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echter geen juridische kwalificatie aan de feiten te 
geven.5

Op grond van het arrest Engelgeer/Engelgeer6 geldt 
dat niet de letterlijke tekst van de opzeggingsbrief 
bepalend is. Deze moet worden uitgelegd aan de 
hand van het Haviltex-citrerium.7 Het gaat om de 
betekenis die de huurder in de gegeven omstandig-
heden redelijkerwijs aan de inhoud van de opzeg-
gingsbrief mocht toekennen. Daarbij kan mede van 
belang zijn tot welke maatschappelijke kringen 
partijen behoren, welke rechtskennis van zodani-
ge partijen kan worden verwacht, alsmede of voor-
afgaand aan de opzeggingsbrief al overleg tussen 
huurder en verhuurder over de voorgenomen huur-
beëindiging heeft plaatsgevonden.8 Deze uitspraak 
is weliswaar gewezen onder het oude recht, maar 
het nieuwe recht is op dit punt niet gewijzigd. Art. 
7A:1627 lid 1 onder a en art. 7A:1631 lid 2 onder a BW 
(oud) en art. 7:294 BW bepalen dat de opzegging van 
de verhuurder nietig is als de opzeggingsbrief niet 
de gronden vermeldt die tot de opzegging hebben 
geleid. De verwijzing van NOM en de kantonrech-
ter naar het arrest Engelgeer/Engelgeer is dan ook 
goed te begrijpen.
De kantonrechter oordeelt terecht dat de letterlijke 
tekst van de opzegging niet beslissend is en haakt 
aan bij het hiervoor genoemde criterium van En-
gelgeer/Engelgeer. Vervolgens onderzoekt de kan-
tonrechter of Zus & Jet redelijkerwijs had kunnen 
begrijpen wat de opzeggingsgrond was en of zij 
haar proceskansen heeft kunnen beoordelen. Vol-
gens de kantonrechter kunnen de passages in de 
opzeggingsbrief dat NOM alle retail binnen het mu-
seumpark in eigen beheer wil vervullen en dat zij 
in dat kader de huurovereenkomst formeel opzegt 
tegen 31 december 2014 op niets anders duiden dan 
op de opzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik' ex 
art. 7:296 lid 1 sub b BW. Er is, aldus de kantonrech-
ter, sprake van een duidelijke, ondubbelzinnige op-

5. HR 8 januari 1982, NJ 1982, 445 m.nt. PAS rov. 1; conclu-
sie A-G van Soest voor HR 27 januari 1989, NJ 1989, 767 
m.nt PAS, onder 6.2-6.3.

6. HR 1 november 2002, NJ 2004, 114.
7. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 m.nt. C.J.H. Brunner  

(Haviltex).
8. Op het eerste gezicht is het wellicht onduidelijk hoe 

de maatschappelijke kring waartoe verhuurder be-
hoort van invloed kan zijn op de betekenis die de 
huurder redelijkerwijs aan de opzeggingsbrief mocht 
toekennen. In de conclusie voor het arrest Engelgeer 
/ Engelgeer geeft A-G Langemeijer (in nr. 2.12) aan dat 
de letterlijke tekst van de opzeggingsbrief niet beslis-
send is, maar "de betekenis die de huurder in de gegeven 
omstandigheden redelijkerwijs aan de inhoud van de 
opzeggingsbrief mocht toekennen en hetgeen verhuurder 
en huurder te dien aanzien redelijkerwijze van elkaar 
mochten verwachten. Daarbij kan, mede van belang zijn 
tot welke maatschappelijke kringen de part ijen behoorden 
en welke rechtskennis van zodanige part ijen kan worden 
verwacht." De in dit citaat onderstreepte tussenzin is 
uiteindelijk niet teruggekomen in het arrest van de 
Hoge Raad, maar deze geeft wel aan hoe de maat-
schappelijke positie van de verhuurder een rol kan 
spelen bij de wijze waarop de huurder een opzeggings-
brief moet begrijpen.

zegging en Zus & Jet had dit redelijkerwijs kunnen 
begrijpen. Ook wordt gewezen op de brief van 19 
maart 2014 waarin NOM de opzeggingsgrond uit-
drukkelijk benoemt en nader feitelijk onderbouwt. 
Dat deze brief is gestuurd na de uiterste opzeggings-
datum acht de kantonrechter kennelijk niet van be-
lang, gezien de kennis van Zus & Jet. Zij had name-
lijk erkend dat zij al jarenlang op de hoogte was van 
de plannen van NOM.
Het Hof Leeuwarden acht de uiterste datum van 
opzegging wel van belang voor het geven van een 
toelichting op een opzegging. In een opzeggings-
brief was geen opzeggingsgrond genoemd. In daar-
opvolgende e-mailcorrespondentie werden vóór de 
uiterste opzeggingsdatum de redenen van opzeg-
ging van de huur echter alsnog toegelicht. Volgens 
het hof was daarmee alsnog voldaan aan art. 7:294 
BW. Het hof wilde voor de toelichting van de opzeg-
ging overigens geen rekening houden met hetgeen 
uitsluitend telefonisch was medegedeeld.9 Deze 
uitspraak past bij de strekking van art. 7:294 BW, 
te weten het vooraf kunnen inschatten van proces-
kansen.10 

M. van Schie11
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Rechtbank Overijssel
22 december 2015
ECLI: NL: RBOVE: 2015: 5634, RVR 2016, 35
M.J.H. Vermeeren q.q. en mr. F.Th.P. van Voorst 
q.q. / Stichting Algemeen Pensioenfonds  
Provisium

Samenvatting

Faillissement, curatoren, huuropzegging, art. 39 
Fw, huurbeëindiging, ontruiming.
De huurder van een bedrijfsruimte in de zin van 
art. 7:290 BW is failliet. De verhuurder heeft de 
huurovereenkomst opgezegd ex art. 39 Fw. De 
curatoren van de huurder stellen dat de verhuur-
der geen beroep toekomt op de huuropzegging en 
vorderen een machtiging tot indeplaatsstelling. 
De rechtbank oordeelt dat de huuropzegging geen 
misbruik van recht oplevert en dat het persisteren 
daarin niet naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is. De curatoren wor-
den tot ontruiming veroordeeld.
1.mr. M.J.H. VERMEEREN q.q.,
kantoorhoudende te Den Haag, en
2. mr. F.Th.P. VAN VOORST q.q.,
kantoorhoudende te Zoetermeer,
beiden in hun hoedanigheid van curator in het fail-
lissement van
ETAM GROEP RETAIL B.V.,

9. Hof Leeuwarden 10 januari 2012, WR 2012, 47.
10. HR 18 juni 1993, NJ 1993, 614.
11. Marieke van Schie is advocaat-partner bij Lexence 

