
238 Nr. 4 juli/augustus 2015Tijdschrif t voor  HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE

De kwalificatieproblematiek 
bij onderverhuur van 
zorgcomplexen: is toepassing 
van het huurrecht voor 
woonruimte op de 
hoofdhuurovereenkomst 
wenselijk?
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1. Inleiding

Inmiddels is het nodige geschreven over de gevol-
gen van de hervorming van het zorgstelsel voor 
zorgvastgoed;2 in het TvHB onder andere door Veld-
man en Mol.3 In het artikel ‘Zorg, gebruik en kwa-
lificeren op maat; de kwalificatieproblematiek bij 
zorgcomplexen’, hebben zij aan de hand van een (fic-
tief) zorgcomplex aandacht besteed aan de kwalifi-
catieproblematiek bij verhuur van zorgvastgoed. In 
dat kader hebben Veldman en Mol ook stil gestaan 
bij het arrest van de Hoge Raad van 20 september 
1985 (Zonsho�e I).4 Zij hebben er op gewezen dat uit 
de door de Hoge Raad in dat arrest geformuleerde 
rechtsregel volgt dat op de hoofdhuurovereen-
komst met betrekking tot een zorgcomplex de re-
gels voor verhuur van woonruimte van toepassing 
kunnen zijn als het zorgcomplex bestemd is om te 
worden onderverhuurd als woonruimte.5 Wij gaan 
in dit artikel, in aanvulling op het artikel van Veld-
man en Mol, na in hoeverre Zonsho�e I hierin een 
rol speelt. Daartoe staan wij eerst stil bij de vraag of 
het wenselijk is dat op de hoofdhuurovereenkomst 
met betrekking tot een zorgcomplex de regels voor 
verhuur van woonruimte van toepassing zijn.6 Wij 
maken daarbij (dankbaar) gebruik van (een deel 
van) het door Veldman en Mol gebruikte voorbeeld 
van het Zorgpaleis. Wij veronderstellen in dit ar-
tikel steeds dat op de onderhuurovereenkomsten 
die de zorginstelling met de zorgvragers sluit (al 
dan niet na toepassing van de in de rechtspraak7 
ontwikkelde voorrangsregels voor het geval het ge-
huurde een gemengde bestemming heeft), de regels 
voor verhuur van woonruimte van toepassing zijn. 
Terecht wijzen Veldman en Mol er in hun artikel 
op dat dit (gelet op die voorrangsregels) in een zorg-
complex lang niet altijd het geval is.8

2. Het Zorgpaleis

Het Zorgpaleis bestaat uit een aantal gebouwen. 
De gebouwen behoren in eigendom toe aan een be-
legger. De belegger verhuurt de gebouwen in casco 
staat op basis van een hoofdhuurovereenkomst 
naar het model van de Raad voor de Onroerende 
Zaken voor kantoorruimte en andere bedrijfsruim-
te in de zin van art. 7:230a BW, inclusief de daarbij 
horende algemene bepalingen, versie 2015 (‘het 
ROZ-model voor 230a-ruimte’), aan het Zorgpaleis 
B.V., een zorginstelling. De huurprijs bedraagt € 10 
miljoen per jaar. De bestemming van de gebouwen 
is ‘zorgverlening aan senioren overeenkomstig het 
concept van het Zorgpaleis B.V.’. De hoofdhuurover-
eenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur. Zo-
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wel zorgvragers die zware zorg nodig hebben als 
zorgvragers die slechts beperkt zorg nodig hebben, 
kunnen bij het Zorgpaleis B.V. terecht. Het Zorgpa-
leis B.V. heeft de zorgvragers die slechts beperkt 
zorg nodig hebben, gehuisvest in één van de gebou-
wen waaruit het Zorgpaleis bestaat, genaamd ‘Ver-
sailles’. Daarin zijn geen zorgvragers gehuisvest die 
zware zorg nodig hebben. Versailles bestaat uit der-
tig woningen die kwalificeren als ‘zelfstandige wo-
ningen’. Dat wil zeggen dat die woningen een eigen 
toegang hebben en bewoond kunnen worden zon-
der af hankelijk te zijn van wezenlijke voorzienin-
gen daarbuiten.9 De woningen kwalificeren tege-
lijkertijd als ‘servicef latwoningen’; in de woningen 
is een noodroepinstallatie aanwezig, in Versailles 
is een gemeenschappelijke ruimte aanwezig die 
gebruikt kan worden voor recreatieve doeleinden 
en voor het verstrekken van maaltijden aan zorg-
vragers en het Zorgpaleis B.V. verleent medische 
en paramedische zorg van eenvoudige aard.10 In 
Versailles is daarnaast een aantal kantoor-, behan-
del- en opslagruimten aanwezig. Het Zorgpaleis 
B.V. verhuurt de woningen in Versailles (sinds de 
hervorming van het zorgstelsel) aan zorgvragers 
die slechts beperkt zorg nodig hebben op basis van 
een (onder)huurovereenkomst naar het ROZ-mo-
del voor woonruimte, inclusief de daarbij horende 
algemene bepalingen, versie 2003 (‘het ROZ-model 
voor woonruimte’).11 Het Zorgpaleis B.V. gaat de (on-
der)huurovereenkomsten voor onbepaalde duur 
aan. De huurprijs van de woningen ligt onder de 
liberalisatiegrens, zodat de zorgvragers aanspraak 
op huurtoeslag kunnen maken.12 

