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De positie van de 
onderhuurder in het 
faillissement van de 
onderverhuurder

mr. I.E. Hofhuis en mr. D.M. van Geel1

De laatste jaren doet zich een nieuwe trend voor wat betreft de inrichting van bedrijfsverzamelgebou-
wen, waardoor het aantal ondernemende onderhuurders is toegenomen en nog verder zal toenemen. 
Ondernemers hebben meer behoefte gekregen aan flexibiliteit en zien ook andere voordelen van een 
bedrijfsverzamelgebouw. Zoals een centraal geregeld serviceniveau en de nabijheid van andere onder-
nemers met wie kan worden genetwerkt en kennis kan worden gedeeld. Onder meer het aantal verza-
melgebouwen waar verschillende retailers zich vestigen of waar ondernemers flexibel kantoorruimte 
kunnen huren (zoals het concept ‘Spaces’) neemt toe. 
Veelal is de initiatiefnemer van het concept de hoofdhuurder die vervolgens onderhuurovereenkom-
sten sluit. Gaat het fout, dan volgt mogelijk faillissement. De positie van de onderhuurder in een fail-
lissement van de onderverhuurder verschilt van die van de hoofdhuurder in een faillissement van de 
hoofdverhuurder. Het is zinvol om de rechten en plichten van de onderhuurder in het faillissement 
van de onderverhuurder onder de loep te nemen en te bekijken hoe de onderhuurder zijn positie kan 
versterken. 

1. Algemene uitgangspunten

1.1. Continuïteit van het contract

Een van de kernelementen van het faillissement 
is dat bestaande contracten niet worden geraakt. 
Volgens de parlementaire geschiedenis ‘oefent de 
faillietverklaring op bestaande wederkerige overeen-
komsten niet de minste invloed uit; de verbintenissen 
van de gefailleerde en diens mede-contractant worden 
er niet door gewijzigd’.2 
Dit beginsel brengt mee dat als de hoofdhuurder, 
tevens onderverhuurder, failleert, zowel de hoofd-
huurovereenkomst als de onderhuurovereenkomst 
in tact blijft en ook na faillissement verplichtingen 
schept. Het uitgangspunt voor de onderhuurder is 
dat nu zijn onderhuurovereenkomst niet wordt be-
invloed door het faillissement, hij gerechtigd is tot 
het gebruik van het gehuurde. De nakoming en af-
dwingbaarheid van deze verbintenis, wordt echter 
mede beheerst door materieel faillissementsrecht.

1.2. Toepassingsgebied artikelen 39 Fw en 
37 Fw

Op de hoofdhuurovereenkomst is art. 39 Fw van 
toepassing, waardoor de curator - in afwijking 

1. Irene Hof huis en Derk van Geel zijn beiden advocaat 
bij FORT Advocaten te Amsterdam.

2. Van der Feltz I, p. 409.

van het commune huurrecht - gerechtigd is om de 
hoofdhuurovereenkomst op te zeggen. Het gevolg 
van deze opzegging is een regelmatige beëindiging 
van de hoofdhuurovereenkomst.3 
De curator laat zich bij de overweging of hij van 
deze bevoegdheid gebruik maakt, leiden door ‘het 
belang van de boedel’. In zijn meest elementaire 
vorm bestaat dit belang uit het maximaliseren van 
het actief en het beperken van het passief van de 
boedel. Omdat art. 39 Fw bepaalt dat de door de fail-
liet verschuldigde huurpenningen vanaf failliet-
verklaring gelden als boedelschuld, zal de curator 
doorgaans snel komen tot opzegging van de hoofd-
huurovereenkomst teneinde de (boedel)schulden te 
beperken. In de situatie dat de door de boedel ver-
schuldigde huurpenningen aan de hoofdverhuur-
der lager zijn dan de door de onderhuurder aan de 
curator te betalen huurpenningen, zou de curator 
er (in eerste instantie) voor kunnen kiezen nog niet 
van zijn opzeggingsbevoegdheid gebruik te maken. 
Vroeg of laat zullen de huurrelaties evenwel eindi-
gen vanuit de failliete entiteit, omdat het einde van 
het faillissement vrijwel steeds ook het einde van 
de failliete rechtspersoon meebrengt.4 
Ingeval de onderverhuurder failliet gaat wordt de 
onderhuurovereenkomst niet beheerst door art. 