N.V. advocaten & notarissen.
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eisende partij, hierna te noemen de curatoren,
gemachtigde: mr. M.G. Costers,
tegen
de stichting  STICHTING ALGEMEEN PENSIOEN-
FONDS PROVISUM,
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
gedaagde partij, hierna te noemen de stichting,
gemachtigde: mr. M. van Schoonhoven-Sloot.
(…)

2 De feiten
in conventie en in reconventie
Tussen partijen staat als gesteld en erkend dan wel 
niet (voldoende) betwist, mede op grond van de 
overgelegde en in zoverre niet bestreden beschei-
den, het volgende vast.
2.1. De stichting is eigenaar van het winkelpand 
te Zwolle aan de Diezerstraat 42-44 (hierna: het 
gehuurde). Het gehuurde is door (de rechtsvoor-
gangster van) de stichting bij overeenkomst van 
27 april 2001 verhuurd aan (de rechtsvoorgangster 
van) Etam Groep Retail B.V. (hierna: Etam) voor de 
duur van 15 jaren, ingaande 27 augustus 2001. De 
huurprijs voor het gehuurde bedroeg per 2015 € 
315.363,64 per jaar, exclusief BTW. Etam dreef in die 
winkelruimte een winkel in dameskleding volgens 
de winkelformule ‘Miss Etam’. Etam exploiteert 
daarnaast de winkelformule ‘Promiss’.
2.2. De stichting heeft krachtens afzonderlijke 
huurovereenkomsten aan Etam eveneens winkel-
ruimte verhuurd te Harderwijk (Donkerstraat 50) 
en te Den Bosch (Pensmarkt 1-3). De huurovereen-
komst voor de winkelruimte in Harderwijk is door 
Etam opgezegd tegen 31 december 2016.
2.3. Op 9 april 2015 is door de rechtbank Den Haag 
aan Etam surseance van betaling verleend, welke 
surseance bij vonnis op 21 april 2015 is omgezet in 
een faillissement, onder benoeming van de curato-
ren als zodanig. Tot de datum van het faillissement 
had Etam, wat betreft het gehuurde, geen achter-
stand in de huurbetaling.
2.4. Per 21 april 2015 had Etam in Zwolle drie (regu-
liere) winkels (waarvan één ingericht conform de 
winkelformule ‘Promiss’) en daarnaast één zogehe-
ten ‘outlet’-winkel.
2.5. Na 9 april 2015 is de stichting benaderd door 
derden die hun interesse kenbaar hebben gemaakt 
in het huren van het gehuurde.
2.6. De curatoren hebben op 22 april 2015 aan alle 
verhuurders van winkelruimte aan Etam een 
e-mailbericht gezonden, met als bijlage een brief. In 
deze brief staat vermeld, voor zover relevant:
“(…) De curatoren zijn druk in gesprek met part ijen die 
geïnteresseerd zijn in een doorstart van de act iviteiten 
van de Etam Groep. Meerdere part ijen hebben hiertoe 
ook reeds een overnamebod gedaan waarbij ook is aan-
gegeven dat concrete interesse bestaat in het voortzetten 
van de huurrelat ie. De curatoren verwachten binnen 
enkele dagen /weken tot definit ieve overeenstemming 
te komen met een van deze part ijen. Tot die t ijd zullen 
de winkels gewoon geopend zijn en wordt de onderne-
ming voortgezet.
De curatoren streven er naar om zoveel mogelijk win-
kels in de doorstart te betrekken. Dit is in het belang 

