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ECLI: NL: HR: 2017: 485
Conclusie P-G EB. Rank-Berenschot 6 januari 2017, 
ECLI: NL: PHR: 2017: 4 (gevolgd)
Beroep in cassatie van Hof Arnhem-Leeuwarden 
22 december 2015, ECLI: NL: GHARL: 2015: 9777
Mondia / V&D

Samenvatting

Huurprijs, incasso, misbruik van recht, redelijkheid 
en billijkheid, faillissement
Vanwege haar slechte financiële positie heeft V&D 
met een groot aantal verhuurders een buitenge-
rechtelijk akkoord gesloten op grond waarvan 
haar (onder meer) onder bepaalde voorwaarden 
een tijdelijke huurkorting wordt verleend. Mondia 
weigert deelname aan dit akkoord, maar V&D past 
dit wel op haar toe. Mondia vordert in kort geding 
betaling van de volledige huurprijs. De kantonrech-
ter stelt Mondia in het gelijk, maar in hoger beroep 
wordt haar vordering afgewezen omdat het beroep 
van de verhuurders op misbruik van bevoegdheid 
niet op voorhand ongegrond wordt geacht. De Hoge 
Raad laat dit oordeel van het hof in stand. 

Hoge Raad
Mondia Investments B.V.,
gevestigd te Utrecht,
eiseres tot cassatie,
advocaat: mr. M.E. Bruning,
tegen
1. mr. C. van de Meent, in zijn hoedanigheid van curator 
in het faillissement van V&D B.V.,
kantoorhoudende te Amsterdam,
2. mr. H. de Coninck-Smolders, in haar hoedanigheid 
van curator in het faillissement van V&D B.V.,
kantoorhoudende te Amsterdam,
en 32 anderen
(…)

3 Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitge-
gaan.
(i) Mondia heeft aan V&D B.V. (hierna: V&D) de win-
kelruimte aan de Brink 110 te Hengelo (Overijssel) 
verhuurd. Op basis van de huurovereenkomst dient 
de huurprijs bij vooruitbetaling te worden voldaan, 
uiterlijk op de eerste dag van de periode waarop de 
betaling ziet.

(ii) Op 13 februari 2014 is tussen Mondia en V&D het 
navolgende overeengekomen, voor zover in cassa-
tie van belang:
“a. De Huurovereenkomst wordt na 1 februari 2015 ver-
lengd met een periode van vijf (5) jaar, derhalve tot en 
met 31 januari 2020 (…)
b. Met ingang van 1 februari 2015 bedraagt de jaarhuur-
prijs € 510.000,00 (…) exclusief B.T.W. (…) en exclusief de 
vergoeding voor de bijkomende leveringen (…);
c. In afwijking van art ikel 4.3 van de Huurovereen-
komst zal de Jaarhuurprijs gedurende de Verlenging 
niet worden geïndexeerd (…).”
(iii) Op 19 januari 2015 heeft V&D aan Mondia het 
navolgende geschreven, voor zover in cassatie van 
belang:
“(…) the board has decided that the following specific 
measures are necessary in relat ion to your estate occu-
pied by the Company:
- A 4 month rent free period start ing from February 
2015 and ending May 2015 to help bridge the liquidity 
need during 2015 (…)
V&D is requiring all landlords to contribute in the same 
manner to provide the Company with a structural long-
term viable cost base which is fully aligned with cur-
rent market developments."
(iv) Op initiatief van de grootste verhuurder, IEF Ca-
pital, is vanaf 5 februari 2015 overlegd met vrijwel 
alle verhuurders over hun bijdrage aan een oplos-
sing voor het voortbestaan van V&D.
(v) In het weekend van 7 en 8 februari 2015 is met 
alle verhuurders, met uitzondering van Mondia en 
een drietal andere verhuurders, overeenstemming 
bereikt. Deze overeenstemming is vastgelegd in de 
met iedere deelnemende verhuurder separaat ge-
sloten vaststellingsovereenkomst (hierna ook: de 
vaststellingsovereenkomst) en in de later ter uit-
werking daarvan met alle deelnemende verhuur-
ders tezamen gesloten escrowovereenkomst. 
De vaststellingsovereenkomst houdt onder meer 
het volgende in:
“3.1 Part ijen komen overeen dat V&D in afwijking op 
de Huurovereenkomst de Huur met betrekking tot de 
maanden februari, maart, april, mei, juni en juli 2015 
als volgt zal voldoen:
(i) ten eerste zal op de datum als bedoeld in art ikel 2.1 
respect ievelijk 2.2 een gedeelte van 8,9 procent van 
de Huurprijs zonder BTW worden voldaan op de Es-
crowrekening (“het Depotbedrag”);
(ii) ten tweede zal op de datum als bedoeld in art ikel 
2.1 respect ievelijk 2.2 een gedeelte van 41,1 procent van 
de Huurprijs, vermeerderd met de verschuldigde BTW 
over de gehele Huurprijs (100%) en de overige betalings-
verplicht ingen (…) worden voldaan aan de Verhuurder.
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3.2 Ten aanzien van de Escrowrekening komen part ijen 
overeen dat voor woensdag 11 februari 2015 de Notaris 
een Escrowovereenkomst opstelt waarin de navolgende 
afspraken zullen zijn vastgelegd:
(i) het Depotbedrag wordt door de Notaris gehouden 
voor Verhuurder;
(ii) de Notaris zal het Depotbedrag onder zich houden 
tot en met 1 juli 2015 en daarna het Depotbedrag bij wij-
ze van huurkort ing aan V&D afdragen indien:
a. V&D alle verplicht ingen uit deze Overeenkomst st ipt 
is nagekomen, en
b. De Banken en Aandeelhouder aan hun verplicht in-
gen jegens V&D hebben voldaan (waaronder wordt 
begrepen de verplicht ing van de Banken krediet te ver-
strekken ter grootte van ongeveer EUR 51.000.000 en 
de Aandeelhouder gehouden is [tot] het verschaf fen van 
EUR 30.000.000 equity en de in art ikel 4 bedoelde le-
ning), en
c. V&D niet op 1 juli 2015 failliet is of in surseance van 
betaling verkeert.
(iii) Indien het Depotbedrag op grond van sub (ii) niet 
aan V&D B.V. kan worden afgedragen, komt V&D niet 
in aanmerking voor de huurkort ing en eindigt de Es-
crowovereenkomst op eerste schrif telijk verzoek van 
Verhuurder en zal de notaris het Depotbedrag aan Ver-
huurder afdragen.
(…)
8.1 V&D erkent dat Verhuurder en alle andere verhuur-
ders die dezelfde regeling aangaan als vervat in deze 
Overeenkomst een aanzienlijk of fer brengen om V&D 
van een zeker faillissement te behoeden. In dat verband 
zal V&D jegens verhuurders die niet meegaan in deze 
regeling, zodanig handelen dat daarbij de belangen van 
Verhuurder en alle andere verhuurders die een verge-
lijkbare regeling aangaan als vervat in deze Overeen-
komst, maximaal worden gediend.
8.2 In het verlengde van het hiervoor in art ikel 8.1 
bepaalde is V&D gehouden Verhuurder t ijdig te infor-
meren over (dreigende) gerechtelijke procedures met 
verhuurders die geen overeenkomst als de onderhavige 
sluiten met V&D.”
(vi) Mondia heeft V&D een factuur gedateerd 2 ja-
nuari 2015 doen toekomen, betreffende de huur 
over de maand februari 2015, vermeerderd met het 
voorschot servicekosten, voor een totaalbedrag 
van € 52.272,--, inclusief btw.
(vii) Op 11 februari 2015 heeft V&D aan Mondia een 
bedrag van € 28.047,-- overgemaakt.
(viii) V&D heeft op 12 februari 2015 aan Mondia on-
der meer het navolgende geschreven:
“Hierbij informeren wij u dat wij gisteren een bedrag 
ad € 27.200,- zijnde 43% van de huur over februari 2015 
alsmede de volledige BTW, aan u hebben overgeboekt. 
Daarnaast is het resterende gedeelte van de huur excl. 
BTW (…) in escrow gestort op de kwaliteitsrekening van 
notaris Zwaan (…).”
(ix) Mondia heeft V&D een factuur gedateerd 1 fe-
bruari 2015 doen toekomen, betreffende de huur 
over de maand maart 2015, vermeerderd met het 
voorschot servicekosten, voor een totaalbedrag 
van € 52.272,--, inclusief btw.
(x) V&D heeft op 27 februari 2015 aan Mondia een 
(totaal)bedrag van € 28.047,-- betaald.