3. Zie o.a. HR 28 november 1929, NJ 1930, p. 668 en HR 14 
januari 2011, JOR 2011, 101, Aukema q.q./Uni-Invest.

4. Zie art. 2:19 lid 1 sub c BW. Indien de relaties een na-
tuurlijke persoon aangaan, is dit uiteraard anders. 
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39 Fw. Voor de hand ligt dat de onderhuurovereen-
komst wordt beheerst door art. 37 Fw. Aan de crite-
ria lijkt te zijn voldaan. Helemaal zeker is dit niet. 
De Hoge Raad heeft dit tot op heden (nog) niet uit-
drukkelijk bevestigd.5 Impliciet lijkt de Hoge Raad 
hier wel van uit te gaan. De meeste schrijvers gaan 
uit van toepasselijkheid van art. 37 Fw op de onder-
huurovereenkomst.6 De opvatting die daaraan ten 
grondslag ligt is dat de (onder)huurovereenkomst 
een duurovereenkomst is en daarbij per definitie 
over en weer nog gepresteerd moet worden.7 
De onderhuurder kan de curator aldus verzoeken 
aan te geven of hij de onderhuurovereenkomst ge-
stand doet. In de regel zal de curator dit niet doen; 
vrijwel steeds zegt de curator de hoofdhuurover-
eenkomst op waardoor hij (na ommekomst van de 
opzegtermijn) het huurgenot niet langer kan ver-
schaffen aan de onderhuurder. Daarmee verhoudt 
zich niet dat de curator de onderhuurovereenkomst 
wel gestand zou doen.
Art. 37 Fw geeft de curator het recht tot wanpres-
tatie. De curator heeft immers de uitdrukkelijke 
bevoegdheid om te kiezen of hij een lopende over-
eenkomst nakomt of niet. Kiest de curator voor 
gestanddoening, dan verkrijgt de wederpartij daar-
mee een boedelvordering. Kiest de curator voor 
wanprestatie, dan resteert de wederpartij een con-
currente vordering en verliest de curator zijn recht 
om van de wederpartij nakoming te vorderen. 
Niet-gestanddoening brengt echter géén beëindi-
ging van de overeenkomst mee. 
De onderhuurder die de curator een 37 Fw-termijn 
stelt, zal in de regel nul op het rekest krijgen, omdat 
de curator in de meeste gevallen de hoofdhuurover-
eenkomst opzegt. Dit betekent dat de curator in be-
ginsel geen nakoming van verbintenissen jegens de 
onderhuurder kan vorderen (lees: betaling van de 
huurprijs). De overeenkomst blijft echter in stand 
en de onderhuurder die het gehuurde op dat mo-
ment reeds in gebruik had, blijft zitten waar hij zit. 
In ieder geval totdat de hoofdhuurovereenkomst 
eindigt. 

2. De problemen voor de onderhuurder

Het eerste dreigende probleem voor de onderhuur-
der is de vraag of hij ontruimd kan worden door de 
curator van de failliete onderverhuurder. Met ande-
re woorden: wat is de reikwijdte van het recht op 
wanprestatie van de curator?

5. De voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle 
omzeilt dit vraagpunt vakkundig in zijn vonnis van 
19 oktober 2012, JOR 2013, 315. 

6. Zie anders: S.C.J.J. Kortmann in zijn noot onder Hof 
Arnhem 8 april 1997, JOR 1997, 61. 

7. Zie o.a. T.T. van Zanten in zijn noot bij JOR 2013, 315.

2.1. Huurgenot na faillissement 
onderverhuurder

Wat betreft het gebruik van het gehuurde na de 
faillietverklaring van de onderverhuurder, lijkt de 
positie van de onderhuurder te zijn versterkt door 
het Berzona-arrest.8 Daarvoor was onduidelijk of 
de curator van de (onder)verhuurder bevoegd was 
het huurgenot te beëindigen. Uit het in 2006 door 
de Hoge Raad gewezen Nebula-arrest9 werd door 
sommige auteurs en rechters afgeleid dat de cura-
tor deze bevoegdheid had en de huurder daarmee 
tot ontruiming kon dwingen. 
Nebula zag op een situatie waarin de economisch 
eigenaar van een pand (Walton), waarvan de ju-
ridische eigendom berustte bij een andere partij 
(Nebula), ná het faillissement van Nebula een huur-
overeenkomst sloot met betrekking tot een deel 
van dat pand met Mulders c.s.. Walton had daar-
voor geen toestemming aan de curator gevraagd. 
De curator vorderde in rechte ontruiming van 
de huurder. En met succes. Volgens de Hoge Raad 
maakte het faillissement geen einde aan de econo-
mische eigendom, maar kon Walton haar rechten 
niet uitoefenen alsof er geen faillissement was. Dit 
zou het beginsel van gelijkheid van schuldeisers 
op onaanvaardbare wijze doorbreken. De Hoge 
Raad zag geen reden om de obligatoire aanspraak 
uit een huurovereenkomst anders te behandelen 
dan andere obligatoire aanspraken, zoals bijvoor-
beeld een vordering op de failliet tot betaling van 
een geldsom. Voor een dergelijke doorbreking van 
de gelijkheid van schuldeisers was volgens de Hoge 
Raad alleen plaats in uitzonderlijke, in de wet uit-
drukkelijk geregelde, gevallen.10

2.2. Betekenis van Nebula

Deze beslissing van de Hoge Raad werd in de litera-
tuur en jurisprudentie wisselend uitgelegd. Sommi-
ge schrijvers meenden dat deze was gekleurd door 
de bijzondere omstandigheden van het geval. Zoals 
de omstandigheden dat er sprake was van econo-
mische eigendom, dat de huurovereenkomst was 
aangegaan na de faillietverklaring en dat de cura-
tor daarvoor geen toestemming had gegeven. Op 
grond daarvan werd betoogd en (in de rechtspraak) 
geoordeeld11 dat geen algemene conclusies aan het 
arrest konden worden verbonden, zodat dit de ver-
hurende curator niet (per definitie) de bevoegdheid 
gaf om van een (onder)huurder van de failliet te ei-
sen dat hij het gehuurde ontruimt. 
Daarnaast knoopten sommige auteurs voor de be-
scherming van de hoofdhuurder aan bij de uitzon-
dering die de Hoge Raad maakte op de regel dat ver-
bintenissen niet kunnen worden uitgeoefend alsof 
er geen faillissement ware. De Hoge Raad neemt 
namelijk aan dat dit anders kan zijn voor ‘uitzon-