van o.a. het personeel en de gezamenlijke schuldeisers. 
De intent ie is dan ook om zoveel mogelijk huurovereen-
komsten door een doorstarter te laten ‘overnemen’ via 
een indeplaatsstelling. U bent reeds geruime t ijd op de 
hoogte van de doorstartplannen van de Etam Groep en 
de daarmee gepaard gaande onderzoek naar de moge-
lijkheid van indeplaatsstelling. De curatoren bevest igen 
u hierbij dat het overnemen in het belang van de boedel 
is. Immers anders vindt er onnodig kapitaalverlies van 
de onderneming plaats en wordt de werkgelegenheid 
geweld aangedaan. Bij Miss Etam werken ruim 2200 
mensen. Zodra meer over de definit ieve koper van de 
onderneming bekend is, wordt hierover contact met 
u opgenomen. Hoewel dat in deze situat ie een last ige 
vraag is, wordt u verzocht even af te wachten tot u hier-
over bericht krijgt. Het succes van de doorstart is hier-
van afhankelijk. Wij wijzen u er op dat als u stappen 
onderneemt om het voorgaande te frustreren dat wij 
in het belang van de boedel onze rechten moeten voor-
behouden. Dit kan tevens inhouden dat wij eventuele 
schade zullen moeten verhalen. Kort en goed, mocht u 
de huurovereenkomst van uw zijde opzeggen dan be-
houden de curatoren zich het recht voor deze (handha-
ving van de) opzegging te bestrijden vanwege misbruik 
van recht of omdat de (handhaving van de) opzegging 
in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
De curatoren hebben de plicht om de schulden in het 
faillissement zoveel mogelijk te beperken. Er kan der-
halve op korte termijn een opzeggingsbrief aan u wor-
den verstuurd. Dit staat geheel los van de doorstart en 
de indeplaatsstelling. Dat blijven de doelen.
Uw vordering op de Etam Groep kunt u ter verificat ie 
indienen (…).”
2.7. Per aangetekende brief van 23 april 2015 heeft 
de stichting met een beroep op het faillissement 
van Etam en op artikel 39 van de Faillissements-
wet (hierna: Fw) de huurovereenkomst voor het 
gehuurde doen opzeggen tegen 23 juli 2015. De cura-
toren hebben deze brief op 24 april 2015 ontvangen. 
De stichting heeft op 23 april 2015 een makelaar 
in bedrijfshuur ingeschakeld teneinde een nieuwe 
sterke formule voor het gehuurde te vinden.
2.8. Bij brieven van 30 april 2015 hebben de cura-
toren met gebruikmaking van artikel 39 Fw de 
huurovereenkomsten met betrekking tot de win-
kelruimtes in Harderwijk en Den Bosch aan de 
stichting opgezegd tegen 1 augustus 2015. De cu-
ratoren hebben op die wijze ook de huurovereen-
komsten van de twee andere winkels van Etam in 
Zwolle opgezegd.
2.9. Per brief van 8 mei 2015 hebben de curatoren 
de voor de stichting optredende beheerder mede-
gedeeld dat overeenstemming is bereikt over een 
overdracht en een voortzetting van Etam door 
FIPH B.V., dat die overname onder meer behelst 
dat een aantal winkels per 1 mei 2015 wordt over-
gedragen aan FIPH, dat het streven van FIPH is om 
tot een voortzetting van 100 winkels te komen en 
dat het gehuurde tot de overgedragen winkels be-
hoort. De curatoren hebben vervolgens verzocht 
mee te werken aan een indeplaatsstelling, bij gebre-
ke waarvan zij daaromtrent een procedure zullen 
aanvangen.
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2.10. Per e-mailbericht van 13 mei 2015 heeft de 
stichting doen mededelen dat zij niet instemt met 
een indeplaatsstelling en gesteld dat niet is vol-
daan aan de vereisten voor een indeplaatsstelling. 
De stichting heeft in dat verband doen aanvoeren 
dat zij bij gebrek aan onderbouwing niet kan be-
oordelen of sprake is van een bedrijfsoverdracht, 
dat niet gebleken is dat de doorstarter voldoende 
waarborgen biedt voor nakoming van de huurover-
eenkomst, dat het maar de vraag is of er een zwaar-
wichtig belang bestaat bij deze indeplaatsstelling 
en dat overigens een belangenafweging in het voor-
deel van de stichting moet uitvallen.
2.11. De op 3 mei 2015 tussen de curatoren en FIPH 
bereikte overeenstemming over de overname van 
diverse activa uit de failliete boedel van Etam is 
door hen in een overeenkomst van 4 juni 2015 vast-
gelegd (hierna: de overname-overeenkomst).
2.11.1. In de overname-overeenkomst wordt in para-
graaf 6. onderscheid gemaakt in zogeheten ‘A-win-
kels’ en ‘B-winkels’. In artikel 6.1 van die overeen-
komst is bepaald – kort gezegd – dat de curatoren 
voor circa 20 A-winkels zullen trachten tot een 
indeplaatsstelling te komen en dat FIPH met de ver-
huurders van de overige A-winkels in onderhande-
ling zal treden over een nieuwe huurovereenkomst. 
In artikel 6.6 van de overname-overeenkomst is 
vastgelegd dat FIPH verplicht is de B-winkels uiter-
lijk op 1 juni 2015 leeg op te leveren.
2.11.2. In bijlage A. bij de overname-overeenkomst 
zijn 103 winkels – waaronder het gehuurde en drie 
andere winkels in Zwolle – aangeduid als ‘A-win-
kel’.
2.11.3. In de overname-overeenkomst is in artikel 
2.3 bepaald dat de koopprijs wordt verhoogd met 
maximaal € 380.000,- indien voor de als zodanig op 
een bijlage F. aangeduide ‘A-winkels’ indeplaatsstel-
ling is gerealiseerd. Op deze bijlage F. staan 19 win-
kels vermeld, waaronder het gehuurde voor een 
bedrag van € 50.000,-.
2.12. Per brief en per e-mailbericht van 18 juni 2015 
hebben de curatoren op het e-mailbericht d.d. 13 
mei 2015 van de stichting geantwoord. In dat ant-
woord staat onder meer vermeld dat zij geen inzage 
kunnen verlenen in de koopovereenkomst omdat 
deze overeenkomst vertrouwelijke informatie be-
vat doch dat zij wel de informatie kunnen verstrek-
ken die de doorstarter in een memo heeft vastge-
legd. Tot slot hebben de curatoren de stichting een 
procedure tot indeplaatsstelling in het vooruitzicht 
gesteld.
2.13. Per e-mailbericht van 26 juni 2015 heeft de 
stichting op de brief van 18 juni 2015 doen antwoor-
den dat de inhoud daarvan haar standpunt niet an-
ders maakt, waarna het bericht vermeldt:
“Sterker nog, bij cliënte rijzen steeds meer vraagte-
kens. Zo maak ik uit de brief op dat het personeel wél 
mee overgaat, echter dat blijkt niet uit het bijgevoegde 
memo. Ook is niet duidelijk wie u nu in de plaats wil 
stellen. In de brief van 8 mei 2015 heeft u het over Fiph 
B.V., echter begrijp ik nu goed dat het eigenlijk ME&P 
Retail Rent B.V. moet zijn? Ten aanzien van die part ij 
is sowieso nog geen verzoek gedaan. Nu de verschillen-
de assets kennelijk in verschillende vennootschappen 

worden ondergebracht, lijkt dit op voorhand ook een 
verslechtering voor cliënte te zijn in geval zij akkoord 
zou gaan met een indeplaatsstelling. Bovendien zult 
u begrijpen dat cliënte ook helemaal geen vertrouwen 
meer heeft in de Miss Etam/Promiss formule. Uit de 
stukken maak ik in dat kader ook niet op wat wordt ge-
daan aan de formule om te zorgen dat de formule zal 
overleven. (…)”
Op dat e-mailbericht is niet door of namens de cura-
toren geantwoord.
2.14. Voor 2 van 19 winkels, vermeld op bijlage F. van 
de overname-overeenkomst, hebben de curatoren 
en de koper alsnog afgezien van een indeplaatsstel-
ling. Per eind oktober 2015 waren 99 voormalige 
Etam-winkels overgedragen aan de koper.
2.15. Per brief van 20 augustus 2015 heeft de ge-
machtigde van Van Haren Schoenen B.V. de stich-
ting een aanbod gedaan voor het huren van het 
gehuurde voor een hoger bedrag dan door Etam 
werd betaald, voor de duur van 10 jaren. De moe-
dermaatschappij van deze vennootschap heeft in-
middels haar onvoorwaardelijke goedkeuring aan 
dit aanbod gegeven.

3 Het geschil
in conventie
3.1. De vordering
De curatoren vorderen na wijzing van eis – samen-
gevat – dat de kantonrechter voor recht verklaart 
dat de stichting geen beroep toekomt op de huur-
opzegging ex artikel 39 Fw en dat de curatoren 
machtiging wordt verleend (primair) ME&P Retail 
Operations B.V. althans (subsidiair) FIPH B.V. in 
de plaats te stellen van Etam Groep Retail B.V. als 
huurder van de winkelruimte aan de Diezerstraat 
42-44 te Zwolle krachtens de huurovereenkomst 
van 27 april 2001, onder veroordeling van de stich-
ting in de proceskosten.
3.2. Het verweer
De stichting concludeert – samengevat – tot afwij-
zing van de vordering van de curatoren onder hun 
veroordeling in de proceskosten.
in reconventie
3.3. De vordering
De stichting vordert dat de kantonrechter voor 
recht verklaart dat de huurovereenkomst aan-
gaande de winkelruimte aan de Diezerstraat 42-44 
vanwege de opzegging op grond van artikel 39 Fw is 
geëindigd per 23 juli 2015, onder veroordeling van 
de curatoren tot ontruiming van die winkelruimte, 
op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 
1.000,- per dag en, voor het geval de beëindigings-
datum niet de ontruimingsdatum is, veroordeling 
van de curatoren tot betaling van een gebruiksver-
goeding, gelijk aan de huurprijs, een en ander onder 
veroordeling van de curatoren in de proceskosten.
3.4. Het verweer
De curatoren concluderen – samengevat – tot afwij-
zing van de vordering van de stichting, onder haar 
veroordeling in de proceskosten.
in conventie en in reconventie
3.5. Op wat partijen ter onderbouwing van de vor-
dering onderscheidenlijk het verweer hebben aan-
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gevoerd, zal, voor zover van belang, in het hierna 
volgende worden ingegaan.