3. Kwalificatie

Op de hoofdhuurovereenkomst met een zorgin-
stelling met betrekking tot een zorgcomplex zijn 
in beginsel de regels met betrekking tot verhuur 
van 230a-ruimte van toepassing, omdat een zorg-
complex doorgaans in overwegende mate bestemd 
is om te worden gebruikt als ruimte die niet kwa-
lificeert als woonruimte of 290-bedrijfsruimte. 
Indien een zorgcomplex bestaat uit één of meer 
woningen, dan zijn op de onderverhuur daarvan 
door de instelling aan de zorgvrager in beginsel de 
regels met betrekking tot verhuur van woonruimte 
van toepassing. In de rechtspraak en de literatuur 
wordt aangenomen dat dit alleen het geval is als 
het zorgelement in de relatie tussen de instelling en 
de zorgvrager niet overheerst.13 Een aanwijzing dat 

9. Art. 7:234 BW. 
10. Besluit huurprijzen woonruimte, tabel A, onder 12.
11. Wij gaan er in deze bijdrage aan voorbij dat vanwe-

ge de hervorming van het zorgstelsel en het daarbij 
horende overgangsrecht op dit moment in de meeste 
instellingen de situatie aan de orde is dat met een deel 
van de zorgvragers reguliere huurovereenkomsten 
zijn gesloten en met een deel (nog) niet.

12. Art. 7:247 BW. 
13. HR 28 juni 1985, NJ 1986, 38, HR 15 november 1991, NJ 

1992, 119, HR 19 februari 1993, NJ 1993, 247, Rb Oost-Bra-

daar sprake van is, kan zijn dat de door de zorgvra-
ger te betalen vergoeding voor huisvesting, verblijf 
en zorg (als gevolg van de hervorming van het zorg-
stelsel) gescheiden zijn.14 De toekomst zal leren of 
die aanname juist is. Om die reden sluit het Zorgpa-
leis B.V. in ‘ons’ voorbeeld met de zorgvragers die in 
Versailles gehuisvest zijn (onder)huurovereenkom-
sten waarop de regels met betrekking tot verhuur 
van woonruimte van toepassing zijn. Dat doet het 
Zorgpaleis B.V. niet met de zorgvragers die zware 
zorg nodig hebben. Daarmee sluit het Zorgpaleis 
B.V. zorgovereenkomsten waarop de regels met be-
trekking tot verhuur van woonruimte buiten toe-
passing blijven. Op die zorgovereenkomsten ziet 
deze bijdrage dus niet.

4. Wettelijk kader

In de literatuur wordt aangenomen dat uit Zonshof-
je I voortvloeit dat op de hoofdhuurovereenkomst 
met een zorginstelling de regels met betrekking tot 
verhuur van woonruimte van toepassing kunnen 
zijn als een zorgcomplex bestemd is om te worden 
onderverhuurd als woonruimte. Wij stellen in 
paragraaf 4 ter discussie of die aanname juist is. 
Voordat we daar aan toe komen, onderzoeken wij 
eerst of het wenselijk is de regels voor verhuur van 
woonruimte op de hoofdhuurovereenkomst toe te 
passen. Wij doen dat door een vergelijking te ma-
ken tussen de regels voor 230a-ruimte en de regels 
voor woonruimte met betrekking tot de volgende 
onderwerpen: gebreken, huurprijzen, huurbeëindi-
ging en onderverhuur. Vervolgens zullen wij aan de 
hand van het voorbeeld van het Zorgpaleis de con-
sequenties uitwerken indien op de hoofdhuurover-
eenkomst de regels voor woonruimte niet en indien 
die regels wel van toepassing zijn.15 Wij zullen per 
onderwerp afsluiten met een tussenconclusie.