3.2.1 Mondia heeft in dit kort geding gevorderd 
dat V&D wordt veroordeeld tot betaling van een 
bedrag van € 51.819,68, zijnde de huurachterstand 
tot en met maart 2015, te vermeerderen met de con-
tractuele boete. Mondia heeft voorts gevorderd dat 
V&D wordt veroordeeld vanaf april 2015, telkens bij 
vooruitbetaling, te voldoen een bedrag aan maan-
delijkse huur en servicekosten van €  42.200,--, te 
vermeerderen met btw, en eventueel te vermeerde-
ren met de contractuele boete.
ASR c.s. en IEF c.s. hebben zich aan de zijde van 
V&D gevoegd.
3.2.2 De kantonrechter heeft de vorderingen van 
Mondia grotendeels toegewezen.
3.2.3 Het hof heeft de vorderingen van Mondia afge-
wezen. Voorts heeft het hof Mondia veroordeeld tot 
terugbetaling van hetgeen V&D uit hoofde van het 
vonnis van de kantonrechter heeft voldaan voor 
zover dat uitstijgt boven hetgeen waarvan V&D in 
dit geding de verschuldigdheid heeft erkend. De in 
cassatie relevante overwegingen van het hof kun-
nen als volgt worden weergegeven.
Het staat een schuldeiser in beginsel vrij om een 
buitengerechtelijk akkoord dat hem door de schul-
denaar wordt aangeboden te weigeren (rov. 7.9).
Dit beginsel lijdt echter uitzondering voor zover 
een schuldeiser zijn bevoegdheid misbruikt in de 
zin van art. 3:13 BW en deze aldus naar redelijk-
heid aanvaarding van het aanbod niet had kun-
nen weigeren. In dit verband is van belang de in 
HR 12 augustus 2005, ECLI: NL: HR: 2005: AT7799, 
NJ 2006/230, geformuleerde maatstaf, die inhoudt 
dat terughoudendheid is geboden bij het aanvaar-
den van een verplichting tot medewerking aan een 
buitengerechtelijk akkoord, en dat een afdwingba-
re verplichting tot zodanige medewerking slechts 
onder zeer bijzonder omstandigheden kan worden 
aanvaard. (rov. 7.10).
Inzet van de onderhavige zaak is niet een vordering 
van V&D dan wel van ASR c.s. en IEF c.s. die ertoe 
strekt om Mondia te verplichten om zich alsnog aan 
te sluiten bij de overeenstemming zoals die begin 
2015 met bijna alle verhuurders is bereikt. De vraag 
die in dit kort geding voorligt, is of het bestaan van 
de vordering van Mondia voldoende aannemelijk is 
om toewijzing bij voorraad te kunnen rechtvaardi-
gen. Die vraag dient ontkennend te worden beant-
woord omdat het beroep van V&D, ASR c.s. en IEF 
c.s. op misbruik van bevoegdheid niet op voorhand 
ongegrond kan worden geacht. (rov. 7.11).
Ten slotte heeft het hof overwogen:
“7.12 Mondia heeft niet betwist, in ieder geval niet vol-
doende gemotiveerd, dat V&D zonder de optelsom van 
de omvangrijke kapitaalinject ie van eigenaar Sun 
Capital, de sterke uitbreiding van het krediet door de 
banken, het verleende uitstel van betaling door de Belas-
t ingdienst én de huurkort ing van de gezamenlijke ver-
huurders in faillissement zou zijn geraakt. Verder acht 
het hof het aannemelijk dat er voldoende grond was om 
van de verhuurders een bijzonder of fer te vragen en bij-
voorbeeld de leveranciers van V&D buiten schot te laten 
in verband met hun betekenis voor de cont inuïteit van 
de dagelijkse bedrijfsvoering van V&D als retailbedrijf, 
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terwijl ook de werknemers, als kwetsbare groep, niet 
wezenlijk konden bijdragen. 
In dit verband is voor het hof van wezenlijke betekenis 
dat aannemelijk is dat bij de huidige stand van de markt 
voor de verhuur van winkelpanden en in het bijzonder 
grote panden als bij V&D in gebruik, alle verhuurders 
– en dus ook Mondia – in geval van een faillissement 
van V&D een bijzonder groot nadeel zouden hebben 
geleden, [dat] zij dankzij het reddingsplan van begin 
februari 2015 in belangrijke mate hebben kunnen ont-
lopen. Dat lijkt voorshands bedoeld bijzonder of fer van 
de gezamenlijke verhuurders te rechtvaardigen en pleit 
voor het oordeel dat Mondia misbruik van bevoegdheid 
maakt door – nu haar eigen posit ie dankzij door an-
deren gebrachte of fers niet meer in gevaar is – vast te 
houden aan betaling van de onverminderde huurprijs. 
Het komt het hof voor dat onder deze omstandigheden 
de ontneming van een deel van het vorderingsrecht van 
Mondia op grond van misbruik van bevoegdheid een 
geschikt en noodzakelijk middel is ter behart iging van 
het algemeen belang en dat die ontneming ook propor-
t ioneel is, alles in de zin van art ikel 1 Eerste protocol bij 
het EVRM.”
3.2.4 Nadat het in cassatie bestreden arrest was ge-
wezen, is V&D failliet verklaard met benoeming 
van de curatoren als zodanig.
3.3.1 Onderdeel 1 klaagt onder meer dat de vorde-
ring van Mondia ten onrechte is afgewezen, aange-
zien aan de voorwaarden voor toewijzing van een 
geldvordering in kort geding is voldaan. Dat het 
beroep van V&D op misbruik van bevoegdheid aan 
de kant van Mondia niet op voorhand ongegrond is, 
doet niet terzake, althans is voor de afwijzing van 
de vordering onvoldoende, aldus de klacht.
3.3.2 Deze klacht faalt. Het stond het hof vrij om het 
verweer van V&D dat Mondia op grond van mis-
bruik van bevoegdheid geen aanspraak kan maken 
op de door haar gevorderde betaling, te betrekken 
in zijn oordeelsvorming over de vraag of Mondia 
het bestaan van haar vordering voldoende aanne-
melijk had gemaakt met het oog op toewijzing daar-
van in kort geding.
3.4.1 De onderdelen 2.1 en 2.2 klagen dat het hof 
ten onrechte toepassing heeft gegeven aan de 
misbruikmaatstaf voor weigering van een buiten-
gerechtelijk akkoord. In het onderhavige geval is 
immers geen sprake van een vordering tot mede-
werking aan een buitengerechtelijk akkoord. 
Het oordeel van het hof is dan ook in strijd met de 
beginselen van contractsvrijheid en de verbinden-
de kracht van overeenkomsten.
Onderdeel 2.3 betoogt onder meer dat indien de 
misbruikmaatstaf wel van toepassing kan zijn ter 
afwending van een geldvordering in kort geding, 
het oordeel van het hof niettemin blijk geeft van 
een onjuiste rechtsopvatting, nu in het onderhavi-
ge geval geen sprake is van een buitengerechtelijk 
akkoord waarin alle schuldeisers van V&D gelijk 
werden behandeld, maar uitsluitend van een vast-
stellingsovereenkomst tussen V&D en een beperk-
te groep van schuldeisers.
3.4.2 Bij de beoordeling van deze klachten wordt het 
volgende vooropgesteld.