4 De beoordeling
in conventie en in reconventie
4.1. Gelet op de samenhang tussen de vordering in 
conventie en de vordering in reconventie, zullen de 
vorderingen tezamen worden beoordeeld.
4.2. Een noodzakelijke voorwaarde voor een inde-
plaatsstelling is het bestaan van een huurovereen-
komst. Kern van het geschil tussen partijen is daar-
om het antwoord op de vraag of de op 23 april 2015 
gedane opzegging van de huurovereenkomst tegen 
23 juli 2015 voor het gehuurde effect toekomt, zoals 
de stichting stelt en de curatoren bestrijden.
4.2.1. De door de stichting gedane opzegging van de 
huurovereenkomst is gebaseerd op artikel 39 Fw. 
Dat artikel bepaalt (kort gezegd) dat, als de failliet 
huurder is, zowel de curator als de verhuurder de 
huur tussentijds kan opzeggen, met een gebruikelij-
ke opzegtermijn, waarbij in ieder geval een termijn 
van drie maanden voldoende zal zijn. Deze vereen-
voudigde opzeggingsmogelijkheid is in de wet neer-
gelegd vanwege een (in verband met het faillisse-
ment te verwachten) tekortkoming van de huurder.
4.2.2. Deze opzeggingsbevoegdheid is niet aan na-
dere voorwaarden gebonden, zodat de opzegging 
zelf, gelet op het faillissement van Etam en de door 
de stichting in acht genomen opzegtermijn van drie 
maanden, in beginsel als een geldige opzegging 
heeft te gelden.
4.3. Het voorgaande is slechts anders indien de op-
zegging van de huurovereenkomst als misbruik 
van recht moet worden aangemerkt dan wel die 
opzegging, althans het daarin volharden, naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor 
onaanvaardbaar moet worden gehouden. De daar-
aan te stellen eisen kunnen geenszins licht worden 
opgevat. Het moet gaan om een evidente onaan-
vaardbaarheid, in de zin dat sprake moet zijn van 
indringende belangen die aanmerkelijk zwaarder 
moeten wegen dan die van verhuurder, waarbij de 
rechter een terughoudende toets past. Ingevolge de 
in artikel 150 Rv neergelegde hoofdregel rust op de 
curatoren de bewijslast en het bewijsrisico met be-
trekking tot hun stelling dat de opzegging misbruik 
van recht oplevert dan wel naar voormelde maat-
staven onaanvaardbaar is.
4.4. Het staat vast dat op het moment van de op-
zegging per 23 april 2015 de curatoren de stichting 
alleen met een algemene brief en in algemene zin 
hadden geïnformeerd dat zij doende waren een 
doorstart te realiseren, terwijl in diezelfde brief 
ook nog de mogelijkheid van opzegging van de 
huurovereenkomst werd voorgehouden. Op dat 
moment was dus onzeker of en, zo ja, wanneer 
een doorstart zou plaatsvinden, was geen concrete 
overnamekandidaat bekend, laat staan gegevens 
over de waarborgen voor volledige nakoming van 
de huurovereenkomst en voor een behoorlijke be-
drijfsvoering in het gehuurde door die kandidaat, 
en was de termijn waarop een eventuele inde-
plaatsstelling zou kunnen plaatsvinden ongewis. 
Die brief met die inhoud acht de kantonrechter, ge-