8. HR 11 juli 2014, RvdW 2014, 941.
9. HR 3 november 2006, NJ 2007, 155.
10. Rechtsoverweging 3.5.
11. Hof Arnhem 6 november 2012, WR 2013, 42.
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derlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen’. 
Deze uitzondering zou met name zien op verbinte-
nissen waar goederenrechtelijke aspecten aan kle-
ven. Volgens hen kwalificeerde de in art. 7:226 BW 
neergelegde ‘koop breekt geen huur’ regel als een 
dergelijke uitzondering.12 Deze redenering was dus 
gunstig voor de hoofdhuurder, die vanwege deze 
redenering niet ontruimd kon worden maar de on-
derhuurder kwam er bekaaid vanaf. De onderver-
huurder is immers geen eigenaar van het gehuurde, 
zodat art. 7:226 BW niet op de onderhuurovereen-
komst van toepassing is. 
Nebula leek het dus voor de curator die hoofdhuur-
der en onderverhuurder is, wel mogelijk te maken 
om de onderhuurder te ontruimen. Het recht van 
de onderhuurder berust immers op een verbintenis 
met de failliet. Als de curator tot nakoming daar-
van gehouden zou zijn, terwijl hij niet gehouden 
zou zijn andersoortige verbintenissen na te komen, 
zou dit een (onaanvaardbare) inbreuk opleveren 
van de gelijkheid van schuldeisers in de zin van het 
Nebula-arrest. 

2.3. Berzona 

Sinds Berzona lijkt dit onderscheid tussen de hoe-
danigheid van hoofd- en onderhuurder echter aan 
belang te hebben verloren. In dit arrest ging de 
Hoge Raad in op de betekenis van art. 37 Fw. De 
Hoge Raad heeft in Berzona (kort gezegd) bepaald 
dat art. 37 Fw niet meebrengt dat de curator van de 
failliete (onder)verhuurder ‘actief’ mag wanpreste-
ren jegens de (onder)huurder.13

Daaruit volgt dat de curator de (onder)huurder niet 
tot ontruiming kan dwingen. Ware dat wel het 
geval, dan zou dit volgens de Hoge Raad in strijd 
zijn met het in art. 37 Fw neergelegde beginsel dat 
het faillissement geen invloed heeft op bestaande 
wederkerige overeenkomsten. Aan art. 7:226 BW 
hoeft dus niet meer te worden toegekomen. En an-
ders dan bij de toepassing van art. 7:226 BW, is voor 
de hier geformuleerde regel het onderscheid tussen 
een hoofdhuur- of een onderhuurrelatie niet rele-
vant. 
De overwegingen in het arrest hebben de nodige 
kritiek ondervonden.14 De kritiek concentreert 
zich voornamelijk op een paar aspecten. Ten eerste 
bestaat deze eruit dat hoewel de Hoge Raad dit let-
terlijk ontkent, Berzona in strijd is met de overwe-
gingen in Nebula. Ten tweede luidt de kritiek dat de 
argumenten die de Hoge Raad hanteert in Nebula 

12. Zie hierover uitgebreider T.T. van Zanten in zijn noot 
bij Hof Arnhem, 6 november 2012, WR 2013, 42.

13. Jongbloed en Visser menen dat het verschil in benade-
ring dat de Hoge Raad hier lijkt te kiezen ten opzich-
te van Nebula er door is ingegeven dat de huurder in 
Berzona ten tijde van de faillissementsaanvraag al in 
het genot van het gehuurde was, terwijl de huurover-
eenkomst in Nebula pas na het faillissement was aan-
gegaan. 

14. Zie bijvoorbeeld T.T. van Zanten, TvI 2014/36., F.M.J. 
Verstijlen, noot bij NJ 2014, 407, en R.M. Wibier en M.P. 
Verdonk, HIP 2015, 221. 

overtuigender zijn dan die in Berzona. Een derde 
belangrijk kritiekpunt is dat de essentie van het 
faillissement nu juist is dat alle verbintenisrechte-
lijke aanspraken via het proces van verificatie en 
uitdeling behoren te worden gerealiseerd (art. 26 
Fw) en dat de curator voor alle soorten verbintenis-
sen de keuze toekomt tot het al dan niet nakomen 
daarvan (art. 37 Fw). Uit deze systematiek vloeit 
dogmatisch de bevoegdheid van de curator voort 
tot beëindiging van het contractuele gebruiksge-
not. Deze kritiek lijkt ons terecht. Niet ondenkbaar 
is dat de regel uit Berzona in latere arresten (aan-
merkelijk) wordt genuanceerd. Dit kan dan weer 
gevolgen hebben voor de positie van de (onder)
huurder.
Daarnaast maakt het arrest niet duidelijk wan-
neer er, buiten het daar beoordeelde geval, sprake 
is van de bedoelde ‘actieve’ wanprestatie. Prof. mr. 
A.W. Jongbloed en mr. P.L Visser wierpen in dit tijd-
schrift een aantal maanden geleden de volgende 
vraag op:15

‘De vraag is nu of het recht van de curator van 
de failliete onderverhuurder om de hoofdhuur-
overeenkomst ex art ikel 39 Fw te beëindigen, 
moet worden gezien als een ‘passief ’ niet nako-
men van de verbintenis uit de onderhuurover-
eenkomst om OH16 het huurgenot te verschaf fen 
(zie r.o. 3.6.3. Berzona), of juist als het uitoefenen 
van een ‘act ieve’ bevoegdheid of verbintenis die 
de wet of de onderhuurovereenkomst hem niet 
toekent ‘zoals tot ontruiming van het gehuur-
de als de huurovereenkomst nog loopt’ (zie r.o. 
3.6.4 Berzona).’ 