Art. 3:13 lid 2 BW bepaalt, voor zover hier van be-
lang, dat een bevoegdheid kan worden misbruikt 
door haar uit te oefenen in geval men, in aanmer-
king nemende de onevenredigheid tussen het be-
lang bij de uitoefening en het belang dat daardoor 
wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uit-
oefening had kunnen komen.
Ten aanzien van de verplichting om mee te werken 
aan een buitengerechtelijk akkoord heeft de Hoge 
Raad het volgende overwogen. Het staat een schuld-
eiser in beginsel vrij om een hem door de schulde-
naar aangeboden buitengerechtelijk akkoord – 
indien dat inhoudt dat de schuldeiser slechts een 
(beperkt) deel van zijn vordering betaald krijgt en 
voor het restant afstand doet van zijn recht op vol-
doening – te weigeren. Dit kan uitzondering lijden 
indien de uitoefening van deze bevoegdheid wordt 
misbruikt (art. 3:13 BW), en de schuldeiser aldus 
naar redelijkheid aanvaarding van dit aanbod 
niet had kunnen weigeren. Bij de toewijzing van 
een vordering tot medewerking aan een buitenge-
rechtelijk akkoord is terughoudendheid geboden; 
slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan 
plaats zijn voor een daartoe strekkend bevel aan de 
schuldeiser. Zodanig bevel rust dan op de grond dat 
de schuldeiser naar redelijkheid niet tot weigering 
van instemming met het akkoord heeft kunnen 
komen. (Zie HR 12 augustus 2005, ECLI: NL: HR: 2005: 
AT7799, NJ 2006/230)
3.4.3 Het hof heeft blijkens rov. 7.11 onderkend dat 
inzet van de onderhavige zaak níet is een vordering 
van V&D dan wel van ASR c.s. of IER c.s. die ertoe 
strekt om Mondia te verplichten om zich alsnog 
aan te sluiten bij de overeenstemming zoals die 
begin 2015 met bijna alle verhuurders is bereikt, en 
dat de vraag die wél voorligt is of het bestaan van 
de vordering van Mondia voldoende aannemelijk 
is om toewijzing bij voorraad van de door haar ge-
pretendeerde geldvordering te kunnen rechtvaar-
digen.
Uit hetgeen het hof vervolgens overweegt in rov. 
7.12 (hiervoor in 3.2.3 aangehaald), volgt dat het tot 
uitgangspunt heeft genomen dat het in deze zaak 
in wezen erom gaat of Mondia – door vast te hou-
den aan betaling van de onverminderde huurprijs 
– misbruik van bevoegdheid maakt in die zin dat zij 
zich onttrekt aan de werking van een tussen V&D 
en een groot deel van haar overige schuldeisers 
getroffen regeling, die in de kern inhoudt dat de 
schuldeisers slechts een (beperkt) deel van hun vor-
dering betaald krijgen en voor het overige afstand 
doen van hun recht op voldoening.
Een en ander wordt in cassatie niet dan wel – ge-
let op de ongegrondbevinding van onderdeel 1 (zie 
hiervoor in 3.3.1-3.3.2) – tevergeefs bestreden.
3.4.4 In het licht van het vorenstaande heeft het hof 
geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvat-
ting door voor de beantwoording van de vraag of 
Mondia misbruik van bevoegdheid maakt, aanslui-
ting te zoeken bij de maatstaf die is geformuleerd 
in het hiervoor in 3.4.2 vermelde arrest. De daarop 
gerichte rechtsklachten van de onderdelen 2.1 en 
2.2 falen.
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3.4.5 Onderdeel 2.3 faalt eveneens. Ook het weige-
ren van een buitengerechtelijk akkoord waarbij 
niet alle schuldeisers zijn betrokken, kan misbruik 
van bevoegdheid in de hiervoor in 3.4.2 bedoel-
de zin opleveren. De omstandigheid dat niet alle 
schuldeisers van V&D bij de regeling zijn betrok-
ken, staat op zichzelf dan ook niet in de weg aan het 
voorshandse oordeel van het hof dat Mondia mis-
bruik van bevoegdheid maakt door zich te onttrek-
ken aan de tussen V&D en een groot deel van haar 
overige schuldeisers getroffen regeling, waarbij die 
schuldeisers offers hebben gebracht waarvan ook 
Mondia heeft geprofiteerd.
3.5 De overige klachten van het middel kunnen 
evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 
81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten 
niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in 
het belang van de rechtseenheid of de rechtsont-
wikkeling.