4.1. Gebreken

Inleiding
Betreft het gehuurde woonruimte, dan is de gebre-
kenregeling op grond van art. 7:242 BW (goeddeels) 
van semi-dwingend recht. Op grond van art. 7:242 
BW is het immers niet mogelijk om ten nadele van 
de huurder van de art. 7:204, 206 leden 1 en 2, 207, 
208 of 217 BW af te wijken.16 Op grond van art. 7:241 

bant 15 januari 2015, ECLI: NL: RBOBR: 2015: 97, F.C. 
Borst, ‘Gemengde overeenkomsten met een huurele-
ment en gemengde huurovereenkomsten’, WR 2004, 
20, paragraaf 3.1, Asser/Abas 5-IIA 2007, 106, Van der 
Hoek 2012, T&C Huurrecht, art. 7:233 BW, aant. 3.

14. I. Benjert, ‘Woonruimte in zorginstellingen: huur- of 
gemengde overeenkomst?’, WR 2013/13, p. 2, H.M. Kol-
ster, ‘Scheiden van wonen en zorg’, Vastgoed Fiscaal & 
Civiel 2013, af l. 4, nr. 3, p. 5, R.M. Rijpstra en H.C.E.P.J. 
Janssen, ‘Scheiden van wonen en zorg’, VGR 2013/2, p. 
4 en Mesu-Abbekerke 2014, p. 3 e.v.

15. Wij beogen daarmee niet uitputtend te zijn.
16. Tenzij het gaat om herstellingen aan door de huurder 

aangebrachte veranderingen en toevoegingen of ge-
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BW is in het gebrekenbesluit daarnaast semi-dwin-
gend bepaald welke gebreken ‘in elk geval’ als ge-
breken worden aangemerkt.17 Dit betekent dat het 
bij woonruimte niet mogelijk is ten nadele van de 
huurder af te spreken dat een bepaald gebrek niet 
als een gebrek in de zin van art. 7:204 lid 2 BW kwa-
lificeert. De huurder die een casco ruimte als woon-
ruimte huurt, kan van de verhuurder derhalve 
verlangen dat die ruimte beschikt over de voor een 
woonruimte benodigde wezenlijke voorzieningen, 
zoals toilet, douche en keuken.18 De huurder kan dat 
zelfs als de huurprijs op het ontbreken van die voor-
zieningen is afgestemd.19 Het voorgaande betekent 
voorts dat het (in het geheel) niet mogelijk is ten na-
dele van de huurder af te spreken dat hij bij gebre-
ken geen recht op huurprijsvermindering heeft of 
dat hij geen recht heeft op schadevergoeding. 
Dit is anders als het gehuurde 230a-ruimte betreft. 
Dan is het mogelijk de reikwijdte van het begrip ‘ge-
brek’ in art. 7:204 lid 2 BW te beperken door af te 
spreken dat een bepaalde eigenschap of omstandig-
heid niet als een gebrek kwalificeert. Een andere 
wijze om de reikwijdte van het begrip ‘gebrek’ te 
beperken, is door het gehuurde in de huurovereen-
komst minder specifiek te beschrijven.20 In de prak-
tijk worden voorts de gevolgen van het bestaan van 
een gebrek bij verhuur van 230a-ruimte beperkt 
door af te spreken dat de huurder geen recht heeft 
op huurprijsvermindering of schadevergoeding.21 
Op grond van het bepaalde in art. 7:209 BW geldt 
dat de huurder een dergelijke afspraak alleen kan 
vernietigen als de verhuurder het gebrek bij het 
aangaan van de huurovereenkomst kende of be-
hoorde te kennen, mits de omstandigheid zelf niet 
als gebrek is uitgesloten.

Het Zorgpaleis – huurrecht woonruimte is op de hoofd-
huurovereenkomst niet van toepassing
Het Zorgpaleis B.V. heeft slechts recht op herstel, 
huurprijsvermindering en schadevergoeding als 
het complex aan het Zorgpaleis B.V. niet het genot 
verschaft dat zij van een 230a-ruimte in casco staat 
mag verwachten. Op grond van de bij de huurover-
eenkomst horende algemene bepalingen heeft het 
Zorgpaleis B.V. (in beginsel) bovendien geen recht 

breken aan door de huurder aangebrachte verande-
ringen en toevoegingen, art. 7:242 lid 1 BW.

17. Bijlage II bij het Besluit huurprijzen woonruimte, Stb. 
1979, 649, zoals laatstelijk gewijzigd op 17 juni 2014, 
Stb. 2014, 218.