Wij doen hier een poging daarop een reactie te for-
muleren. Wij menen dat de regel van Berzona in het 
hier beschreven voorbeeld niet van toepassing is. 
Ten eerste omdat dit arrest de bevoegdheden van de 
curator ingevolge art. 37 Fw betreft, welk wetsarti-
kel in dit voorbeeld niet aan de handelwijze van de 
curator ten grondslag ligt. 
Immers, het niet meer kunnen verschaffen van het 
huurgenot en de door Jongbloed en Visser beschre-
ven noodzaak voor de curator om een vordering tot 
ontruiming jegens de onderhuurder in te stellen, 
vloeien voort uit de uitoefening van zijn bevoegd-
heid ex art. 39 Fw tot opzegging van de hoofdhuur-
overeenkomst. 
Van een situatie waarin de curator op grond van 
art. 37 Fw jegens de onderhuurder een bevoegdheid 
uitoefent of een vordering instelt die de wet of de 
onderhuurovereenkomst hem niet toekent (r.o. 
3.6.4 Berzona), is dus geen sprake. 
Bovendien vormt art. 39 Fw een lex specialis ten op-
zichte van art. 37 Fw. Het is in dat verband niet goed 
denkbaar dat de bijzondere bevoegdheid van art. 39 
Fw ingeperkt zou worden door een meer generiek 
bedoeld artikel. 

15. A.W. Jongbloed en P. Visser, ‘Huur en faillissement’, 
TvHB 2015, nr. 3, p. 167 t/m 176. 

16. ‘OH’ betreft een af korting van ‘onderhuurder.
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Daar komt bij dat wij toch een wezenlijk verschil 
zien tussen het (‘actief’) ontruimen van een onder-
huurder door de curator zelf en de ontruiming door 
de eigenaar nadat de hoofdhuurovereenkomst op 
grond van art. 39 Fw is geëindigd. Wij leggen het 
begrip ‘actieve wanprestatie’ zo uit dat de curator 
in voorkomend geval niet gerechtigd is de voortdu-
rende nakoming eigenhandig ongedaan te maken. 
De wanprestatie jegens de onderhuurder die het ge-
volg is van de opzegging van de hoofdhuurovereen-
komst beoordelen wij als het (te) indirecte gevolg 
van het uitoefenen van de uitdrukkelijke wettelij-
ke bevoegdheid van art. 39 Fw, om van een ‘actief 
wanpresteren’ als bedoeld in Berzona, te kunnen 
spreken. 

2.4. Ontbinding door de onderhuurder

Wat nu als de onderhuurder zelf weg wil? De on-
derhuurder doet er verstandig aan de curator een 
37-termijn te stellen. Zoals hierboven uitgelegd, zal 
de curator de onderhuurovereenkomst doorgaans 
niet gestand doen. Het eerste gevolg is dat de cu-
rator dan (in beginsel) geen nakoming meer kan 
vorderen. Het tweede gevolg is dat in de regel de cu-
rator in verzuim raakt.17 De onderhuurder is vanaf 
dat moment gerechtigd om de onderhuurovereen-
komst buitengerechtelijk te ontbinden.18 

2.5. Positie tijdens de opzegtermijn

In de periode totdat de hoofdhuurovereenkomst 
eindigt, is de onderhuurder in beginsel gerechtigd 
tot het gebruik van het gehuurde; niet-gestanddoe-
ning door de curator brengt evenwel in beginsel 
mee dat hij geen nakoming meer kan vorderen 
van de onderhuurder. Dogmatisch gezien zou dit 
betekenen dat de onderhuurder tot de datum van 
ontruiming feitelijk om niet in het gehuurde zou 
kunnen verblijven. Dit zou een pleister op de won-
den zijn. 
De curator zal echter ook bij niet-gestanddoening 
aanspraak willen maken op de huurpenningen, zo-
lang hij het huurgenot verschaft. In wezen beoogt 
de curator daarmee de overeenkomst partieel ge-
stand te doen. Dit roept de vraag op of de wet daar-
voor de ruimte laat. 
Vanuit een dogmatische benadering lijkt daarvoor 
binnen het systeem van de wet geen ruimte te be-
staan. Het is alles of niets.19 De Hoge Raad lijkt deze 
uitleg te volgen.20 Voor de levering van nutsvoorzie-

17. Zie art. 6: 83 sub c BW en art. 6: 80 lid 1 sub b BW in 
samenhang met HR 9 juli 2010, NJ 2010, 417, r.o. 3.4.2. 
en MvT bij het huidige art. 37 Fw, S.C.J.J. Kortmann 
& N.E.D. Faber (red.), ‘Geschiedenis van de Faillisse-
mentswet. Wetswijzigingen’, Serie Onderneming en 
Recht deel 2-III, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 
95 en 97.

18. Art. 6: 265 BW.
19. B. Wessels, Insolvent ierecht II, 2013, par. 2483 en T.T. 

van Zanten, De overeenkomst in het insolvent ierecht, 
2012, paragraaf 4.5.1.