4 Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Mondia in de kosten van het geding in 
cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de 
curatoren, ASR c.s. en IEF c.s. begroot op nihil.
Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Ba-
kels (…).

Commentaar 
Wie niet waagt, wie niet wint en brutalen hebben 
de halve wereld, zo zullen V&D en haar eigenaar 
Sun Capital hebben gedacht toen zij de verhuurders 
van V&D een eenzijdige verlaging van de huurprijs 
aankondigden. Dat bleek een goede zet: zij wisten 
af te dwingen dat de verhuurders gezamenlijk meer 
dan € 20 miljoen investeerden in het voortbestaan 
van V&D. 
Deze zaak betreft de verhuur aan V&D van een win-
kelpand in Hengelo door Mondia Investments B.V. 
(hierna: Mondia). V&D had al jaren te kampen met 
een verlieslatende exploitatie1 en zag zich naar ei-
gen zeggen begin 2015 geconfronteerd met de situa-
tie waarin zij een structureel verlies leed in de orde 
van grootte van € 50 miljoen op jaarbasis en per 
9 februari 2015 € 35 miljoen diende te betalen aan 
leveranciers. Voor dat bedrag kon zij niet over kre-
dietfaciliteiten beschikken, omdat de banken haar 
kredietfaciliteiten hadden verlaagd. V&D kondigde 
haar verhuurders bij brief aan dat zij, in een poging 
haar faillissement te voorkomen, de huurbetalin-
gen voor een periode van vier maanden zou staken. 
Dit stuitte bij de verhuurders uiteraard op verzet 
en verontwaardiging. Tegelijkertijd moesten de 

1. In 2014 was tussen Mondia en V&D een huurkorting 
overeengekomen, waar tegenover stond dat de huur-
overeenkomst na 1 februari 2015 werd verlengd met 
een periode van vijf jaar. Volgens de stellingen van 
V&D betrof dit een minnelijke regeling ter voorko-
ming van een procedure ex art. 7:303 BW. Zie r.o. 7.13 
van het arrest van het hof (Hof Arnhem-Leeuwarden 
22 december 2015, ECLI: NL: GHARL: 2015: 9777).

(meeste) verhuurders er rekening mee houden dat 
de vraag naar hun panden, die bij uitstek geschikt 
zijn als warenhuis en dus moeilijker verhuurbaar 
zijn voor andere bestemmingen, klein is en een 
faillissement van V&D zou leiden tot een aanzien-
lijk risico op langdurige leegstand. De tactiek van 
V&D en Sun Capital had dan ook tot gevolg dat het 
overgrote deel van de verhuurders bereid was om 
deel te nemen aan een reddingsplan.2 
Daaraan namen ook de banken en de Belasting-
dienst deel. Het plan voorzag in i) de inbreng van € 
60 miljoen nieuw garantievermogen door eigenaar 
Sun Capital, ii) uitbreiding van het krediet bij de 
banken met € 42 miljoen, iii) uitstel van betaling 
van belastingschulden voor een bedrag van € 16 
miljoen en iv) een huurkorting van de gezamenlijke 
verhuurders van in totaal € 24 miljoen. Meer speci-
fiek ten aanzien van de huurkorting werd overeen-
gekomen dat 41,1% van de huur vanaf 1 februari tot 
en met 1 juli 2015 rechtstreeks zou worden voldaan 
aan de verhuurders en de overige 58,9% in escrow 
zou worden gestort op de kwaliteitsrekening van 
een notaris. Onder bepaalde voorwaarden, waar-
onder het uitblijven van een faillissement van V&D 
tot 1 juli 2015, zou dit bedrag aan V&D terugvallen. 
V&D had voorts de verplichting op zich genomen 
om jegens verhuurders die niet meegingen in de 
regeling, zodanig te handelen dat daarbij de belan-
gen van de verhuurders die dat wel deden maxi-
maal zouden worden gediend. Ondanks het feit dat 
Mondia zich niet bij het reddingsplan wenste aan 
te sluiten, heeft V&D de afspraak over de huurkor-
ting daarom ook op haar toegepast. Naar aanlei-
ding daarvan vordert Mondia in kort geding V&D 
te veroordelen tot betaling van de huurachterstand, 
te vermeerderen met de contractuele boete. De bij 
het reddingsplan betrokken verhuurders voegen 
zich aan de zijde van V&D. V&D stelt dat Mondia, 
en een aantal andere verhuurders die niet mee wil-
len werken, zich opstellen als “ free riders” om zo te 
profiteren van het offer dat de andere verhuurders 
hebben gebracht.3 V&D beroept zich er voorts op dat 
zij zich er jegens de deelnemende verhuurders toe 
heeft verplicht de “ free riders” zo lang mogelijk op 
dezelfde wijze te behandelen. Volgens V&D maakt 
Mondia met haar vordering misbruik van haar be-
voegdheid, althans handelt zij op een wijze die naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar is. V&D maakt een vergelijking met een 
aangeboden akkoord in faillissement, waarbij het 
onder omstandigheden mogelijk is een schuldeiser 
te dwingen daarmee akkoord te gaan. De deelne-
mende verhuurders ondersteunen de stellingen 
van V&D.4 

2. Dit gebeurde op initiatief van de grootste verhuurder, 
IEF Capital. 

3. Als Mondia en de andere “ free riders” zouden volhar-
den in hun opstelling, zou niet de beoogde € 24 mil-
joen, maar minder dan € 23 miljoen in depot worden 
opgebouwd, aldus V&D.