18. Art. 7:243 BW.
19. Vgl. Dozy 2014, T&C Huurrecht, art. 7:204 BW, aant. 3 

voor wat betreft een bouwvallige woonruimte onder 
verwijzing naar Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 
p. 15.

20. Vgl. het ROZ-model voor 230a-ruimte waarin de be-
schrijving in art. 1.1 wordt neergelegd (meer algemeen: 
‘de bedrijfsruimte’ en meer specifiek bijvoorbeeld ‘de 
showroom’; in het laatste geval is het verwachtingspa-
troon van de huurder hoger dan wanneer enkel een 
bedrijfsruimte wordt verhuurd); vgl. ook p. 5 van de 
handleiding van de ROZ daarbij. 

21. Vgl. art. 10.3 en 10.4 van de algemene bepalingen ho-
rende bij het ROZ-model voor 230a-ruimte.

op huurprijsvermindering en schadevergoeding 
ten aanzien van gebreken die na het aangaan van 
de huurovereenkomst zijn ontstaan.22 

Het Zorgpaleis – huurrecht woonruimte is op de hoofd-
huurovereenkomst wel van toepassing
De belegger heeft het complex casco aan het Zorg-
paleis B.V. verhuurd. Dat betekent dat de woningen 
waaruit Versailles bestaat per definitie niet het 
genot verschaffen dat het Zorgpaleis B.V. van een 
woonruimte mag verwachten. De daartoe benodig-
de voorzieningen, zoals toilet, douche en keuken, 
ontbreken immers. Het Zorgpaleis B.V. heeft om 
die reden recht op herstel, huurprijsvermindering 
en schadevergoeding. Daarbij kan de belegger zich 
niet beroepen op de contractuele uitsluiting van die 
rechten in de algemene bepalingen bij de huurover-
eenkomst. Daarnaast kan hij zich er evenmin op 
beroepen dat de huurprijs voor het complex is afge-
stemd op het complex in casco staat. Het bepaalde 
in art. 7:242 BW staat daaraan in de weg. 

Tussenconclusie
Gelet op het voorgaande kan een zorgcomplex op ba-
sis van de hoofdhuurovereenkomst niet casco wor-
den verhuurd als op de hoofdhuurovereenkomst de 
regels voor verhuur van woonruimte van toepas-
sing zijn. In dat geval zit er voor de hoofdverhuur-
der niets anders op, dan daarop in de hoofdhuur-
overeenkomst te anticiperen door het zorgcomplex 
niet casco aan de zorginstelling te verhuren. Gevolg 
daarvan is wel dat de hoofdverhuurder in de woon-
ruimten waaruit het zorgcomplex bestaat de voor 
woonruimte benodigde voorzieningen aan moet 
brengen met alle herstel- en onderhoudsverplich-
tingen van dien.

4.2. Huurprijzen en andere vergoedingen

Inleiding
Ingevolge art. 7:246 BW is de hoofdregel dat het de 
verhuurder van woonruimte vrij staat die huurprijs 
overeen te komen die de huurder bereid is te beta-
len, tenzij uit titel 7.4.5.2 BW anders voortvloeit. De 
betreffende titel bevat het huurprijzenrecht voor 
woonruimte.23 Op grond daarvan gelden met name 
de nodige uitzonderingen op de hoofdregel voor de 
huurprijzen van zogenaamde niet-geliberaliseerde 
woonruimten. Wij beperken ons hierna tot deze 
niet-geliberaliseerde woonruimten, omdat de huur-
prijzen van woonruimten in een gemiddeld zorg-
complex (zoals het Zorgpaleis) niet-geliberaliseerd 
zijn. Bij niet-geliberaliseerde woonruimten gaat 
het om onzelfstandige woningen en zelfstandige 
woningen waarvoor bij het aangaan van de huur-
overeenkomst een huurprijs is overeengekomen, 
die gelegen is onder de jaarlijks bij AMvB vast te 