20. HR 20 maart 1981, NJ 1981, 640 Veluwse Nutsbedrijven/

ningen en eerste levensbehoeften is daarom art. 
37b Fw ingevoerd. 
De alles-of-niets-benadering zou tot gevolg heb-
ben dat hoewel de curator het huurgenot (tijde-
lijk) verschaft, hij geen aanspraak kan maken op 
de overeengekomen huurprijs. Deze voorshands 
voor de boedel onbillijke uitkomst wordt in lagere 
rechtspraak het hoofd geboden door te oordelen 
dat zolang de curator presteert, ook de wederpartij 
verplicht is zijn prestatie te verrichten.21 Het oor-
deel wordt dan niet op de partiele gestanddoening 
gegrond maar op een ‘redelijke uitleg van art. 37 
Fw’. Hetzelfde geldt voor huurschulden die dateren 
van vóór het faillissement. Ook daarvan zou dog-
matisch gezien kunnen worden gesteld dat deze 
niet langer meer door de curator kunnen worden 
afgedwongen indien hij de overeenkomst niet ge-
stand doet. Uit een uitspraak van het gerechtshof 
Den Haag van 30 december 201422 lijkt te volgen dat 
de curator in dat geval niettemin de huurpennin-
gen kan vorderen over de periode van vóór datum 
faillissement. 
Wanneer de onderhuurder gedurende de opzeg- 
termijn van art. 39 Fw in het gehuurde verblijft zal 
hij dus mogelijk de huurpenningen gewoon moeten 
voldoen. De onderhuurder zal in voorkomend geval 
deze huurpenningen evenwel willen verrekenen 
met de door hem te lijden schade. Voorzienbaar is 
immers dat de curator na af loop van de opzegter-
mijn waartegen de hoofdhuurovereenkomst is op-
gezegd zal wanpresteren. 
Art. 53 Fw kent een ruime verrekeningsmogelijk-
heid en staat het de onderhuurder in beginsel toe 
om te verrekenen. De wetgever heeft een schuld 
aan de gefailleerde mede bedoeld als een zeker-
heidsrecht dat de schuldeiser ten dienste staat voor 
het geval door het faillissement de te ontvangen 
prestatie niet wordt verricht en hij schade lijdt.23 
Daar staat echter tegenover dat een contractueel 
verrekenings-/ en opschortingsverbod ook in fail-
lissement overeind blijft.24 Dit uitgangspunt kan 
echter beperkt worden door de redelijkheid en bil-
lijkheid. 
Het standpunt dat in algemene zin heeft te gelden 
dat partijen niet hebben beoogd het opschortings-/ 
of verrekeningsverbod te laten gelden voor een 
later uitgesproken faillissement, is door de Hoge 
Raad verworpen in zijn arrest van 28 juni 1986.25 
De stelling dat het beding geen werking heeft in 
faillissement, zal dus uit concrete omstandigheden 
moeten blijken. 
Behoudens bijzondere omstandigheden betekent 
dit dat de onderhuurder de huurpenningen moet 
betalen, zolang hij de beschikking heeft over het 

Blokland q.q. en HR 16 oktober 1998, JOR 1999, 17, Van 
der Hel q.q./Edon.

21. Vzr. rechtbank Zwolle, 19 oktober 2012, JOR 2013, 315, 
r.o. 5.5.

22. JOR 2015, 179.
23. Van der Feltz I, p. 462.
24. HR 20 juni 1941, NJ 1942, 151.
25. NJ 1986, 192. 
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gehuurde en zijn schade in principe niet door ver-
rekening kan verhalen. 

2.6. Recente uitspraak

Een recente uitspraak van de Rechtbank Amster-
dam26 illustreert de nadelige gevolgen die beëin-
diging van de hoofdhuurovereenkomst voor de 
onderhuurder kan hebben. De casus was als volgt. 
Ilge Subscription Management B.V. (hierna: Ilge) 
huurde een bedrijfsruimte van Eurocommerce 
Projectontwikkeling B.V. (hierna: Eurocommerce). 
Eurocommerce huurde deze op haar beurt van SeB 
Investment GmbH (hierna: SeB). Na de faillietver-
klaring van Eurocommerce hebben de curatoren de 
hoofdhuurovereenkomst opgezegd en Ilge ervan in 
kennis gesteld dat zij het huurgenot niet meer aan 
Ilge zouden kunnen verschaffen. 
Ilge beperkte haar schade door met hoofdverhuur-
der SeB te contracteren. Omdat SeB een hogere 
huurprijs vroeg dan Eurocommerce, leed Ilge even-
wel schade. Op de huurovereenkomst tussen Euro-
commerce en Ilge waren de algemene bepalingen 
van de ROZ van toepassing. Deze bevatten voor de 
huurder een verrekeningsverbod. Desondanks wil-
de Ilge een deel van haar schade met de resterende 
huurtermijnen verrekenen. Zij stelde zich op het 
standpunt dat het verrekeningsverbod onredelijk 
bezwarend was en daarom vernietigd moest wor-
den, althans dat het beroep van de curatoren op 
dit beding onder de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar was. De kantonrechter liet het verre-
keningsverbod evenwel in stand. Ilge moest haar 
vorderingen dus als concurrente vordering ter ve-
rificatie in te dienen. 
Deze uitspraak leert dat het verrekeningsverbod 
van de algemene bepalingen sterk is en niet snel 
vernietigd of buiten werking gesteld wordt, zelfs 
niet als de gevolgen voor de onderhuurder zeer na-
delig zijn. In voorkomend geval zullen veel onder-
huurders tegen dit obstakel aanlopen. Het gros van 
de professionele partijen maakt immers gebruik 
van de model huurovereenkomst van de ROZ en het 
zal lang niet altijd mogelijk zijn om het verbod op 
verrekening weg te onderhandelen. Wij zien echter 
wel een andere oplossing voor de onderhuurder, 
waarover hierna meer. 