4. Een aantal verhuurders stelt zich daarnaast op het 
standpunt dat Mondia bij toewijzing van haar vor-
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De Hoge Raad heeft zich in het “Payroll-arrest”5 uit-
gelaten over de vraag of een schuldeiser kan wor-
den gehouden aan een tussen de schuldenaar en 
andere schuldeisers gesloten buitengerechtelijk 
akkoord. In dat arrest heeft de Hoge Raad bepaald 
dat het een schuldeiser in geval van een buitenge-
rechtelijk akkoord waarop de gewone regels van 
het verbintenissenrecht van toepassing zijn,6 en 
dat inhoudt dat hij slechts een beperkt deel van zijn 
vordering betaald krijgt en voor het restant afstand 
doet van zijn vordering, in beginsel vrij staat dit ak-
koord te weigeren. Dit lijdt uitzondering als de uit-
oefening van deze bevoegdheid wordt misbruikt en 
de schuldeiser aldus naar redelijkheid aanvaarding 
van het aanbod niet had kunnen weigeren.7 Daarbij 
heeft de Hoge Raad in het Payroll-arrest nog de vol-
gende aantekeningen geplaatst:
- de omstandigheid dat een schuldeiser de slechte 
financiële positie van de schuldenaar of diens drei-
gende faillissement kent of behoort te kennen, zal 
in het algemeen niet voldoende zijn om misbruik 
van bevoegdheid aan te nemen;8

- tegenover het belang van de schuldeiser bij voldoe-
ning van zijn vordering door verhaal op alle goe-
deren van zijn schuldenaar, zal het belang van de 
schuldenaar dat door de instemming van de schuld-
eiser met het akkoord de mogelijkheid bestaat dat 
het faillissement, de surseance van betaling of de 
schuldsaneringsregeling wordt voorkomen, door-
gaans niet zwaar genoeg wegen, terwijl in beginsel 
van de individuele schuldeiser niet mag worden 
gevergd dat deze het belang laat prevaleren dat de 

deringen ongerechtvaardigd zou worden verrijkt. 
Mondia brengt daar tegenin dat de verhuurders als 
gevoegde partij geen verweren mogen voeren die 
V&D zelf niet voert. De kantonrechter (Rb. Overijssel 
26 maart 2015, ECLI: NL: RBOVE: 2015: 1505) oordeelt 
dat voldoende samenhang bestaat tussen dit verweer 
van de verhuurders en de verweren van V&D, zodat 
geen sprake is van een tegenstrijdig verweer en het 
de verhuurders is toegestaan dit te voeren. De kan-
tonrechter overweegt vervolgens echter dat geen 
sprake is van ongerechtvaardigde verrijking, omdat, 
kort gezegd, Mondia slechts datgene vordert wat haar 
contractueel toekomt. In hoger beroep voert Mondia 
(wederom) aan dat gevoegde partijen geen verweren 
kunnen aandragen, waar V&D zich niet zelf op kan 
beroepen, zoals het verweer gebaseerd op ongerecht-
vaardigde verrijking, misbruik van bevoegdheid en 
handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid 
jegens de andere verhuurders. Het hof oordeelt dat dit 
op zichzelf bezien juist is, maar dat Mondia geen be-
lang heeft bij haar grief, omdat het door V&D gevoer-
de verweer slaagt, ook als de verweren van de andere 
verhuurders worden weggedacht (r.o. 7.2 en 7.8). In 
cassatie is dit aspect niet meer aan de orde. 

5. HR 12 augustus 2005, NJ 2006, 230. In dit arrest 
vorderde een schuldenaar medewerking door een 
schuldeiser aan een buitengerechtelijk akkoord. 

6. En dat dus geen akkoord is op grond van de Faillis-
sementswet bij faillissement, surseance van betaling 
of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, 
waaraan ook verbindende kracht kan toekomen je-
gens een schuldeiser die daar niet mee instemt.

7. R.o. 3.5.2.
8. R.o. 3.5.3.

schuldenaar beoogt te behartigen, namelijk dat hij 
(sneller) van zijn bestaande schuldenlast wordt be-
vrijd indien alle schuldeisers met het buitengerech-
telijk akkoord instemmen;9

- tot de belangen die aan de zijde van de schuldeiser 
een rol kunnen spelen, behoort dat bij een buiten-
gerechtelijk akkoord de waarborgen ontbreken die 
de Faillissementswet biedt met betrekking tot de 
vaststelling van en het toezicht op de vermogens- 
positie van de schuldenaar door de curator of de be-
windvoerder en de rechter-commissaris.10

Gelet op deze uitgangspunten concludeert de Hoge 
Raad in het Payroll-arrest dat bij de toewijzing van 
een vordering tot medewerking aan een buiten-
gerechtelijk akkoord terughoudendheid geboden 
is. Daarvoor zijn zeer bijzondere omstandigheden 
vereist, welke door de schuldenaar – die de mede-
werking wenst af te dwingen – dienen te worden 
gesteld en, zo nodig, bewezen.11 
In de rechtspraak is voorts een aantal criteria ont-
wikkeld, aan de hand waarvan dient te worden 
beoordeeld of een schuldeiser kan worden veroor-
deeld tot deelneming aan een akkoord, waarbij de 
contractsvrijheid van de schuldeiser het uitgangs-
punt is.12 Tot deze criteria behoort onder meer dat 
het akkoord behoorlijk moet zijn onderbouwd, dat 
het een volledig en actueel inzicht moet bieden in de 
schuld- en vermogenspositie van de schuldenaar, 
dat inzicht moet worden geboden in het maximaal 
haalbare resultaat dat de schuldenaar de schuldei-
sers kan bieden en dat aannemelijk moet worden 
gemaakt dat het niet bereiken van het akkoord zal 
leiden tot een faillissement met als gevolg dat de 
schuldeisers (nog) minder zullen ontvangen.13 
In eerste aanleg trekt V&D aan het kortste eind. 
De kantonrechter heeft de grondbeginselen van 
de verbindende kracht van overeenkomsten en de 
contractsvrijheid hoog in het vaandel staan. Hij 
ziet geen gronden om Mondia in strijd met deze be-
ginselen haar vorderingsrecht af te nemen. Aan de 
(in de vorige alinea besproken) in de jurisprudentie 
ontwikkelde criteria wordt in de beoordeling geen 
aandacht besteed, althans niet met zoveel woorden. 
Ten aanzien van de door V&D gemaakte vergelij-
king met een aangeboden akkoord in faillissement, 
acht de kantonrechter – in het nadeel van V&D 
– van belang dat niet al haar schuldeisers bij het 
akkoord betrokken zijn, maar het gaat om slechts 
een deel van de verhuurders en de Belastingdienst. 
Voorts overweegt de kantonrechter onder meer dat 
sanctionering van de stellingen van V&D tot een 
juridische chaos en rechtsongelijkheid zou leiden.14

V&D en de aan haar zijde gevoegde verhuurders 
gaan in spoedappel bij het Hof Arnhem-Leeuwar-