22. Art. 10.3 en 10.4 algemene bepalingen.
23. Het huurprijzenrecht is onder andere uitgewerkt 

in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, art. 
7:245 BW. 
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stellen liberalisatiegrens.24 Op grond van art. 7:249 
BW heeft de huurder de mogelijkheid de aanvangs-
huurprijs die boven de liberalisatiegrens ligt door 
de huurcommissie te laten toetsen, indien hij van 
mening is dat die huurprijs daar op grond van het 
woningwaarderingsstelsel (het ‘puntensysteem’) 
onder ligt. Indien de huurcommissie die mening 
deelt, dan wordt de huurprijs verlaagd en geldt de 
(niet-geliberaliseerde) huurprijs die op grond van 
het puntensysteem bij de woonruimte past. Het 
puntensysteem is een systeem waarbij aan woon-
ruimte kwaliteitspunten worden toegekend op 
basis waarvan de maximumhuurprijs wordt vast-
gesteld.25 De punten worden onder andere toege-
kend op basis van oppervlakte, aantal vertrekken, 
woonomgeving en aanwezigheid van sanitaire 
voorzieningen, maar bijvoorbeeld ook als sprake is 
van een servicef latwoning. Het huurprijzenrecht 
bepaalt bij niet-geliberaliseerde woonruimten (via 
het puntensysteem) niet alleen de maximumhuur-
prijs, maar ook de maximale huurverhoging die 
jaarlijks is toegestaan (hetgeen voor wat betreft 
zelfstandige woningen af hankelijk is van het in-
komen van de huurder).26,27 Het huurprijzenrecht 
bevat tenslotte regels met betrekking tot de kosten 
voor de nutsvoorzieningen met een individuele me-
ter en de servicekosten. Zo bevat art. 7:258 BW een 
procedure voor het geval in de huurovereenkomst 
een all-in prijs is bedongen.28 
Het voorgaande is anders als het gehuurde 
230a-ruimte betreft. Het huurrecht bevat in dat ge-
val geen regels met betrekking tot de hoogte van de 
aanvangshuurprijs of de aanpassing daarvan. Het 
bevat evenmin regels met betrekking tot de ser-
vicekosten.

Het Zorgpaleis – huurrecht woonruimte is op de hoofd-
huurovereenkomst niet van toepassing
De belegger die eigenaar is van het Zorgpaleis is vrij 
daarvoor die huurprijs te vragen die het Zorgpaleis 
B.V. bereid is te betalen, in dit geval € 10 miljoen per 
jaar. Op grond van art. 17 van de bij de huurover-
eenkomst horende algemene bepalingen kan de be-
legger de huurprijs jaarlijks verhogen met het door 
het CBS vastgestelde inf latiepercentage.29 Daar-

24. Bij geliberaliseerde woonruimten gaat het om zelf-
standige woningen waarvoor een aanvangshuurprijs 
is overeengekomen die gelegen is boven een bepaalde 
huurprijs, ook wel de liberalisatiegrens geheten, art. 
7:247 BW. De liberalisatiegrens is met ingang van 1 ja-
nuari 2015 vastgesteld op € 710,68 per maand.

25. Het Besluit huurprijzen woonruimte (het puntenstel-
sel) wordt gewijzigd met ingang van 1 oktober 2015, 
vgl. Besluit van 8 juli 2015 tot wijziging van het Besluit 
huurprijzen woonruimte (aanpassing van het wo-
ningwaarderingsstelsel in verband met de introduc-
tie van de waarde op grond van de Wet onroerende 
zaken), Stb. 2015, nr. 290.

26. Art. 7:252a en 252b BW, ingevoerd bij wetswijziging 
van 14 maart 2013, Stb. 2013, 89 en 90.

27. Art. 7:248 en 250 e.v. BW.
28. Gewijzigd met ingang van 1 juli 2014, Stb. 2014, 205 en 

234.
29. Art. 17 algemene bepalingen.

naast kan de belegger de huurprijs op grond van 
de huurovereenkomst gedurende de duur van de 
huurovereenkomst herzien, indien partijen dat zijn 
overeengekomen.30 Op grond van de huurovereen-
komst zijn geen servicekosten verschuldigd, omdat 
de belegger geen leveringen en diensten verricht.