let op de voor de stichting bestaande onzekerheid, 
dan ook onvoldoende voor het oordeel dat de stich-
ting had moeten afzien van of had moeten wachten 
met opzeggen ten einde de curatoren in de gelegen-
heid te stellen een opvolgend huurder te vinden. In 
zoverre is geen sprake van misbruik van recht of 
van een onaanvaardbare (rechts)handeling.
4.5. Het antwoord op de vraag of het volharden in 
de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is, zoals de curatoren 
ook hebben betoogd, is af hankelijk van alle om-
standigheden, waarbij onverkort geldt wat hier-
voor onder 4.3. is overwogen. Hierbij kan onder 
meer van belang zijn of tijdens de opzegtermijn 
de stichting voldoende duidelijk is gemaakt dat 
aan de vereisten voor een indeplaatsstelling, zoals 
bedoeld in het tweede lid van artikel 7:307 BW, te 
weten: een zwaarwichtig belang van de curatoren 
en de boedel bij de overdracht van het bedrijf en de 
zekerheid dat de voorgestelde huurder voldoende 
waarborgen biedt voor een volledige nakoming van 
de huurovereenkomst en voor een behoorlijke be-
drijfsvoering.
4.5.1. In dit geval moet worden vastgesteld dat de 
curatoren niet hebben gereageerd op de opzegging 
van 23 april 2015. In de brief van 8 mei 2015, waar-
in aan de stichting mededeling wordt gedaan van 
de gerealiseerde doorstart, wordt uitsluitend me-
dewerking gevraagd aan een indeplaatsstelling, 
zonder dat daarbij aandacht wordt besteed aan de 
door de stichting inmiddels gedane opzegging van 
de huurovereenkomst. In het afwijzende antwoord 
van de stichting van 13 mei 2015 op dat verzoek van 
de curatoren wordt expliciet gerefereerd aan die 
opzegging en het uitblijven van een reactie daarop. 
Ook dat antwoord van de stichting heeft niet tot 
onmiddellijke reactie van de curatoren geleid; pas 
in de brief van 18 juni 2015 – en daarmee eerst twee 
maanden na opzegging – stellen de curatoren zich 
op het standpunt dat de opzegging door de stich-
ting niet zou prevaleren boven de beoogde inde-
plaatsstelling.
4.5.2. Tussen de stichting en Etam bestonden voor 
drie winkelruimten (in Harderwijk, Den Bosch én 
Zwolle) drie afzonderlijke huurovereenkomsten. 
De curatoren hebben per brief van 30 april 2015 
de huurovereenkomsten van de winkelruimten in 
Harderwijk en Den Bosch opgezegd tegen 1 augus-
tus 2015. De stichting heeft onweersproken gesteld 
dat zij daarna alleen het pand in Den Bosch deels 
(tijdelijk) heeft kunnen wederverhuren. De be-
langen van de stichting zijn bij deze panden aldus 
achtergesteld bij die van de curatoren, althans de 
faillissementsboedel, en bij die van de doorstarter.
4.5.3. In de namens de stichting gegeven reactie d.d. 
13 mei 2015 op het verzoek om medewerking aan 
een indeplaatsstelling is expliciet gewezen op het 
ontbreken van informatie die naar het inzicht van 
de stichting nodig was om te beoordelen of voldaan 
was aan de voorwaarden voor een indeplaatsstel-
ling. De curatoren hebben daarop in hun brief van 
18 juni 2015 geweigerd inzage te geven in de overna-
me-overeenkomst, stellend dat die overeenkomst 
vertrouwelijke informatie bevat. De curatoren 
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hebben daarbij volstaan – zo leidt de kantonrechter 
uit de door de curatoren overgelegde productie af 
– met het bij die brief van 18 juni 2015 meezenden 
van drie pagina’s uit het faillissementsverslag van 
29 mei 2015 en een twee pagina’s tellend 'Informa-
tiememorandum doorstart Miss Etam en Promiss 
ten behoeve van verhuurders'. In die pagina’s uit het 
faillissementsverslag wordt ‘het proces rondom de 
doorstart’ kort beschreven en in het informatieme-
morandum wordt (zeer beknopt) ‘een aantal aspec-
ten van de doorstart belicht’, te weten ‘inhoud van 
de koopovereenkomst’ (6 regels tekst), ‘achtergrond 
koper’ (7 regels tekst), ‘structuur’ (6 bullet-points 
met een organogram) en ‘business case’ (6 regels 
tekst).
4.5.4. Het staat vast dat de stichting per e-mailbe-
richt van 26 juni 2015 opnieuw de curatoren heeft 
gewezen op het ontbreken van inzicht en dat er bij 
haar geen duidelijkheid bestond over wie nu als 
opvolgende huurder zou hebben te gelden, over 
het ondernemingsplan en over de financiële (on)
mogelijkheden van de opvolgend huurder en dito 
waarborgen voor de stichting. Het ging daarbij de 
stichting om, zo blijkt uit de e-mailberichten van 13 
mei 2015 en 26 juni 2015, duidelijke gegevens en dus 
om gegevens die de stichting aan de hand van be-
wijsstukken kon verifiëren. Het enkele feit dat de 
curatoren tot een doorstart waren gekomen en in 
dat verband enkele banken (kennelijk) een krediet 
hadden verstrekt, behoefde voor de stichting niet 
voldoende te zijn. Het staat vast dat de curatoren 
niet op het e-mailbericht hebben gereageerd en heb-
ben volstaan met het op 29 juni 2015 uitbrengen van 
een dagvaarding met als inzet een indeplaatsstel-
ling van Etam door de vennootschap ME&P Retail 
Rent B.V. van Etam. In de brief van 8 mei 2015 werd 
FIPH B.V. nog genoemd als overnemende huurder. 
In de brief van 18 juni 2015 werd dat onbenoemd ge-
laten en kon slechts uit een bijlage daar iets dienend 
over worden afgeleid.
4.5.5. In de dagvaarding van 29 juni 2015 is uiteen-
gezet dat FIPH de relevante activa van Etam heeft 
overgenomen, dat FIPH die activa zal onderbren-
gen in de daarvoor opgerichte verschillende werk-
maatschappijen en dat de huurovereenkomsten 
in dat verband zullen worden ondergebracht in 
werkmaatschappij ME&P Retail Rent B.V. In haar 
latere akte wijziging van eis hebben de curatoren 
overigens gesteld dat het alsnog de bedoeling van 
FIPH is die huurovereenkomsten onder te brengen 
in een andere vennootschap, te weten ME&P Retail 
Operations B.V., welke vennootschap inmiddels – 
zo is ter comparitie gebleken – is hernoemd in ‘Miss 
Etam Operations B.V.’. Volgens de curatoren is in 
deze vennootschap de exploitatie van de winkels 
ondergebracht en bestaat er geen noodzaak meer 
voor het hanteren van aparte 'huur-B.V.’s', wat niet 
als nadelig voor de stichting kan worden aange-
merkt. Wat daar verder ook van zij, geconstateerd 
moet worden dat de stichting vóór ommekomst van 
de opzegtermijn per 23 juli 2015 is voorgehouden 
dat een werkmaatschappij van FIPH in de plaats 
van Etam zou moeten worden gesteld. Noch uit de 
dagvaarding noch uit de daarbij gevoegde produc-

ties blijken echter concrete gegevens dat die werk-
maatschappij voldoende waarborgen bood voor een 
volledige nakoming van de huurovereenkomsten 
terwijl op dat moment in het midden werd gelaten 
welke entiteit (FIPH dan wel een werkmaatschap-
pij, en, zo ja, welke) verantwoordelijk zou zijn voor 
een behoorlijke bedrijfsvoering in het gehuurde. 
Dat de stichting daarvoor serieuze interesse mocht 
hebben, wordt bevestigd door het niet door de cura-
toren bestreden feit dat de huur, althans de vergoe-
ding voor het gebruik voor het gehuurde, voor het 
derde kwartaal niet tijdig, dat wil zeggen vóór 1 juli 
2015, was voldaan en pas op 28 augustus 2015 en dus 
ruim na ommekomst van de opzegtermijn door de 
stichting is ontvangen.
4.6. Samengevat was de situatie per 23 juli 2015 al-
dus dat:
-de stichting als eigenaar/verhuurder van het ge-
huurde de huurovereenkomst rechtsgeldig had op-
gezegd, welke opzegging zelve geen misbruik van 
recht oplevert of als een onaanvaardbare (rechts)
handeling kan worden aangemerkt;
-het de stichting vrijstond haar eigen belangen na 
te streven, in welk verband zij het gehuurde voor 
wederverhuur had aangeboden, en dat in het ge-
huurde serieuze interesse werd getoond;
-de curatoren pas na twee maanden hadden gerea-
geerd op de opzegging van de huurovereenkomst, 
en dan uitsluitend met de blote stelling dat die op-
zegging huns inziens niet zou prevaleren boven de 
beoogde indeplaatsstelling;
-de stichting niet of nauwelijks aan de hand van 
onderliggende stukken controleerbare gegevens 
ter beschikking was gesteld op basis waarvan zij 
zich een oordeel kon vormen of was voldaan aan 
de voorwaarden voor indeplaatsstelling, waarbij 
in het bijzonder inzicht werd onthouden in de fi-
nanciering van de doorgestarte onderneming en 
het ondernemingsplan ter zake, en de huurover-
eenkomst leek te worden gestald in een werkmaat-
schappij, zonder dat bekend werd gemaakt welke 
waarborgen bestonden voor een nakoming van de 
verplichtingen uit de huurovereenkomst en voor 
een behoorlijke bedrijfsvoering;
-de vanaf 1 juli 2015 verschuldigde huur, althans 
vergoeding voor het gebruik voor het gehuurde, 
niet was voldaan;
-het belang van de stichting bij de twee andere pan-
den (voorheen) verhuurd aan Etam al achtergesteld 
was bij dat van de curatoren, althans de faillisse-
mentsboedel, en/of FIPH;
-de curatoren, althans FIPH, de mogelijkheid had(-
den) om de overgenomen onderneming in één of 
meer van de andere destijds door Etam gehuurde 
panden voort te zetten, van welke mogelijkheid 
kennelijk bewust is afgezien, in afwijking van wat 
de overname-overeenkomst daaromtrent bepaalde 
(zie 2.11.1. en 2.11.2.) en zonder overleg met de stich-
ting.
4.7. Onder voormelde omstandigheden kon de stich-
ting naar het oordeel van de kantonrechter dan ook 
blijven bij de door haar gedane opzegging van de 
huurovereenkomst. Er is dan ook geen grond om 
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dat aan te merken als naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
4.8. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de huur-
overeenkomst van 27 april 2001 sinds 23 juli 2015 
niet meer bestaat. Er bestaat dus al om die reden 
geen mogelijkheid meer voor een indeplaatsstel-
ling. Op het verdere debat van partijen of al dan 
niet aan de voorwaarden daarvoor is voldaan, be-
hoeft dan ook niet meer te worden ingegaan.
4.9. Het hiervoor overwogene leidt ertoe dat de 
vordering van de curatoren in al haar onderdelen 
moet worden afgewezen. Het leidt eveneens tot de 
slotsom dat de curatoren het gehuurde thans zon-
der recht of titel in gebruik hebben (gegeven). De 
door de stichting gevorderde ontruiming zal dan 
ook worden toegewezen. De termijn van ontrui-
ming zal daarbij op vier weken worden gesteld. 
De meegevorderde machtiging op de stichting de 
ontruiming zo nodig zelf, met behulp van de sterke 
arm, te doen bewerkstelligen, zal worden afgewe-
zen. Artikel 556, lid 1, Rv schrijft immers voor dat 
de gedwongen ontruiming geschiedt door een deur-
waarder en een machtiging aan de stichting zelf de 
ontruiming te bewerkstelligen is in strijd met deze 
regel. Tot slot, voor zich spreekt dat de curatoren 
voor gebruik van het gehuurde tot de datum van 
ontruiming een vergoeding zijn verschuldigd, ge-
lijk aan het bedrag dat voorheen als huur voor het 
gehuurde was verschuldigd.
4.10. De curatoren zullen als de in conventie en in 
reconventie in het ongelijk gestelde partij in de pro-
ceskosten worden verwezen als hierna te melden.