9. R.o. 3.5.3.
10. R.o. 3.5.3.
11. R.o. 3.5.4.
12. Zie bijv. Rb. Gelderland 4 november 2014, ECLI: NL: RB-

GEL: 2014: 8102, r.o. 5.3. 
13. Zie onder meer B. Wessels, Het Akkoord. Insolvent ie-

recht, Deventer: Kluwer 2013, p. 118 e.v.
14. R.o. 4.3.
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den. Zij doen mede een beroep op het wetsvoorstel 
Wet Continuïteit Ondernemingen II.15 Dit wets-
voorstel beoogt de invoering van de mogelijkheid 
tot het algemeen verbindend verklaren van een 
buiten faillissement gesloten akkoord ter herstruc-
turering van schulden. Het hof oordeelt dat Mon-
dia terecht aanvoert dat dit wetsvoorstel nog geen 
geldend recht is en haalt de tot terughoudendheid 
nopende maatstaf uit het Payroll-arrest aan.16 On-
danks de vereiste terughoudendheid vernietigt het 
hof het vonnis van de kantonrechter en stelt Mon-
dia in het ongelijk.
Daarbij stelt het hof voorop dat geen sprake is van 
een vordering die erop ziet Mondia alsnog te ver-
plichten zich bij het reddingsplan aan te sluiten. 
Met andere woorden, het hof hoeft niet te beoorde-
len of vast staat dat Mondia misbruik van bevoegd-
heid maakt door onverminderde betaling van de 
overeengekomen huurpenningen te verlangen. De 
vraag die wél voorligt is of het bestaan van de vor-
dering van Mondia voldoende aannemelijk is om 
toewijzing bij voorraad daarvan te rechtvaardigen. 
Het hof komt tot het oordeel dat het beroep op mis-
bruik van bevoegdheid niet kennelijk ongegrond is, 
en het bestaan van de vordering van Mondia daar-
om onvoldoende aannemelijk is om in kort geding 
te kunnen worden toegewezen. Daartoe acht het 
hof het volgende redengevend.
Mondia heeft (volgens het hof) niet (voldoende ge-
motiveerd) betwist dat V&D zonder de optelsom 
van de kapitaalinjectie van Sun Capital, de uitbrei-
ding van het krediet door de banken, het verleen-
de uitstel van betaling door de Belastingdienst en 
de huurkorting van de gezamenlijke verhuurders 
in staat van faillissement zou zijn geraakt.17 Daar-
naast acht het hof aannemelijk dat bij de stand van 
de markt voor de verhuur van winkelpanden en in 
het bijzonder grote panden als bij V&D in gebruik, 
alle verhuurders, inclusief Mondia, door een faillis-
sement een bijzonder groot nadeel zouden hebben 
geleden, dat zij door het reddingsplan hebben kun-
nen ontlopen. Dit acht het hof van wezenlijke bete-
kenis om voldoende aannemelijk te kunnen achten 
dat er voldoende grond was om van de verhuurders 
een bijzonder offer te vragen en bijvoorbeeld de le-
veranciers buiten schot te laten ten behoeve van de 
continuïteit van de bedrijfsvoering. Daarbij is het 
hof van oordeel dat de werknemers als kwetsbare 
groep niet wezenlijk konden bijdragen.18 
Het hof hanteert dus de maatstaf uit het Payroll-ar-
rest. Voor zover uit het arrest blijkt, loopt het echter 
niet alle in de rechtspraak ontwikkelde criteria na 
die van belang zijn voor de vraag of een schuldeiser 
tot deelname aan een akkoord kan worden gedwon-
gen. Het hof beoordeelt wel of het niet bereiken van 
een akkoord zal leiden tot een faillissement. Het 
besteedt echter geen aandacht aan (bijvoorbeeld) de 

15. Kamerstukken II 2014/15, 34 218, nr. 2 en 3.
16. R.o. 7.9 en 7.10.
17. R.o.7.12. Zoals bekend is V&D na het arrest van het hof 

alsnog in faillissement geraakt, waarover later meer. 
18. Idem.

vraag of het akkoord een volledig en actueel inzicht 
biedt in de schuld- en vermogenspositie van V&D 
en in het maximaal haalbare resultaat dat V&D de 
schuldeisers kan bieden.19

In cassatie (V&D is dan inmiddels failliet) voert 
Mondia onder meer het volgende aan. Zij stelt dat 
het hof ten onrechte het misbruik verweer van 
V&D bij zijn beoordeling heeft betrokken, aan-
gezien V&D heeft erkend dat zij op grond van de 
huurovereenkomst de door Mondia gevorderde 
overeengekomen huurpenningen verschuldigd 
is. Daarnaast stelt Mondia dat het hof ten onrech-
te de maatstaf van het Payroll-arrest heeft toege-
past, omdat deze geldt voor een situatie waarin de 
schuldenaar in rechte een bevel vordert dat een 
schuldeiser meewerkt aan een buitengerechtelijk 
akkoord met andere schuldeisers – zoals in het 
Payroll-arrest aan de orde – en toepassing van deze 
maatstaf ter afwering van vorderingen ter incasso 
van een huurachterstand geen steun vindt in het 
recht, zodat toepassing in die situatie in strijd is 
met de beginselen van de verbindende kracht van 
overeenkomsten en de contractsvrijheid. Voor zo-
ver dat anders zou zijn, voert Mondia aan dat geen 
sprake is van een akkoord waarin alle schuldeisers 
van V&D gelijk worden behandeld maar uitsluitend 
van een vaststellingsovereenkomst met een selec-
tieve groep schuldeisers en de situatie daarom niet 
vergelijkbaar is met die uit het Payroll-arrest. Voor 
zover de in het Payroll-arrest geformuleerde maat-
staf wel mocht worden toegepast, stelt Mondia dat 
niet is voldaan aan de daarvoor in de rechtspraak 
ontwikkelde criteria. Mondia voert ook aan dat het 
hof ten onrechte ex tunc heeft getoetst door alleen 
de omstandigheden die zich voordeden rond het 
weekend waarin het reddingsplan tot stand kwam 
(februari 2015), bij zijn oordeelsvorming te betrek-
ken. Volgens Mondia had het hof ex nunc moeten 
toetsen en ook acht moeten slaan op het feit dat 
V&D per februari 2015 (zelf stelde dat zij) weer een 
levensvatbare onderneming was en aan haar red-
ding dus niet aan de weg stond dat Mondia en ande-
re niet aan het reddingsplan hadden deelgenomen. 
De Hoge Raad oordeelt dat het hof het verweer 
dat Mondia op grond van misbruik van bevoegd-
heid geen aanspraak kon maken op de door haar 
gevorderde betaling, mocht betrekken in zijn oor-
deelsvorming over de vraag of Mondia het bestaan 
van haar vordering voldoende aannemelijk had 
gemaakt met het oog op de toewijzing daarvan in 
kort geding. Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat 
het hof voldoende heeft onderkend dat geen sprake 

