aangeven dat de
huur eindigt als de franchiseovereenkomst eindigt,
zijn niet geldig,26 want zij zijn in strijd met de wet-
telijke huurbeschermingsbepalingen en niet goedge-
keurd door de rechter. Bovendien had franchisege-
ver zichzelf in deze positie gebracht door de hoofd-
huurovereenkomst op te zeggen27:

”Niet valt in te zien waarom het belang van
Kruidvat bij het einde van de huurovereenkomst
groter zou zijn dan dat van Vrijhof. Kruidvat
was in feite slechts een tussenschakel tussen de
hoofdverhuurder en Vrijhof. Bij einde van de
franchiseovereenkomst verzet niets zich ertegen
de huursituatie te laten voortduren. Dit zou an-
ders zijn als Kruidvat het gehuurde zelf wilde
gebruiken als verkooppunt, maar zulks is niet
aan de orde. Integendeel, Kruidvat heeft zelf de
hoofdhuurovereenkomst opgezegd. Vrijhof, die
in het gehuurde al jaren zijn onderneming uit-
oefent, had en heeft een groot belang bij voort-
during van de huursituatie, namelijk continue-
ring van zijn bedrijf. Kruidvat heeft verder ge-
steld dat zij Vrijhof niet meer het genot van het
gehuurde kan verschaffen, omdat de hoofdhuur-
overeenkomst eindigt en dat ook daarom op ba-
sis van de belangenafweging de huurovereen-
komst dient te eindigen. Dit betoogt faalt, nu
Kruidvat deze situatie zelf in het leven heeft ge-
roepen en haar dan geen beroep op die zelf gecre-
ëerde situatie toekomt.”

Anders liep het voor McDonald’s in de zaak die
speelde bij het Gerechtshof Den Haag op 30 novem-
ber 2007.28 Ook in dit geval (althans de uitspraak
maakt hier geen melding van), bestond er geen rech-
terlijke goedkeuring van de koppeling van de fran-
chiseovereenkomst aan de huurovereenkomst. Het
gerechtshof oordeelde echter dat het de bedoeling
van partijen is geweest dat de huur- en franchise-
overeenkomst onlosmakelijk met elkaar verbonden
zouden zijn. De franchiseovereenkomst was door
tijdsverloop geëindigd. Door de bedragen die Mc-
Donald’s heeft geïnvesteerd in de renovatie van het
restaurant, is haar belang bij het behoud van het
pand ter exploitatie van haar formule groot en woog
zwaarder dan het belang van huurder bij voortzet-
ting van de huurovereenkomst. Hierbij speelde een

26. Deze overweging lijkt mij overigens onjuist, art. 7:291 BW
gaat uit van vernietigbaarheid en niet van nietigheid.

27. Zie r.o. 27.
28. Hof Den Haag 30 november 2007, ECLI:NL:GHSGR:

2007:BC0087, WR 2010/51 (McDonald’s Nederland
B.V./Max Gerardus Weisglass).

grote rol dat er een specifieke bestemmingsbepa-
ling in de huurovereenkomst was opgenomen, in-
houdende dat huurder verplicht was om het ge-
huurde als een McDonald’s�restaurant te exploite-
ren. Door het wegvallen van de franchiseovereen-
komst kon huurder deze verplichting niet langer na-
komen, waardoor zijn belangen onvoldoende aan-
wezig werden geacht.

7. Brouwerijcontracten

Een variant op de franchisecontracten zijn de zoge-
naamde brouwerijcontracten. Dit betreft contracten
waarbij een brouwerij, veelal de hoofdhuurder van
het gehuurde, het gehuurde aan de daadwerkelijke
exploitant/onderhuurder onderverhuurt. In deze
onderhuurovereenkomst is vervolgens een drankaf-
namebeding opgenomen, inhoudende dat deze ex-
ploitant gehouden is om de dranken via de brouwerij
te betrekken.29

In het geval de hoofdverhuurder dan de huurover-
eenkomst aan de brouwerij opzegt op grond van de
belangenafweging30, komt aan de orde of het bier-
afnamebeding dat in de onderhuurovereenkomst is
opgenomen, een belang is dat voldoende gewicht in
de schaal legt om deze opzegging af te weren.
In de zaak die speelde bij de Rechtbank Overijssel op
8 november 201631 werd overwogen:

“Het belang van Grolsch bij behoud van de
(hoofd)huurovereenkomst schuilt ook niet zo-
zeer in die overeenkomst maar in de door haar
gesloten onderhuurovereenkomst, waarbij zij
als onderverhuurder van X. een drankafna-
meverplichting heeft bedongen. Die bepaling
raakt echter het wezen niet van het onder de
huurovereenkomst te beschermen belang van
Grolsch als huurder, nu zij feitelijk ter plaatse
niet exploiteert.”

Aldus wordt het bestaan van een belang van Grolsch
afhankelijk gesteld van de kern van een huurover-
eenkomst. Nu het afnamebeding geen kernbeding is
volgens de kantonrechter, is dit volgens de kanton-
rechter een belang dat minder gewicht in de schaal
legt. Dit lijkt mij niet juist, nu een dergelijke beper-
king niet uit de wettelijke bepaling is te destilleren.
Deze gaat immers uit van een open belangenafwe-
ging.
In het hoger beroep tegen deze uitspraak32 wordt
deze redenering door het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden niet overgenomen:

29. Ik laat de mededingingsrechtelijke aspecten hier buiten
beschouwing.

30. Dit speelt dan naast het belang van onderhuurder dat
ook in de belangenafweging kan worden betrokken.

31. Rb. Overijssel (ktr.) 8 november 2016, ECLI:NL:RBOVE:
2016:4680, WR 2017/64 (X/Grolsche Bierbrouwerij Neder-
land B.V.).

32. Hof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, ECLI:NL:
RHARL:2018:10315, WR 2019/25 (Grolsche Bierbrouwerij
Nederland B.V./X).
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“Door de opzegging van de hoofdhuurovereen-
komst bestaat de mogelijkheid dat het afzetpunt
van Grolsch verloren gaat. Het hof betrekt dit be-
lang in de afweging van de belangen. In zoverre
oordeelt het hof anders dan de kantonrechter.”

Niettemin trekt de bierbrouwer nog steeds aan het
kortste eind. Daarbij speelt een rol dat Grolsch een
koopoptie had die zij niet heeft gebruikt. Door vast
te houden aan een naar zijn aard tijdelijk recht, een
huurrecht, heeft Grolsch als professionele partij een
risico genomen. Dit risico doet de belangenafweging
(mede) in haar nadeel kantelen.
Saillant detail is dat de onderhuurder en de hoofd-
verhuurder dezelfde persoon waren: deze had het
gehuurde inmiddels gekocht. De hele strekking van
de procedure was dan ook de facto dat de onder-
huurder/exploitant van zijn drankafnamebeding af
wilde.
Het Gerechtshof Den Bosch heeft op 17 september
201933 eveneens geoordeeld over een vergelijkbare
kwestie. Aldaar werd geoordeeld dat een drank-
afnamebeding in een onderhuurovereenkomst een
zwaarwegend belang kan zijn van een bierbrouwer
bij voortzetting van de hoofdhuurovereenkomst. Dit
omdat de bierbrouwer in kwestie, Brand, kon aan-
tonen dat zij hieraan voor een belangrijk deel haar
bestaansrecht ontleent in een sterk concurrerende
horecamarkt. Daarbij werd nog overwogen dat het
feit dat de huurovereenkomst reeds 25 jaar liep niet
betekende dat hierdoor het belang van de bierbrou-
wer kleiner zou zijn en de huurovereenkomst een-
voudiger zou kunnen worden beëindigd. Aldus woog
het belang van de bierbrouwer in deze zaak dus wel
zwaarder, maar dit kwam voor een belangrijk deel
ook door het feit dat hoofdverhuurder haar belang
bij beëindiging onvoldoende hard kon maken. De
specifieke omstandigheden zijn derhalve van groot
belang, net als de onderbouwing daarvan.34