Het Zorgpaleis – huurrecht woonruimte is op de hoofd-
huurovereenkomst wel van toepassing
De huurprijzen van de zelfstandige servicef latwo-
ningen in Versailles zijn niet-geliberaliseerd. Dat 
betekent dat het Zorgpaleis B.V. de huurcommissie 
op basis van het huurprijzenrecht kan verzoeken 
te bepalen welke huurprijs per woning geldt op 
basis van het puntensysteem.31 Stel: de huurcom-
missie bepaalt die huurprijs op € 500,00 per wo-
ning per maand. De vraag is dan welk deel van de 
huurprijs van € 10 miljoen per jaar het Zorgpaleis 
B.V. aan de belegger verschuldigd is voor de ruim-
ten waarvoor de huurcommissie de huurprijs niet 
heeft bepaald. Is deze wellicht: € 10 miljoen minus 
€ 500,00 maal twaalf maal het aantal woningen? 
Genoemde vraag kan naar onze mening alleen met 
zekerheid beantwoord worden, als achterhaald 
kan worden welk deel van de huurprijs van € 10 
miljoen volgens partijen betrekking heeft op de 
ruimten waarvoor de huurcommissie de huurprijs 
niet heeft bepaald. Indien dat niet mogelijk is, is in 
beginsel onduidelijk welke huurprijs het Zorgpaleis 
B.V. voor die ruimten verschuldigd is. Daardoor is 
ook onduidelijk welk deel van de huurprijs van € 10 
miljoen de belegger kan verhogen met het door het 
CBS vastgestelde inf latiepercentage of kan herzien. 
Ten aanzien van de door de huurcommissie bepaal-
de huurprijs van de woningen, is (onder andere) 
ongewis of en zo ja op welke wijze de belegger de 
inkomensaf hankelijke huurverhoging toe kan pas-
sen.32 Kortom, het toepassen van het huurprijzen-
recht voor niet-geliberaliseerde woonruimte op de 
hoofdhuurovereenkomst tussen de eigenaar en het 
Zorgpaleis lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Tussenconclusie
Gelet op het voorgaande verdient het niet aanbeve-
ling om in de hoofdhuurovereenkomst één huur-
prijs voor het gehele zorgcomplex overeen te ko-
men als op die hoofdhuurovereenkomst de regels 
voor verhuur van woonruimte van toepassing zijn. 
Willen partijen duidelijkheid over de betalingsver-
plichtingen die de zorginstelling op basis van de 
hoofdhuurovereenkomst heeft, dan verdient het 

30. Indien de belegger dat niet bedongen zou hebben, kan 
hij de huurovereenkomst opzeggen als de zorginstel-
ling niet meewerkt aan herziening van de huurprijs.

31. Op grond van art. 7:249 BW of, indien meer dan zes 
maanden zijn verstreken na het tijdstip waarop de 
huurovereenkomst is ingegaan, op grond van art. 
7:254 BW. 

32. De inkomensaf hankelijke huurverhoging maakt het 
mogelijk om bij de jaarlijkse huurverhoging met be-
trekking tot een zelfstandige woonruimte, een extra 
huurverhoging toe te passen al naar gelang het inko-
men van de huurder. 
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aanbeveling daarop in de hoofdhuurovereenkomst 
te anticiperen door de huurprijs uit te splitsen voor 
het deel dat betrekking heeft op de woonruimten 
waarop het huurprijzenrecht van toepassing is en 
het deel dat betrekking heeft op de andere ruimten. 
Wij maken daarbij wel de kanttekening dat als par-
tijen dat doen, zij de suggestie wekken dat zij zelf 
van mening zijn dat de regels voor verhuur van 
woonruimte van toepassing zijn. Om dat te voor-
komen, verdient het aanbeveling in de considerans 
van de hoofdhuurovereenkomst uitdrukkelijk op 
te nemen dat dit niet de bedoeling is.

4.3. Beëindiging 

Inleiding
Betreft het gehuurde woonruimte, dan geldt dat 
een huurovereenkomst op grond van art. 7:271 BW 
altijd moet worden opgezegd op een in art. 7:274 BW 
genoemde grond.33 Een verhuurder van woonruim-
te kan de huurovereenkomst derhalve enkel met 
succes opzeggen, mits deze opzegging aan diverse 
formaliteiten voldoet.34 Stemt de huurder niet met 
de opzegging in, dan eindigt de huurovereenkomst 
indien de rechter het tijdstip waarop die huurover-
eenkomst eindigt, onherroepelijk heeft vastge-
steld.35 Dat is anders als het gehuurde 230a-ruimte 
betreft. De verhuurder is dan niet gebonden aan in 
de wet genoemde opzeggingsgronden. De huurder 
geniet wel ontruimingsbescherming als de belan-
gen van de huurder en van de onderhuurder aan 
wie bevoegdelijk is onderverhuurd bij voortzetting 
van het gebruik, zwaarder wegen dan die van de 
verhuurder bij beëindiging ervan.36 