5 De beslissing
De kantonrechter
in conventie
5.1. wijst de vordering van de curatoren af;
5.2. veroordeelt de curatoren in de kosten van het 
geding (…);
in reconventie
5.3. verklaart voor recht dat de huurovereenkomst 
van 27 april 2001 met betrekking tot het gehuurde 
aan de Diezerstraat 42-44 te Zwolle vanwege de 
opzegging ex artikel 39 Fw is geëindigd per 23 juli 
2015;
5.4. veroordeelt de curatoren om binnen vier weken 
na betekening van dit vonnis het gehuurde aan de 
Diezerstraat 42-44 te Zwolle te ontruimen en te ver-
laten en onder afgifte der sleutels ter vrije beschik-
king van de stichting te stellen, op straffe van een 
dwangsom van € 1.000,- per dag voor iedere dag of 
gedeelte daarvan dat zij daarmee in gebreke zijn, 
zulks met een maximum van € 250.000,-;
5.5. veroordeelt de curatoren om aan de stichting 
tot de dag der ontruiming te betalen een pro rato 
gebruiksvergoeding voor het gehuurde die gelijk is 
aan de huurprijs van € 315.363,64 exclusief BTW per 
jaar;
5.6. veroordeelt de curatoren in de kosten van het 
geding (…):
in conventie en in reconventie
5.7. verklaart dit vonnis, behoudens hetgeen is be-
paald onder 5.3., uitvoerbaar bij voorraad;
5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.F. Boele (…).