3. Instrumenten voor de onderhuurder

3.1. Gebruik insolventieclausule: wegvallen 
toepassing verrekeningsverbod bij 
faillissement onderverhuurder

De positie van de onderhuurder zou kunnen wor-
den verbeterd door in het onderhuurcontract een 
bepaling op te nemen die ertoe strekt het opschor-

26. Rechtbank Amsterdam 14 april 2015, ECLI: NL: RBAMS: 
2015: 2969.

tings-/ en verrekeningsverbod te beperken tot situ-
aties buiten faillissement van de onderverhuurder. 
Overeengekomen zou bijvoorbeeld kunnen wor-
den dat bedoelde verboden hun werking verliezen 
zodra de onderverhuurder failliet wordt verklaard. 
Aldus wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde 
‘insolventieclausule’. Een insolventieclausule kan 
worden beschreven als een contractuele bepaling 
die haar werking krijgt door het intreden van het 
faillissement van één der partijen. 
Het gebruik van een insolventieclausule heeft ge-
leid tot het arrest van de Hoge Raad van 12 april 
2013 in het faillissement van Megapool.27 In die 
zaak stond ter beoordeling een beding dat de aan-
spraak op provisierechten, die Laser Nederland 
B.V. in beginsel nog aan Megapool B.V. verschuldigd 
was, deed vervallen vanwege het faillissement van 
Megapool B.V., althans een daarop gebaseerde op-
zegging. 
Volgens de curatoren kwam dit beding in strijd met 
het dwingendrechtelijke art. 20 Fw28 en zou mits-
dien ingevolge art. 3:40 BW nietig zijn. 
De Hoge Raad oordeelde dat een dergelijk beding 
inderdaad nietig kan zijn wegens strijd met art. 20 
Fw. Voorts acht de Hoge Raad het mogelijk dat een 
beroep op zo’n beding naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. In hoe-
verre daarvan in concreto sprake is, hangt af van 
de omstandigheden van het geval.29 
In deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat het beding 
geldig was nu het beding niet louter bij faillisse-
ment van Megapool B.V. kon worden ingeroepen 
maar ook onder andere omstandigheden. Boven-
dien vormden de provisieaanspraken mede de te-
genprestatie voor de prestaties en voordelen waar-
op Laser aanspraak had kunnen maken en die zijn 
weggevallen door het faillissement van Megapool.
Het gebruik van insolventieclausules is dus in be-
ginsel toegelaten, mits deze een redelijke basis 
en werking kennen. De rechtvaardiging van het 
gebruik van een insolventieclausule ten behoeve 
van de onderhuurder zou wat ons betreft kunnen 
worden gebaseerd op het feit dat art. 53 Fw beoogt 
een zekerheidsrecht te geven en dat dergelijke ze-
kerheden juist bij faillissement belangrijk zijn. Bo-
vendien gaat het om de verrekening van schade die 
is ontstaan door het faillissement van de onderver-
huurder. 

27. HR 12 april 2013, JOR 2013, 193. 
28. Art. 20 Fw bepaalt dat alle tot het vermogen van de 

schuldenaar behorende activa, tot de boedel behoren, 
alsmede wat hij vanaf de datum van het faillissement 
verwerft.

29. Een dergelijk beding zou ook kunnen worden aan-
getast met een beroep op de pauliana. Echter, nu het 
beding bij aanvang van de rechtsverhouding al wordt 
overeengekomen zal doorgaans geen sprake zijn van 
‘wetenschap van benadeling’. 



Nr. 6 november/december 2015 399Tijdschrif t voor  HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE

De posit ie van de onderhuurder in het faillissement van de onderverhuurder 

3.2. Bedingen van huurgarantie jegens 
eigenaar

De onderhuurder kan anticiperen op de beëindi-
ging van de hoofdhuurovereenkomst door jegens 
de hoofdverhuurder een huurgarantie te bedingen. 
Op grond daarvan kan er bij faillissement van de 
onderverhuurder een huurrelatie tussen de hoofd-
verhuurder en onderhuurder ontstaan. Op die wij-
ze wordt het huurgenot van de onderhuurder niet 
langer bedreigd door beëindiging van de hoofd-
huurovereenkomst. 
Daarnaast is het voor de onderhuurder natuurlijk 
met name van belang om te voorkomen dat zich 
een situatie voordoet zoals in de hiervoor bespro-
ken uitspraak van de rechtbank Amsterdam, waar 
Ilge schade leed omdat de huurprijs steeg. Daartoe 
zou, als onderdeel van de huurgarantie, de onder-
huurder tevens moeten bedingen dat de onderhuur-
overeenkomst wordt voortgezet door de hoofdver-
huurder, zodat de voorwaarden – waaronder de 
huurprijs – gelijk blijven. 
Dit soort afspraken hoeft niet alleen voordelen te 
hebben voor de onderhuurder. Als de onderver-
huurder op zijn beurt een verplichting voor de 
onderhuurder bedingt om de hoofdverhuurder na 
faillissement van de onderverhuurder als nieuwe 
contractspartij (verhuurder) te accepteren, is de 
hoofdverhuurder beter verzekerd van huurinkom-
sten. Af hankelijk van de stand van de vastgoed-
markt en van de courantheid van het pand (en de 
daaruit volgende vrees voor leegstand en/of lagere 
huurinkomsten) zal dit voor de hoofdverhuurder 
ook een interessante optie kunnen zijn. 