Het Zorgpaleis – huurrecht woonruimte is op de hoofd-
huurovereenkomst niet van toepassing
Op het moment dat de hoofdhuurovereenkomst 
tussen de belegger en het Zorgpaleis B.V. eindigt 
door opzegging door de belegger, kan het Zorgpa-
leis B.V. de zorgvragers het huurgenot niet meer 
verschaffen (behoudens voor zover de zorgvragers 
onderhuurbescherming genieten – waarover hier-
na meer in paragraaf 4.4). Het Zorgpaleis B.V. kan 
de onderhuurovereenkomsten uitsluitend opzeg-
gen op een in de wet genoemde grond. Het enkele 
feit dat de belegger de hoofdhuurovereenkomst 
heeft opgezegd, levert het Zorgpaleis B.V. niet (zon-
der meer) een in de wet genoemde grond op. Indien 
het Zorgpaleis B.V. geen grond heeft om de onder-
huurovereenkomsten op te zeggen, kan het Zorg-
paleis B.V. de zorgvragers na de beëindiging van de 
hoofdhuurovereenkomst niet meer het huurgenot 
verschaffen. Dat is alleen (tijdelijk) anders als het 
Zorgpaleis B.V. met succes een verzoek tot verlen-
ging van de ontruimingstermijn kan doen. De be-
langen van de zorgvragers zullen bij de beoordeling 

33. Vgl. art. 7:271 BW voor de andere opzeggingsformali-
teiten en -termijnen.

34. Art. 7:271 BW.
35. Art. 7:272 BW.
36. Art. 7:230a BW.

van een dergelijk verzoek worden meegewogen. 
Daardoor zal de belangenafweging eerder in het 
voordeel van het Zorgpaleis B.V. uitvallen.37 De kan-
tonrechter kan de verplichting tot ontruiming op 
die manier maximaal drie jaar uitstellen. Daarna 
dient het Zorgpaleis B.V. de woningen waaruit Ver-
sailles bestaat hoe dan ook te ontruimen en is zij 
schadeplichtig jegens de zorgvragers.38

Het Zorgpaleis – huurrecht woonruimte is op de hoofd-
huurovereenkomst wel van toepassing
De belegger kan de hoofdhuurovereenkomst met 
het Zorgpaleis B.V. voor zover die betrekking heeft 
op de woningen in Versailles niet zomaar opzeggen. 
Daartoe is vereist dat zich een in de wet genoemde 
opzeggingsgrond voordoet. De kans dat de beleg-
ger de hoofdhuurovereenkomst kan opzeggen, zal 
daardoor kleiner zijn dan wanneer op de hoofd-
huurovereenkomst de regels voor verhuur van 
230a-ruimte van toepassing zijn. Indien de belegger 
de hoofdhuurovereenkomst desondanks op een in 
de wet genoemde grond op kan zeggen, loopt het 
Zorgpaleis B.V. in haar positie als onderverhuurder 
jegens de zorgvragers tegen hetzelfde probleem aan 
als wanneer op de hoofdhuurovereenkomst de re-
gels voor verhuur van 230a-ruimte van toepassing 
zijn. Het enkele feit dat de belegger de hoofdhuur-
overeenkomst op een in de wet genoemde grond 
heeft opgezegd, levert het Zorgpaleis B.V. namelijk 
niet zonder meer een in de wet genoemde opzeg-
gingsgrond op. Stel bijvoorbeeld dat de belegger 
opzegt op grond van dringend eigen gebruik, om-
dat zij het Zorgpaleis wenst te renoveren en de ex-
ploitatie van het Zorgpaleis na renovatie niet meer 
kostendekkend is. Het Zorgpaleis B.V. kan de on-
derhuurovereenkomsten met de zorgvragers dan 
niet zonder meer op diezelfde grond opzeggen. Het 
is immers de belegger die tot renovatie overgaat en 
niet Zorgpaleis B.V. Of ook het Zorgpaleis B.V. in dat 
geval op kan zeggen, hangt af van de omstandighe-
den van het geval.39

4.4. Onderverhuur

Inleiding
Indien sprake is van onderverhuur van een zelfstan-
dige woonruimte, geniet de onderhuurder die in die 
woonruimte zijn hoofdverblijf heeft (in beginsel) 
onderhuurbescherming op grond van art. 7:269 
lid 1 BW. Dat wil zeggen dat op het moment dat de 

37. Waarmee wij niet willen zeggen dat de belangenaf-
weging altijd in het voordeel van het Zorgpaleis B.V. 
uit zal vallen; dat hangt af van de omstandigheden 
van het geval, waaronder de omstandigheid dat het 
Zorgpaleis niet alleen bestaat uit Versailles, maar ook 
uit andere ruimten. Interessant is in dat verband de 
vraag of het ook mogelijk zou zijn om ontruimingsbe-
scherming te verlenen met betrekking tot de ruimten 
waaruit Versailles bestaat. 