Commentaar
Bij lezing van deze uitspraak valt het gebrek aan 
voortvarendheid van de curatoren in hun informa-
tieverschaffing aan verhuurder (‘Provisum’) direct 
op. Het is dan ook niet verrassend dat de kanton-
rechter daar zwaar aan tilt. Het volgende was aan 
de hand. 
Aan huurder (‘Etam’) is op 9 april 2015 surseance 
van betaling verleend. Bij vonnis van 21 april 2015 
is die surseance omgezet in een faillissement, onder 
benoeming van mr. M.J.H. Vermeeren en mr. F.Th.P. 
van Voorst als curatoren (‘de curatoren’). De curato-
ren hebben de dag na het faillissement, op 22 april 
2015, alle verhuurders een e-mail gestuurd. Daarin 
werd gemeld dat zij rekening moesten houden met 
een doorstart, maar werd ook gewezen op de moge-
lijkheid dat de curatoren de huurovereenkomst(en) 
zouden opzeggen. De volgende dag, op 23 april 2015, 
zond Provisum de curatoren een huuropzegging 
ex art. 39 Fw. Daarop werd door de curatoren niet 
gereageerd. Pas op 8 mei 2015 lieten de curatoren 
weer iets horen. Zij reageerden niet op de huurop-
zegging, maar deelden mee dat overeenstemming 
was bereikt over een overname met FIPH B.V. 
(‘FIPH’). Daarnaast lieten zij weten dat het stre-
ven van FIPH was om 100 winkels over te nemen, 
waaronder het gehuurde. De curatoren verzochten 
Provisum voorts om mee te werken aan een inde-
plaatsstelling en lieten weten dat zij bij gebreke van 
die medewerking een indeplaatsstellingsprocedure 
zouden starten. Provisum heeft hierop bij brief van 
13 mei 2015 laten weten dat zij niet instemde met 
een indeplaatsstelling en dat niet was voldaan aan 
de daarvoor geldende voorwaarden. De reactie van 
de curatoren liet daarna weer op zich wachten, tot 
18 juni 2015, en weer was deze summier en werd 
nauwelijks relevante informatie verschaft over de 
doorstart en de beoogde nieuwe huurder. Provisum 
heeft op 26 juni 2015 aan de curatoren meegedeeld 
dat haar standpunt ongewijzigd was. Een reactie 
van de curatoren is uitgebleven. In plaats daarvan 
hebben zij Provisum op 29 juni 2015 gedagvaard. In 
de dagvaarding werd echter een andere partij (dan 
FIPH) als huurder genoemd, namelijk ME&P Retail 
Rent B.V. En op een later moment in de procedure 
hebben de curatoren weer een andere partij als 
beoogde nieuwe huurder naar voren geschoven, te 
weten ME&P Retail Operations B.V. 
Intussen was de op 3 mei 2015 tussen de curatoren 
en FIPH bereikte overeenstemming op 4 juni 2015 
vastgelegd in een overname overeenkomst. Daar-
in was onder meer bepaald dat de koopprijs met  
€ 380.000,- zou worden verhoogd als voor 19 win-
kels, waaronder het gehuurde (dat goed was voor 
een bedrag van € 50.000,-), een indeplaatsstelling 
zou kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast was 
bepaald dat ten aanzien van drie andere winkels in 
Zwolle getracht zou worden tot een indeplaatsstel-
ling te komen of dat FIPH met de desbetreffende 
verhuurders in onderhandeling zou treden over 
een nieuwe huurovereenkomst. In afwijking daar-
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van zijn de huurovereenkomsten voor deze drie 
winkels echter door de curatoren opgezegd. 
De onderhavige discussie doet zich geregeld voor 
en is in het huidige economisch klimaat bijzon-
der actueel. Art. 39 Fw geeft zowel de curator van 
de failliete huurder als de verhuurder een tussen-
tijdse opzeggingsgrond. Daarmee vormt het een 
uitzondering op art. 37 Fw, waaruit volgt dat het 
faillissement in beginsel geen invloed heeft op be-
staande overeenkomsten. Met art. 39 Fw beoogde 
de wetgever een eenvoudige regeling te geven die 
zowel met de belangen van de verhuurder als van 
de boedel rekening houdt. Met het belang van de 
boedel doordat de opzegging ex art. 39 Fw tot een 
snelle lastenverlichting kan leiden. En met het be-
lang van de verhuurder omdat dit wetsartikel hem 
een vereenvoudigde mogelijkheid geeft zich te ont-
doen van een insolvabele huurder. Daarnaast geeft 
art. 39 Fw de verhuurder een betere positie in het 
faillissement, doordat het bepaalt dat de huurpen-
ningen vanaf de dag der faillietverklaring boedel-
schuld zijn. Met dit laatste element, verwachtte de 
wetgever de verhuurder aanleiding te geven niet al 
te lichtzinnig van de opzegmogelijkheid van art. 39 
Fw gebruik te maken.12 Het is niet verrassend dat 
die verwachting tegenwoordig, nu boedelschulden 
over het algemeen niet (volledig) kunnen worden 
voldaan, niet (meer) uitkomt. Nadat de huurover-
eenkomst is opgezegd, heeft een door de curator 
beoogde indeplaatsstelling in beginsel weinig nut 
vanwege het (naderende) einde van de huurover-
eenkomst. De mogelijkheden voor de verhuurder 
om de huurovereenkomst ex art. 39 Fw op te zeg-
gen, worden echter beperkt door de ratio van art. 
39 Fw. De verhuurder moet een uit het faillissement 
van de huurder voortvloeiend belang hebben, zoals 
het beperken van een bestaande of te verwachten 
huurachterstand.13 Als dat niet zo is en/of als is vol-
daan aan de voorwaarden voor indeplaatsstelling, 
kan de opzegging of de handhaving daarvan wor-
den doorkruist met een beroep op misbruik van 
bevoegdheid en/of de beperkende werking van de 
redelijkheid en billijkheid.
De rechtspraak hierover is casuïstisch. Toch kan 
een aantal aspecten worden waargenomen, dat 
over het algemeen van belang wordt geacht. Zo-
als (logischerwijs) het al dan niet bestaan van een 
huurachterstand en de aanwezigheid van voldoen-
de waarborgen voor de voldoening van de toekom-
stige huurpenningen.14 Voorts vormt de voorwaar-
de van een zwaarwichtig belang van de boedel bij 
de overdracht van de onderneming, waaronder 
begrepen het meer maatschappelijke belang bij het 
behoud van arbeidsplaatsen, nogal eens een strui-

12. S.C.J.J. Kortmann e.a., Geschiedenis van de Faillisse-
mentswet. Heruitgave Van der Feltz, Zwolle: W.E.J.  
Tjeenk Willink 1994.

13. Vgl. Hof Amsterdam 15 juli 1993, NJ 1994, 399.
14. Bv. Hof Amsterdam 15 juli 1993, NJ 1994, 399 (over 

woonruimte), Rb. ’s-Gravenhage 14 juli 1999, WR 2000, 
72, Ktr. Rotterdam 22 juni 2004, WR 2005, 36, Rb. Am-
sterdam 5 september 2012, WR 2013, 9.

kelblok voor de curator.15 Met name als de doorstart 
niet af hankelijk is van een indeplaatsstelling met 
betrekking tot het gehuurde en/of als het aantal te 
behouden arbeidsplaatsen in verhouding tot het 
totale bij de overname betrokken aantal arbeids-
plaatsen gering is.16 Verder is van belang of de cu-
rator de verhuurder voldoende voortvarend heeft 
geïnformeerd over de beoogde doorstart en de be-
oogde nieuwe huurder. 
Welke van deze elementen zien we terug in het 
onderhavige oordeel van de kantonrechter? De 
kantonrechter zet in r.o. 4.6 een aantal naar zijn 
mening relevante feiten en omstandigheden op een 
rijtje. Daaruit, in samenhang met r.o. 4.4 en 4.5, valt 
het volgende te destilleren. 
Ten eerste is de kantonrechter niet tevreden over de 
wijze waarop de curatoren met Provisum hebben 
gecommuniceerd. Hij rekent hen aan dat zij laat of 
niet reageerden, wisselende standpunten innamen 
over de beoogde nieuwe huurder en ook overigens 
vrijwel geen informatie verstrekten op basis waar-
van Provisum had kunnen beoordelen of was vol-
daan aan de voorwaarden voor indeplaatsstelling. 
Meer in het bijzonder ten aanzien van de financie-
ring van de doorgestarte onderneming en de waar-
borgen voor een nakoming van de verplichtingen 
uit de huurovereenkomst en voor een behoorlijke 
bedrijfsvoering alsmede ten aanzien van het on-
dernemingsplan. De kantonrechter oordeelt verder 
dat de brief van de curatoren, waarin zij Provisum 
voorafgaand aan de huuropzegging hadden geïn-
formeerd over een mogelijke doorstart terwijl zij te-
gelijkertijd de mogelijkheid van een huuropzegging 
openhielden, nog teveel onzekerheid liet bestaan 
en (op zichzelf) niet kan leiden tot doorkruising van 
de opzegging van de verhuurder. 
Ten tweede weegt de kantonrechter ten nadele van 
de curatoren mee dat de overgenomen onderne-
ming in één van de andere in Zwolle gehuurde pan-
den had kunnen worden voortgezet, maar dat ken-
nelijk, en in strijd met de overnameovereenkomst, 
bewust van deze mogelijkheid was afgezien. Dit 
is in de gegeven omstandigheden een begrijpelijk 
oordeel. Nu de curatoren (zo leid ik uit de uitspraak 
af) geen afdoende verklaring hebben gegeven voor 
deze beslissing, zet dit immers vraagtekens bij het 
belang bij een indeplaatsstelling specifiek voor 
deze locatie. 
Ten derde rekent de kantonrechter de curatoren 
af op de huurachterstand. Dit ondanks het feit dat 
deze later alsnog is voldaan. Mogelijk is dit oordeel 
enigszins ingegeven door de overige omstandighe-
den van het geval en was de kantonrechter minder 

15. Deze voorwaarde volgt uit art. 7:307 BW. Uiteraard 
dient ook te zijn voldaan aan de overige voorwaarden 
van dit wetsartikel. 

