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"Ur  
In elke aflevering van  HIP  wordt een klassieker uit het huurrecht besproken. Het gaat telkens om een 
uitspraak die van grote betekenis is (geweest) voor het huurrecht. Steeds komt aan bod wat de aanleiding 
voor de procedure was, welke rechtsvraag ter beantwoording voor lag en of de uitspraak nog steeds relevant 
is. In deze aflevering het arrest' van de Hoge Raad van 14 oktober 1983  (NJ  1984, 253, UN AG4662) over 
de vraag of op een huurovereenkomst met betrekking tot een ruimte die als zodanig niet kwalificeert als 
290-bedrijfsruimte, toch de regels die gelden voor 290-bedrijfsruimte van toepassing zijn als die ruimte 
bestemd is om door de huurder te worden gebruikt samen met een andere ruimte die als zodanig wel als 
290-bedrijfsruimte kwalificeert.  

Casus 

Zwart ede huurder') heeft met ingang van 1 april 1971 
van Tuin c.s. (hierna: 'de verhuurder') een pand aan de 

(prachtige!) Commelinstraat in Amsterdam gehuurd. Het 
pand bestaat uit een woning (die de huurder heeft onder-
verhuurd) en een souterrain. Het souterrain heeft de huur-
der in gebruik als stallingsruimte voor (brom)fietsen ten be-
hoeve van zijn rijwielhandel van waaruit hij (brom)fietsen 
verhandelt en repareert (hierna: 'de stallingsruimte'). De 
rijwielhandel is gevestigd aan de overkant van de stallings-
ruimte. De huurder heeft het pand waarin die rijwielhandel 
is gevestigd eveneens gehuurd, zij het van een ander dan 
van wie hij de stallingsruimte heeft gehuurd. 
De verhuurder heeft de huurovereenkomst met betrekking 
tot de stallingsruimte opgezegd tegen 1 april 1981. De 
verhuurder heeft daarbij niet de regels in acht genomen die 
gelden voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7A:1624 
BW (oud)2  (vergelijkbaar met bedrijfsruimte in de zin 
van artikel 7:290 BW en hierna aangeduid als '290-
bedrijfsruimte'), omdat daar volgens de verhuurder geen 
sprake van is. 

Procedure 

De huurder heeft de kantonrechter in Amsterdam in de 
onderhavige procedure verzocht de opzegging door de 
verhuurder nietig te verklaren. De huurder heeft zich op 

1 	Strikt genomen is sprake van een beschikking, omdat sprake was van 
een verzoekschriftprocedure. 

2 	Vgl. artikel 7:294 BW en artikel 7A:1627 BW (oud). 

het standpunt gesteld dat de stallingsruimte een (connexe) 
ruimte is die deel uitmaakt van de rijwielhandel en daardoor 
een 290-bedrijfsruimte is geworden. De verhuurder heeft 
volgens de huurder ten onrechte de daarvoor geldende op-
zeggingsregels niet in acht genomen met als gevolg dat de 
opzegging nietig is. 
Tussen partijen is niet in geschil dat de door de huurder 
aan de overkant van de stallingsruimte geëxploiteerde 
rijwielhandel een 290-bedrijfsruimte is. Tussen partijen 
is evenmin in geschil dat de stallingsruimte als zodanig 
dat niet is. De vraag die partijen verdeeld houdt, is of de 
stallingsruimte, doordat die ruimte gebruikt wordt ten 
behoeve van een 290-bedrijfsruimte, kwalificeert als een 
290-bedrijfsruimte, omdat uit artikel 7:290 lid 3 BW volgt 
dat 'onroerende aanhorigheden' en andere voorzieningen 
die met een 290-bedrijfsruimte verbonden zijn, kunnen 
kwalificeren als een 290-bedrijfsruimte. 
De kantonrechter heeft de in de vorige alinea bedoelde 
vraag bij beschikking van 13 juli 1981 bevestigend 
beantwoord en de verhuurder in het ongelijk gesteld. 
De verhuurder heeft vervolgens appel ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam (appelrechter onder oud recht). 
Ook de rechtbank stelt de verhuurder in het ongelijk. De 
rechtbank overweegt bij beschikking van 19 mei 1982 dat 
de huurder aan de overkant van de straat een rijwielhandel 
exploiteert 'en in verband daarmee de onderhavige ruimte 
heeft gehuurd' en vervolgt: 

1.1 dat het verschaffen van een stallingsgelegenheid, indien daartoe 

de mogelijkheid bestaat, een zeker in de stad gewaardeerd onder-

deel is van het dienstenpakket dat een rijwiel/bromfietsenhandelaar-

reparateur zijn klanten kan aanbieden; dat een onder die omstandig- 
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heden geëxploiteerde rijwiel- en bromfietsenstalling geacht moet 

worden deel uit te maken van het door [de huurder] gevoerde klein-

handels- en ambachtsbedrijf, zodat de daarvoor bestemde ruimte 

voor de uitoefening van dit bedrijf van [de huurder] is bestemd, on-

geacht of in deze ruimte zelf ook goederen worden geleverd en/of 

reparaties verricht en ongeacht het feit dat [de huurder] die ruimte 

niet van [de verhuurder], doch van anderen heeft gehuurd?' 