19. Gelet op het feit dat V&D eigendom was van (het kapi-
taalkrachtige) Sun Capital, had het naar mijn mening 
voor de hand gelegen als deze aspecten in de proce-
dure uitgebreider aan bod waren gekomen. Verder 
vraag ik mij af of het voor het voorkomen van een 
faillissement daadwerkelijk nodig was dat andere 
partijen een offer zouden brengen, of dat Sun Capital 
in staat was om zelf meer te investeren in een poging 
een faillissement af te wenden. Ook dit komt in het 
arrest niet aan bod. 
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is van een vordering om Mondia te verplichten zich 
alsnog aan te sluiten bij het reddingsplan, maar dat 
(wel) de vraag voorligt of het bestaan van de vorde-
ring voldoende aannemelijk is om toewijzing bij 
voorraad daarvan in kort geding te kunnen recht-
vaardigen. Het hof heeft tot uitgangspunt genomen 
dat het er in wezen om gaat of Mondia misbruik van 
bevoegdheid maakt door zich te onttrekken aan de 
werking van een tussen V&D en een groot deel van 
haar overige schuldeisers getroffen regeling, die 
in de kern inhoudt dat de schuldeisers slechts een 
(beperkt) deel van hun vordering betaald krijgen 
en voor het overige afstand doen van hun recht op 
voldoening. Het hof mocht volgens de Hoge Raad 
daarom aansluiting zoeken bij de maatstaf uit het 
Payroll-arrest. De Hoge Raad oordeelt voorts dat 
het feit dat niet alle schuldeisers van V&D bij het 
reddingsplan zijn betrokken, niet in de weg staat 
aan het voorshandse oordeel van het hof dat Mon-
dia misbruik van bevoegdheid maakt door zich te 
onttrekken aan de regeling. 
De overige klachten van Mondia kunnen volgens 
de Hoge Raad evenmin tot cassatie leiden en wor-
den afgedaan op grond van art. 81 RO. De Hoge 
Raad laat het oordeel dat het verweer van V&D niet 
op voorhand ongegrond kan worden geacht dus in 
stand en gaat daarbij niet in op de vraag of is vol-
daan aan de in de rechtspraak ontwikkelde crite-
ria voor gedwongen deelname aan een akkoord. 
Voorts laat de Hoge Raad de ex tunc toets in stand.
Deze uitspraak komt mij op verschillende punten 
logisch en juist voor. De toepassing van de maatstaf 
uit het Payroll-arrest in de onderhavige situatie 
lijkt mij juist. Zowel in de casus die aan dat arrest 
ten grondslag lag als in de onderhavige casus ging 
het er immers, in de woorden van de Hoge Raad, om 
of een partij misbruik van bevoegdheid maakt door 
zich te onttrekken aan een regeling die in de kern 
inhoudt dat de schuldeisers slechts een (beperkt) 
deel van hun vordering betaald krijgen en voor het 
overige afstand doen van hun recht op voldoening. 
Daarbij vraag ik me wel af of voldoende aandacht is 
besteed aan de in de rechtspraak ontwikkelde cri-
teria voor gedwongen deelname aan een akkoord. 
Ik kom daar later op terug. Begrijpelijk is ook dat de 
omstandigheid dat niet alle schuldeisers bij het ak-
koord betrokken zijn, op zichzelf niet dient te wor-
den aangemerkt als een doorslaggevende omstan-
digheid om wel of geen misbruik van bevoegdheid 
te kunnen aannemen. Er kunnen immers valide 
redenen zijn om een bepaalde groep schuldeisers, 
zoals in dit geval de leveranciers en werknemers, 
buiten schot te laten. 
Het oordeel dat het verweer van V&D dat Mondia 
misbruik van bevoegdheid maakt, niet op voor-
hand ongegrond wordt geacht, en dat daarom het 
bestaan van haar vordering niet voldoende aanne-
melijk wordt geacht, roept wel vragen op. Het hof 
benadrukt dat, nu sprake is van een vordering in 
kort geding, het geen oordeel geeft over de vraag 
of sprake is van misbruik van bevoegdheid, maar 
slechts zeer terughoudend toetst of het bestaan van 
de vordering van Mondia voldoende aannemelijk 
is. Het is echter onvermijdelijk dat het hof ten be-

hoeve van die toets toch een (voorshands) oordeel 
geeft over de vraag of Mondia misbruik maakt van 
bevoegdheid. Dat oordeel houdt in dat voldoende 
aannemelijk is dat in de onderhavige kwestie van 
de verhuurders wel een offer kan worden gevraagd 
en van andere schuldeisers – leveranciers en werk-
nemers – niet. Als gezegd, acht het hof daarbij van 
groot belang dat in zijn optiek aannemelijk is dat 
alle verhuurders, inclusief Mondia, door een faillis-
sement een bijzonder groot nadeel zouden hebben 
geleden, dat zij – zo leek de stand van zaken ten tij-
de van het wijzen van het arrest, toen het faillisse-
ment van V&D nog niet was uitgesproken – door het 
reddingsplan hebben kunnen ontlopen. 
Die omstandigheid lijkt mij doorslaggevend voor 
dit oordeel. Indien inderdaad als vaststaand kan 
worden aangenomen dat ook Mondia door een fail-
lissement aanzienlijk nadeel zou lijden, blijkt uit 
het feitencomplex niet dat Mondia een rechtens te 
respecteren belang had bij haar weigering eenzelf-
de offer te brengen als de overige verhuurders, ter-
wijl zij dan wel belang had bij de totstandkoming 
van een reddingsplan.20 Wat daarbij wel wringt, is 
dat van een verhuurder een tijdelijke huurverlaging 
wordt verlangd terwijl V&D eigendom is van een 
grote private equity partij als Sun Capital. De facto 
heeft Sun Capital het dankzij dit arrest voor elkaar 
gekregen dat (tot een eventueel andersluidende 
uitkomst in een bodemprocedure) verhuurders 
moesten investeren in het voortbestaan van V&D, 
terwijl zij daar mogelijk zelf goed toe in staat zou 
zijn geweest.21 Bovendien zou Sun Capital op lange-
re termijn waarschijnlijk zelf de meeste vruchten 
hebben geplukt van een geslaagd reddingsplan. Ik 
vraag mij ook af of deze uitkomst in lijn is met het 
criterium dat het aangeboden akkoord behoorlijk 
moet zijn onderbouwd en volledig inzicht moet bie-
den in de schuld- en vermogenspositie van de schul-
denaar, maar ken de casus niet voldoende om daar 
een oordeel over te geven.
Bovendien wordt op deze manier in feite de deur 
opengezet om het restitutierisico vrij gemakke-
lijk bij verhuurders neer te leggen22 en wordt het  
procesinitiatief om een oordeel ten gronde te ver-
krijgen over de vraag of een huurder eigenmachtig 
een huurkorting mag toepassen, bij de verhuurder 
gelegd. Dat strookt op zichzelf met het feit dat de 
verhuurder in geval van een huurachterstand door-
gaans de partij is die het procesinitiatief zal nemen, 
maar niet met het systeem van artikel 7:207 BW, op 
grond waarvan de huurder niet eigenmachtig een 
huurkorting mag inroepen. Ik ga er echter van uit 

20. Overigens zie ik aanleiding de in deze procedure veel-
vuldig gebruikte term “of fer” te nuanceren. De ver-
huurders erkenden immers dat zij met het verstrek-
ken van de tijdelijke huurkorting hun eigen belang bij 
het behoud van V&D als huurder en het voorkomen 
van langdurige leegstand beoogden te dienen. 