8. Looptijd

In de laatste uitspraak kwam het al aan de orde:
de looptijd. Hoe moet deze in het kader van de
belangenafweging worden geduid? De termijnbe-
scherming, die ook al onder het oude recht present
was bij de huur van 290-bedrijfsruimte, is ingege-
ven door de veronderstelling dat een huurder van
290-bedrijfsruimte 10 jaar nodig heeft om zijn inves-
tering terug te verdienen. Alhoewel dit idee reeds
in 2003 al wat achterhaald was – ook toen was het
al usance dat op regelmatige basis in het gehuurde
werd geïnvesteerd door een huurder en niet alleen
bij aanvang van de huurovereenkomst – treffen we
deze termijnbescherming dus nog steeds in de wet

33. Hof Den Bosch 17 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:
3443, WR 2019/156 (Brand Bierbrouwerij B.V./X).

34. In dit verband verwezen zij naar Rb. Oost-Brabant (ktr.)
9 juli 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:3188 (Gemeente Cranen-
donck/Budelse Brouwerij B.V.) alwaar ondergetekende in
een zeer vergelijkbare zaak toch het onderspit dolf.

aan. Aldus zijn de mogelijkheden om een huurover-
eenkomst eerder te beëindigen beperkt.
Met deze termijnbescherming in het achterhoofd
wordt wel verdedigd dat na ommekomst van 10 jaar
het belang van een huurder om het gehuurde te kun-
nen blijven huren aan zwaarte inboet: hij wordt
immers verondersteld zijn investering inmiddels te
hebben terugverdiend. Bovendien: huur is naar zijn
aard een eindig recht.
Een studie van de uitspraken waar geoordeeld werd
over de huurbeëindiging op basis van de belangen-
afweging, levert in dit verband echter een wat dif-
fuus beeld op. Er zijn diverse uitspraken waarin,
in lijn met de termijnbescherming, geoordeeld werd
dat het belang van huurder minder zwaar diende te
wegen, nu huurder inmiddels voldoende in de ge-
legenheid was geweest om de investeringen terug
te verdienen. Ik noem in dit verband een tweetal
uitspraken gewezen door de Gerechtshoven Amster-
dam en Den Bosch,35 waarin op vergelijkbare wijze
geoordeeld werd dat nu de huurovereenkomst de ter-
mijn van 10 jaar (ruim) was overschreden, en niet ge-
bleken was dat huurder de investering niet had kun-
nen terugverdienen, dit een nadelig effect had op het
te respecteren belang van de betrokken huurders bij
voortzetting van de huurovereenkomst. Lang ver-
haal kort: zij delfden het onderspit.
Deze opvatting lijkt mij echter niet juist. De opzeg-
ging op grond van de belangenafweging komt altijd
pas in beeld na ommekomst van de eerste 10 jaar
van de huurovereenkomst. Volgens de hiervoor ge-
bezigde redenering zou dit dan betekenen dat als uit-
gangspunt heeft te gelden dat de huurder al gelijk
met 1-0 achterstaat: gelet op de achtergrond van de
termijnbescherming wordt hij min of meer al geacht
de investeringen te hebben terugverdiend. Boven-
dien staat dit haaks op de tekst van art. 7:296 lid
3 BW, met daarin vervat de imperatieve afwijzings-
grond inhoudende dat de rechter de vordering moet
afwijzen als de belangen van huurder zwaarder we-
gen.
Ook Huydecoper lijkt van mening dat het enkele feit
dat de looptijd meer dan 10 jaar is, niet automatisch
betekent dat het belang van huurder kleiner is ge-
worden, zo volgt uit zijn conclusie bij het arrest van
de Hoge Raad van 8 april 2011:36

“Ik onderschrijf het van de kant van Panara
benadrukte uitgangspunt, dat de wettelijke re-
geling voor de huur van bedrijfsruimte in be-
langrijke mate is ingegeven door de wens, de
huurder bescherming te bieden tegen beëindi-
ging van de huurovereenkomst op gronden die
daarvoor als ‘te licht’ zijn aan te merken. Er zijn
echter geen aanwijzingen dat die regeling daar-
bij zo ver zou (willen) gaan dat de huurder ook

35. Hof Den Bosch 4 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:
220, WR 2015/9 (Intrahof B.V./X); Hof Amsterdam 10
juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2274, WR 2014/127
(Hoogenbosch Retail Group B.V./X).