16. Bv. Rb. Oost-Nederland, sector kanton, locatie Zwolle 
17 januari 2013, JOR 2014, 45. Anders ten aanzien van de 
relevantie van de vraag of de doorstart af hankelijk is 
van het behoud van de locatie in kwestie: Hof Den Haag  
23 december 2008, JHV 2009, 42.



Nr. 2 maart/april 2016 103Tijdschrif t voor  HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE

Jurisprudent iebesprekingTvHB 2016/6

streng geweest als de curatoren verder voortvaren-
der hadden gehandeld. 

Samenvattend
Deze uitspraak leert (opnieuw) dat een curator 
van een failliete huurder er verstandig aan doet 
verhuurders zoveel en zo concreet mogelijk te in-
formeren, maar ook dat een algemeen geformu-
leerde brief aan alle verhuurders de positie van de 
curator niet per definitie versterkt. Althans niet als 
hij niet spoedig daarna meer concrete informatie 
verstrekt. Nu curatoren in de praktijk vaak kiezen 
voor dergelijke algemene berichtgeving, is dit een 
belangrijke les. Daarnaast wordt bevestigd dat de 
curator de vereiste onderbouwing van het belang 
bij indeplaatsstelling niet moet onderschatten. Hij 
slaagt niet in die onderbouwing als hij geen goede 
verklaring weet te geven voor beslissingen die de 
aanwezigheid van dat belang tegenspreken, zoals 
in dit geval de beslissing tot opzegging van andere 
huurovereenkomsten. Tot slot blijkt maar weer dat 
een huurachterstand de curator op achterstand zet, 
ook als deze later alsnog wordt voldaan. Het von-
nis is hiermee in lijn met eerdere jurisprudentie en 
het oordeel van de kantonrechter komt mij al met 
al als juist voor. Daarbij zij opgemerkt dat de werk-
zaamheden die met een faillissement gepaard gaan 
geenszins moeten worden onderschat en dat in dit 
geval door Etam een groot aantal panden werd ge-
huurd. In een dergelijke situatie heeft een curator 
er een hele kluif aan om alles zo te ‘managen’ dat 
de mogelijkheden tot een indeplaatsstelling zoveel 
mogelijk veilig worden gesteld. Dat neemt echter 
niet weg dat, gelet op de belangen van de betrok-
ken verhuurders, van een curator mag worden 
verwacht dat hij hen zo voortvarend en concreet 
mogelijk informeert. Bijvoorbeeld door iemand in 
zijn team aan te stellen die het contact met de ver-
huurders onderhoudt. Kennelijk hebben de curato-
ren om hun moverende redenen echter besloten tot 
de hiervoor beschreven, weinig voortvarende, han-
delwijze. Dat is uiteraard hun goed recht, maar de 
(voor de curatoren voorzienbare) keerzijde daarvan 
is dat de huuropzegging door de verhuurder stand-
houdt en de door hen gewenste indeplaatsstelling 
geen doorgang vindt. 

Tot slot: execut iegeschil ten aanzien van dit vonnis
De curatoren hebben zich evenwel niet bij het oor-
deel van de kantonrechter neergelegd. Zij zijn een 
kort geding tot staking van de executie van het 
vonnis gestart. Daarin probeerden zij de uitvoer-
baar bij voorraadverklaring aan te vechten met 
een beroep op het succes van de doorstart en het 
belang van werkgelegenheid. In het desbetreffende 
vonnis17 heeft de kantonrechter geoordeeld dat niet 
verwacht kon worden dat een ontruiming van het 
gehuurde aan een succesvolle doorstart in de weg 
zou staan omdat het behoud van het gehuurde niet 

17. Rb. Overijssel 1 februari 2016, ECLI: NL: RBOVE: 2016: 
305.

als voorwaarde aan de overname was verbonden. 
Voorts achtte de kantonrechter de hoeveelheid 
arbeidsplaatsen die behouden zouden kunnen 
worden in relatie tot het totale aantal bij de over-
name betrokken arbeidsplaatsen zo gering, dat hij 
oordeelde dat dit behoud in termen van maatschap-
pelijk belang verwaarloosbaar was. Deze uitspraak 
bevestigt aldus de eerdere jurisprudentie (zij het 
hier in het kader van de beoordeling van de uit-
voerbaar bij voorraad verklaring), waaruit blijkt 
dat de hoeveelheid te behouden arbeidsplaatsen 
meespeelt bij de beoordeling van het belang van de 
boedel en dat de curator het lastig krijgt als hij niet 
kan aantonen dat het behoud van het gehuurde een 
voorwaarde is voor de overname. 
Daarnaast betoogden de curatoren dat de uitvoer-
baar bij voorraad verklaring van het vonnis, op 
grond van analoge toepassing van art. 7:295 lid 1 
BW, een kennelijke misslag opleverde.18 De kanton-
rechter zag voor die analogie geen ruimte, aange-
zien de ratio van art. 39 Fw er nu juist in gelegen 
is de verhuurder de mogelijkheid te geven om snel 
en eenvoudig van een insolvabele huurder bevrijd 
te worden. Dit oordeel lijkt mij terecht. Een andere 
uitkomst zou in de praktijk nadelige consequenties 
hebben voor de verhuurder, door het oplopen van 
de boedelschuld en het ontbreken van (voldoende) 
verhaalsmogelijkheden. 

I.E. Hof huis19

18. Dit wetsartikel bepaalt dat een opgezegde huurover-
eenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte in de zin 
van artikel 7:290 BW na de dag waartegen is opgezegd 
van rechtswege van kracht blijft tot de rechter onher-
roepelijk heeft beslist op een beëindigingsvordering 
van de verhuurder, tenzij de huurder degene is die de 
huurovereenkomst heeft opgezegd of tenzij de huur-
der schriftelijk in beëindiging heeft toegestemd,. 
Daaruit volgt dat de rechter een vonnis waarin een 
beëindigingsvordering van de verhuurder wordt toe-
gewezen, in beginsel niet uitvoerbaar bij voorraad 
kan verklaren omdat de mogelijkheid van hoger be-
roep of cassatie daarmee in feite illusoir wordt. In 
geval van een kennelijk ongegrond verweer van de 
huurder kan echter sprake zijn van misbruik van 
recht en mag de rechter het vonnis wel uitvoerbaar 
bij voorraad verklaren. 

19. Irene Hof huis is werkzaam als advocaat bij Fort  
Advocaten te Amsterdam.