De rechtbank oordeelt dus dat de stallingsruimte 
kwalificeert als 290-bedrijfsruimte, omdat de stallings-
ruimte deel uitmaakt van de rijwielhandel. 

Oordeel Hoge Raad 

De verhuurder stelt cassatieberoep in. De Hoge Raad 
vernietigt de beschikking van de rechtbank. De Hoge Raad 
overweegt: 

"Uit de feiten waarvan de rechtbank blijkens het voorgaande is uit-

gegaan, vloeit niet voort dat is voldaan aan de in artikel [7:290 BW] 

gestelde eis dat de onderhavige ruimte 'krachtens overeenkomst van 

huur en verhuur is bestemd voor' de uitoefening van een kleinhan-

dels- of ambachtsbedrijf. Daartoe is in een geval als het onderhavige 

nodig dat de huurovereenkomst insluit dat de verhuurder ermee in-

gestemd heeft dat de verhuurde ruimte wordt bestemd om tezamen 

met de andere door de huurder gebezigde ruimten als bedrijfsruimte 

te worden gebruikt. Een zodanig instemming kan eventueel worden 

afgeleid uit het feit dat de aard van de verhuurde ruimte meebrengt 

dat zij niet dan als een onderdeel van de gehele door de huurder 

geëxploiteerde bedrijfsruimte kan worden gezienf 

De Hoge Raad heeft daarmee de zogenaamde connexi-
teitsleer aanvaard. Dat wil zeggen de mogelijkheid dat een 
ruimte die als zodanig geen 290-bedrijfsruimte is, als 290-
bedrijfsruimte kwalificeert, omdat die ruimte deel uitmaakt 
van een 290-bedrijfsruimte die van een andere verhuurder 
wordt verhuurd. De Hoge Raad heeft de beschikking van 
de rechtbank desondanks vernietigd, omdat de rechtbank 
'noch heeft vastgesteld dat er een zodanige instemming van 
[de verhuurder] was, noch dat het hier gaat om een ruimte 
van voormelde aard'. 

Relevantie voor huidige praktijk 

Het fietsenstallingarrest is gewezen onder oud recht. 
Desondanks is het ook relevant voor de huidige praktijk. 
Dat volgt ook uit het feit dat de Hoge Raad op 10 februari 
2012  (NJ  2012, 434, ECLI:NL:HR:2012:BU5602) een 
arrest heeft gewezen dat op het fietsenstallingarrest 
voortborduurt. De Hoge Raad heeft in dat arrest geoordeeld 
dat de connexiteitsleer die hij in het fietsenstallingarrest 
heeft aanvaard, ook van toepassing is als de andere door de 
huurder als 290-bedrijfsruimte gebezigde ruimte niet door 
hem gehuurd wordt, maar op grond van een andere titel bij 
hem in gebruik is, zoals een eigendomsrecht. 
Te verwachten valt dat het in de vorige alinea bedoelde 
arrest van de Hoge Raad niet de laatste uitspraak over 
de connexiteitsleer zal zijn. De toepassing daarvan roept 
in verschillende situaties vragen op. Te denken valt aan 
de situatie dat de huurder de stallingsruimte in privé 
huurt terwijl de als 290-bedrijfsruimte gebezigde ruimte 
in gebruik is bij een door de huurder geëxploiteerde 
vennootschap. Te denken valt voorts aan de situatie dat 
de huurder de ruimte die op grond van de connexiteitsleer 
als 290-bedrijfsruimte kwalificeert, in gebruik geeft aan 
een ander en de als 290-bedrijfsruimte gebezigde ruimte 
niet.' De toekomst zal leren of de connexiteitsleer ook in 
die situaties van toepassing is. 

Over de auteur  

Mr.  dr. Marieke Thijssen is advocaat bij Hekkelman Advocaten NV. 

3 	Vgl. I.C.K. Mol in haar noot onder Ktr. Alphen aan den Rijn 28 april 2009, 

THvB 2009,9 en N. Eeken in haar noot onder Hoge Raad 10 februari 2012,  

NJ  2012, 434, THvB 2012,3, ECLI:NL:HR:2012:8U5602. 
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