3.3. Retentierecht jegens de eigenaar 

Een ander middel dat de onderhuurder zou kunnen 
inzetten is het retentierecht jegens de hoofdver-
huurder. Met name in de situatie dat de onderhuur-
der zijn schade niet zou kunnen verhalen door ver-
rekening (of anderszins) en toch wordt ontruimd 
door de hoofdverhuurder, zou dit een aantrekkelij-
ke optie zijn. De huurder schort dan de afgifte van 
het gehuurde jegens de hoofdverhuurder (eigenaar) 
op totdat zijn vordering is voldaan.
Het retentierecht is geregeld in art. 3:290 BW en 
geldt ook in faillissement.30 Om een beroep op het 
retentierecht te kunnen doen moet zijn voldaan 
aan drie vereisten:
i. de onderhuurder moet een opeisbare vordering 

hebben;
ii. tussen de onbetaalde vordering en de verbin-

tenis tot afgifte31 moet voldoende samenhang 
bestaan, en

iii. de onderhuurder moet de feitelijke macht uitoe-
fenen over het gehuurde. 

30. Art. 60 Fw.
31. Een retentierecht kan ook worden ingeroepen indien 

een andersoortige plicht tot afgifte dan een verbin-
tenis bestaat. Zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 881 en HR 28 
juni 1996, NJ 1997, 397.

De Hoge Raad heeft het bestaan van een retentie-
recht ten behoeve van de huurder tegenover zijn 
verhuurder aanvaard, indien aan deze criteria is 
voldaan.32 Het retentierecht kan ook worden inge-
roepen tegenover derden.33 Op grond van lid 2 van 
art. 3: 291 BW kan het retentierecht worden inge-
roepen tegen derden wiens recht op de teruggehou-
den zaak ouder is (de hoofdverhuurder), indien het 
vorderingsrecht van de schuldeiser (de onderhuur-
der) voortspruit uit een overeenkomst die de schul-
denaar (de onderverhuurder) bevoegd was aan te 
gaan. 
Op zich is goed denkbaar dat aan deze criteria 
wordt voldaan in de situatie dat de onderhuurder 
schade lijdt door het faillissement van de onderver-
huurder, en het retentierecht dan ook kan inroepen 
jegens de hoofdverhuurder.34 
Auteur T.T. van Zanten wilde een retentierecht van 
de huurder tegenover de curator in het faillissement 
van de verhuurder niet aanvaarden. Hij schreef 
daarover dat de uitoefening van een retentierecht 
voor een vordering die betrekking heeft op presta-
ties die ná datum faillissement dienen te worden 
verricht, zijns inziens op gespannen voet staan met 
het systeem van de Faillissementswet en het daar-
in neergelegde keuzerecht van de curator. Ook zou 
het retentierecht van de onderhuurder in strijd zijn 
met Nebula, nu de essentie van dit arrest is dat een 
obligatoir gebruiksrecht in faillissement niet kan 
worden uitgeoefend indien het verhaal van de ge-
zamenlijke schuldeisers daardoor wordt geschaad. 
Zou de huurder zijn gebruiksrecht via de achter-
deur van het retentierecht alsnog ten nadele van 
de gezamenlijke schuldeisers kunnen verzilveren, 
dan zou de reikwijdte van Nebula daarmee in ieder 
geval in belangrijke mate worden ingeperkt.35

De bezwaren die Van Zanten heeft in het faillisse-
ment van de verhuurder, doen zich naar onze me-
ning niet voor bij het faillissement van de onder-
verhuurder. Het retentierecht wordt dan immers 
niet ingeroepen jegens de curator maar jegens de 
hoofdverhuurder. Doorkruising van Nebula is dus 
niet aan de orde. De onderhuur zal in de regel bo-
vendien plaatsvinden met toestemming van de 
hoofdverhuurder. De hoofdverhuurder moet zich 
dit realiseren indien hij toestemming geeft voor 
onderhuur. Hij doet er goed aan om te bedingen dat 
het retentierecht in de onderhuurovereenkomst, bij 
wijze van derdenbeding, wordt uitgesloten. Om er 
zeker van te zijn dat de onderhuurder zich aan deze 
verplichting houdt, is het zinvol om tevens te bedin-
gen dat de onderhuurovereenkomst eerst ter goed-
keuring aan de hoofdverhuurder wordt voorgelegd. 

32. HR 15 februari 1991, NJ 1991, 628, HR 23 juni 1995, NJ 
1996, 216 en HR 5 december 2003, NJ 2004, 340. 

33. Art. 3: 291 BW.
34. Indien evenwel een opschortingsverbod is overeen-

gekomen, zal de onderhuurder van deze bevoegdheid 
geen gebruik kunnen maken.