21. Hierover blijkt niets uit het arrest. 
22. Zie hierover ook het commentaar van J.W. Adriaan-

sens bij het arrest van het hof, TvHB 2016, nr. 4, p. 49-
51. 
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dat deze uitkomst sterk verweven is met de omstan-
digheden van het geval, waaronder de totstandko-
ming van het reddingsplan en het feit dat Mondia 
belang had bij het reddingsplan.
Een en ander doet de vraag rijzen of de vorderin-
gen van Mondia, ongeacht of zij zelf belang had bij 
het reddingsplan, ook zouden zijn afgewezen als zij 
zich bereid had getoond om V&D tijdelijk in staat 
te stellen een lagere huurprijs te voldoen, onder de 
voorwaarde dat de daardoor ontstane huurachter-
stand bij het uitblijven van een faillissement op een 
later moment zou worden ingelopen. Mondia zou 
dan hebben willen bijdragen aan de poging van alle 
betrokken partijen om V&D in staat te stellen haar 
faillissement te voorkomen, maar de daarvoor be-
nodigde investering zou bij het uitblijven van een 
faillissement uiteindelijk voor rekening van V&D 
c.q. Sun Capital zelf zijn gekomen. Dit zou in mijn 
optiek een logische en redelijke oplossing zijn ge-
weest en tot een andere uitkomst hebben moeten 
leiden. 
Mondia heeft in de procedure overigens betwist 
dat zij nadeel zou lijden door een faillissement. 
Volgens de AG23 betrof dit echter een blote betwis-
ting, terwijl V&D en de gevoegde verhuurders hun 
stellingen hadden onderbouwd met een verklaring 
van een bedrijfsmakelaar. Mogelijk heeft het hof 
daarin aanleiding gezien om aan deze betwisting 
voorbij te gaan. Indien het hof wel aannemelijk 
had gevonden dat een faillissement voor Mondia 
niet tot nadeel zou leiden24 en/of zij geen belang zou 
hebben gehad bij het reddingsplan, bijvoorbeeld 
omdat haar pand beter verhuurbaar was dan de 
panden van de andere verhuurders, dan had dit tot 
een andere af loop kunnen, en in mijn ogen moeten, 
leiden. Gelet op de strenge toets bij toepassing van 
het leerstuk van misbruik van bevoegdheid in het 
algemeen en meer in het bijzonder op de tot terug-
houdendheid nopende maatstaf van het Payroll-ar-
rest en de daarbij door de Hoge Raad gemaakte 
aantekeningen, meen ik dat het hof de vraag of het 
bestaan van de vordering van Mondia voldoende 
aannemelijk was om toewijzing bij voorraad van de 
door haar gepretendeerde geldvordering te kunnen 
rechtvaardigen, in die situatie positief had moeten 
beantwoorden. 
Indien de belangen van de overige verhuurders 
in die situatie aan toewijzing van de vorderingen 
van Mondia in de weg zouden staan, zou dat erop 
neerkomen dat het risico van de verhuurders van 
minder courante locaties op haar zou worden af-
gewenteld. Daarvoor zie ik, mede gelet op de aan-
tekeningen van de Hoge Raad in het Payroll-arrest, 
geen grond. Evenmin zie ik, wederom mede gelet op 
het Payroll-arrest, grond om Mondia verantwoor-
delijk te achten voor het behoud van de werkgele-
genheid door het voortbestaan van V&D. Temeer 
nu uit het arrest niet blijkt dat Sun Capital niet in 

23. Parket bij de Hoge Raad 6 januari 2017, ECLI: NL: PHR: 
2017: 4, r.o. 3.21 t/m 3.23.

24. Of tot minder nadeel dan verplichte deelname aan het 
reddingsplan.

staat was om meer kapitaal in te brengen dan zij 
heeft gedaan. Daarbij is van belang dat op grond 
van de rechtspraak ook moet worden beoordeeld 
of het aangeboden akkoord een volledig en actueel 
inzicht biedt in de schuld- en vermogenspositie van 
de schuldenaar en inzicht moet worden geboden in 
het maximaal haalbare resultaat dat de schulde-
naar de schuldeisers kan bieden. 
Tot slot is de vraag wat de uitkomst zou zijn geweest 
als het faillissement van V&D zou zijn uitgespro-
ken voordat het hof arrest weest. In die situatie 
zou duidelijk zijn geweest dat het reddingsplan nie-
mand had kunnen helpen en zou Mondia in mijn 
optiek een gerechtvaardigd belang hebben gehad 
om vast te houden aan haar weigering om deel te 
nemen aan het reddingsplan. Gelet op de door het 
hof gehanteerde, en door de Hoge Raad gesanctio-
neerde, ex tunc toets, is echter goed mogelijk dat de 
uitkomst niet anders was geweest. 
Al met al lijkt de uitkomst van dit arrest sterk ge-
kleurd door de omstandigheden van het geval en 
moeten hieruit naar mijn idee niet te snel algemene 
regels worden afgeleid. Een casus als de onderha-
vige, waarin zoveel verhuurders met zoveel moei-
lijk verhuurbare panden geconfronteerd zullen 
worden dat zij massaal bereid zijn huurkortingen 
te verlenen, zal zich in de praktijk bovendien naar 
verwachting niet snel opnieuw voordoen.25 

I.E. Hof huis26
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Samenvatting

Dit is het eerste arrest van de Hoge Raad over de 
Wet verhuurderheffing (Wvh). De Hoge Raad beves-
tigt dat voor het begrip 'huurwoning' als bedoeld in 
art. 2 (a) Wvh aansluiting moet worden gezocht bij 
het huurbegrip van art. 7:201 BW. Laatstgenoemd 
artikel bepaalt dat huur de overeenkomst is waar-
bij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de 
andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte 

25. Zie hierover ook N. van Tamelen, ‘De kwestie Mondia 
/ V&D. Kan een schuldeiser tot afstand van zijn vor-
dering worden gedwongen bij een dreigend faillisse-
ment van de schuldenaar?', FIP 2017, 226.

26. Irene Hof huis is advocaat en werkzaam bij Fort  
Advocaten te Amsterdam. 