36. HR 8 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3276, RvdW 2011/510
(Panara/Meijer).
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dan voor bescherming in aanmerking zou ko-
men, wanneer — na de minimale huurtermijn
van tien jaar die de wet voorop stelt — de belan-
gen van de huurder minder zwaarwegend wor-
den geoordeeld dan de in geding zijnde belangen
van de verhuurder. Integendeel, voor dat geval
is de wettelijke regeling erop gericht dat aan de
zwaarst wegende belangen voorrang toekomt.”

Het komt niettemin ook voor dat de looptijd van de
huurovereenkomst juist in het voordeel van huurder
wordt uitgelegd. Zo overwoog het Gerechtshof Den
Bosch in zijn uitspraak van 25 september 2018:37

”Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de
door Huurster geëxploiteerde slagerij een fami-
liebedrijf is dat al vele jaren bestaat en dat sinds
1999, dus momenteel al 19 jaar, op de huidige
locatie gevestigd is. Verhuursters hebben niet
betwist dat de slagerij op deze locatie goed ren-
deert, en dat de huur in al die jaren steeds tijdig
is betaald.”

Aldus werd de langere looptijd hier in het voordeel
van huurder uitgelegd. En die mogelijkheid moet er
in mijn optiek ook zijn, het gaat immers om een open
afweging van belangen, zonder dat het belang van de
ene partij boven het belang van de andere partij pre-
fereert. Dit wordt nog eens bevestigd in het eerder
al aangehaalde arrest van eveneens het Gerechtshof
Den Bosch,38 waarin werd overwogen dat een huur-
overeenkomst niet sneller zou moeten kunnen wor-
den beëindigd als deze meer dan 10 jaar zou hebben
gelopen.

9. Conclusies

Wat zijn nu de conclusies die 13 jaar laten kunnen
worden getrokken? De bedoeling was om de belan-
genafweging die was ontwikkeld in de rechtspraak
onder het oude recht te codificeren. Dat is niet overal
even goed gelukt nu in ieder geval bij de toepassing
van de belangenafweging in het kader van de beëin-
digingsprocedure de wachttijd, anders dan onder het
oude recht, niet meer van toepassing is. In de recht-
spraak is verder de tendens terug te lezen dat in eer-
ste instantie uitgegaan moet worden van de tekst
van de wet en niet van de bedoeling van de wetgever.
Omtrent de weging van de belangen zelf lijken zich
geen ingrijpende wijzigingen te hebben voorgedaan.
Ik ben in ieder geval geen uitspraken tegen gekomen
waarbij de belangenafweging onder het oude recht
anders zou zijn uitgevallen dan onder het huidige
recht.
Het is voor het overige nog steeds zo dat de recht-
spraak zeer casuïstisch van aard is, hetgeen bij een
open afweging van belangen uiteraard wel voor de

37. Hof Den Bosch 25 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:
3988, WR 2019/39, m.nt. E.E. van der Kamp.

38. Hof Den Bosch 17 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:
3443, WR 2019/156 (Brand Bierbrouwerij B.V./X).

hand ligt. Ook in gevallen die zeer op elkaar lijken,
wordt nogal eens anders geoordeeld. Maar geen en-
kele casus is 100% gelijk. Dat geldt ook voor de rech-
ters die over deze zaken moeten oordelen. Niet zel-
den kan ik mij aan de indruk onttrekken dat er wei-
nig voor nodig was geweest om de zaak net de andere
kant op te laten vallen. Het bekende dubbeltje op zijn
kant.
Het laatste punt dat opvalt is dat, anders dan wellicht
verwacht, er vrij zelden een poging tot huurbeëindi-
ging wort gedaan op basis van alleen de belangenaf-
weging. De verwachtingen lagen op dit vlak bij de
invoering van het huidige recht misschien anders.
Ik realiseer mij dat ik deze conclusie 13 jaar geleden
ook al trok en ik hoop dat dat niet al te teleurstellend
is voor de lezer.
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