35. Zie noot mr. T.T. van Zanten bij WR 2013, 42.
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3.4. Actie uit ongerechtvaardigde 
verrijking

Indien de onderhuurder zijn investeringen in het 
gehuurde nog niet heeft terugverdiend op het mo-
ment dat hij het huurgenot voortijdig verliest door 
het faillissement van de onderverhuurder noch 
deze van een opvolgend huurder vergoed heeft 
gekregen, lijdt hij schade. De hoofdverhuurder (ei-
genaar) kan hierdoor verrijkt zijn. Bijvoorbeeld 
omdat het pand in waarde is gestegen en/of beter 
verhuurbaar is geworden. Art. 7:216 lid 3 BW be-
paalt voor die situatie dat de huurder ter zake van 
geoorloofde veranderingen en toevoegingen die na 
het einde van de huurovereenkomst niet ongedaan 
worden gemaakt, vergoeding kan vorderen voor 
zover art. 6:212 BW dat toestaat. 
Op grond van art. 6:212 BW volgt dat slechts plaats 
is voor een schadevergoeding op grond van onge-
rechtvaardigde verrijking indien:
i. de verhuurder daadwerkelijk is verrijkt door de 

door de huurder achtergelaten veranderingen 
en toevoegingen;

ii. deze verrijking ten koste gaat van de huurder. 
Met andere woorden, tussen de verrijking van 
de verhuurder en de verarming van de huurder 
moet een voldoende verband bestaan;

iii. de verrijking ongerechtvaardigd is, hetgeen 
inhoudt dat daarvoor geen redelijke grond aan-
wezig is;

iv. vergoeding van de schade redelijk is. 
Vaste lijn in de jurisprudentie brengt met zich dat 
de kans op een succesvolle vordering ex art. 7:216 
BW beperkt is. Deze kan slechts worden toegewe-
zen als sprake is van bijzondere omstandigheden.36

Zoals gezegd maken professionele partijen veelal 
gebruik van het ROZ-model. In de bijbehorende 
algemene bepalingen is een actie uit ongerecht-
vaardigde verrijking uitgesloten. Dit zal over het 
algemeen in de weg staan aan een actie uit onge-
rechtvaardigde verrijking, of tenminste een niet 
makkelijk te nemen hobbel vormen.37 In de relatie 
tussen de onderhuurder en de hoofdverhuurder 
speelt dit echter niet omdat tussen hen geen sprake 
is van een contractuele relatie. Voor de onderhuur-
der is het daarom wel mogelijk om, voor zover is 
voldaan aan de maatstaf van art. 6:212 BW en de 
strenge eisen van de Hoge Raad, een actie uit onge-
rechtvaardigde verrijking jegens de hoofdverhuur-
der in te stellen en aldus te proberen een deel van 
zijn schade te verhalen. Ook hier moet de hoofdver-

36. HR 17 september 1993, NJ 1993, 740. HR 25 juni 2004, 
NJ 2005, 338. Daarbij kan onder meer van belang zijn 
(i) wat partijen in de huurovereenkomst of daarna 
hebben afgesproken over het aanbrengen van veran-
deringen en toevoegingen (ii) in hoeverre de huurder 
de kosten die hij daarvoor heeft gemaakt, heeft kun-
nen terugverdienen of aan een opvolgend huurder 
in rekening heeft kunnen brengen (iii) in hoeverre 
deze kosten veranderingen of toevoegingen betreffen 
die inmiddels als afgeschreven kunnen worden be-
schouwd, zie HR 25 juni 2004, NJ 2005, 338.

37. Vgl. HR 9 juni 2006, NJ 2007, 21.

huurder daar op beducht op zijn wanneer hij toe-
stemming geeft voor onderhuur. Een derdenbeding 
waarin het recht van de onderhuurder om een actie 
uit ongerechtvaardigde verrijking jegens de hoofd-
verhuurder in te stellen, zou de hoofdverhuurder 
ook in deze situatie uitkomst kunnen bieden. 

4. Afsluiting

In dit artikel hebben wij een analyse gemaakt van 
de positie van de onderhuurder op basis van de hui-
dige stand van het recht. Daaruit volgt in onze ogen 
dat de onderhuurder een kwetsbare positie kent bij 
het faillissement van zijn (onder)verhuurder. Als de 
hoofdhuurovereenkomst eindigt door opzegging ex 
art. 39 Fw, kan de onderhuurder worden ontruimd 
maar kan hij zijn schade niet eenvoudig verhalen. 
Tegelijkertijd bestaan er voor de onderhuurder ook 
mogelijkheden zijn positie te versterken en zijn 
schade te beperken. Daarvoor hebben wij enkele 
instrumenten aangereikt. 
In een aantal gevallen zou dat ten koste kunnen 
gaan van de positie van de hoofdverhuurder/eige-
naar. Voor de eigenaar is het aldus zaak om met 
deze mogelijkheden rekening te houden op het 
moment dat hij akkoord gaat met onderverhuur. 
De hoofdverhuurder zou ter versterking van zijn 
positie voorwaarden kunnen stellen aan zijn toe-
stemming tot onderhuur. Deze voorwaarden zou-
den erin kunnen voorzien (eventueel bij wijze van 
derdenbeding) dat de onderhuurder afstand doet 
van de instrumenten die wij hebben beschreven je-
gens de eigenaar/hoofdverhuurder. Dit verhindert 
dat de onderhuurder deze instrumenten effectief 
kan inzetten. 
Wij zijn benieuwd hoe de rechtspraak rondom art. 
37 Fw (en art. 39 Fw) zich verder gaat ontwikkelen. 
De nieuwe vragen die het Berzona arrest hebben 
meegebracht benadrukken verder eens te meer dat 
er een schone taak voor de wetgever ligt de regeling 
grondig te herzien. 