38. Art. 7:278 lid 2 BW, vgl. Huydecoper 2012, T&C Huur-
recht, art. 7:278 BW, aant. 1 onder b.

39. HR 20 september 1985, NJ 1986, 261, vgl. Huydecoper 
2012, T&C Huurrecht, art. 7:274 BW, aant. 5 onder c.
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hoofdhuurovereenkomst tussen de hoofdverhuur-
der en de hoofdhuurder eindigt, de onderhuurover-
eenkomst door de hoofdverhuurder (van rechtswe-
ge) wordt voortgezet.40 De Hoge Raad heeft in 1982 
overwogen dat dit alleen het geval is, indien op de 
hoofdhuurovereenkomst de regels voor verhuur 
van woonruimte van toepassing zijn.41 

Het Zorgpaleis – huurrecht woonruimte is op de hoofd-
huurovereenkomst niet van toepassing
De zorgvragers die de zelfstandige woonruimten in 
Versailles bewonen, komt geen onderhuurbescher-
ming toe als de regels voor verhuur van woonruim-
te niet van toepassing zijn op de hoofdhuurover-
eenkomst. Dat betekent dat het Zorgpaleis B.V. die 
zorgvragers het genot van die woonruimten niet 
meer kan verschaffen als de hoofdhuurovereen-
komst eindigt.42 Zij kan dan aansprakelijk jegens 
de zorgvragers zijn.43 De belegger is jegens hen niet 
aansprakelijk, omdat tussen haar en de zorgvra-
gers geen huurrelatie bestaat of ontstaat.44

Het Zorgpaleis – huurrecht woonruimte is op de hoofd-
huurovereenkomst wel van toepassing
Het voorgaande is anders als op de hoofdhuurover-
eenkomst tussen de belegger en het Zorgpaleis B.V. 
de regels met betrekking tot verhuur van woon-
ruimte van toepassing zijn. In dat geval lopen de 
onderhuurovereenkomsten met de zorgvragers in 
beginsel door. De belegger treedt dan jegens die 
zorgvragers in de positie van het Zorgpaleis B.V. 
Het Zorgpaleis B.V. riskeert in dat geval geen aan-
sprakelijkheid jegens de zorgvragers als de hoofd-
huurovereenkomst eindigt, althans niet voor wat 
betreft de verplichtingen die zij op grond van de 
onderhuurovereenkomsten heeft. Zij kan jegens 
hen wel aansprakelijk zijn als zij de verplichtingen 
die zij op grond van de zorgovereenkomst heeft 
niet meer kan nakomen, omdat zij het genot van de 
daartoe benodigde ruimten niet meer heeft.45 

40. Ongeacht of die onderhuurovereenkomst met goed-
keuring van de hoofdverhuurder is aangegaan of niet.

41. HR 29 oktober 1982, NJ 1983, 213, HR 28 januari 1994, 
NJ 1994, 421, m.nt. P.A. Stein en R.P.M. de Laat, ‘Schei-
den van Wonen en Zorg (SWZ): wordt de hoofdhuur 
van het verzorgingshuis huur van woonruimte?’, 
Advocaten van Van Riet 7 mei 2014, www.kennisvan-
vanriet.nl/advocaten/vastgoed/scheiden-van-wo-
nen-en-zorg-swz-wordt-de-hoofdhuur-van-het-ver-
zorgingshuis-huur-van-woonruimte (hierna: De Laat 
2014).

42. Tenzij het Zorgpaleis B.V. zich jegens de belegger met 
succes op ontruimingsbescherming kan beroepen.

43. Art. 7:278 lid 2 BW.
44. Het is evenwel niet onmogelijk dat een hoofdverhuur-

der aansprakelijk kan zijn jegens een onderhuurder, 
zie HR 24 september 2004, TvHB 2004, 24 m.nt. N. Eek-
en en A.W. Jongbloed (Vleesmeesters / Alog)

45. Doorgaans zal in de zorgovereenkomst zijn bepaald 
dat de zorgovereenkomst eindigt als de huurovereen-
komst eindigt.

Tussenconclusie
Gelet op het voorgaande treedt de hoofdverhuurder 
bij het einde van de onderhuurovereenkomsten 
met betrekking tot zelfstandige woonruimten (in 
beginsel) in de plaats van de zorginstelling als op 
de hoofdhuurovereenkomst de regels voor verhuur 
van woonruimte van toepassing zijn. In dat geval 
verdient het voor de hoofdverhuurder aanbeveling 
daar in de hoofdhuurovereenkomst op te anticipe-
ren door overeen te komen onder welke voorwaar-
den de zorginstelling die onderhuurovereenkom-
sten dient aan te gaan en voorts door overeen te 
komen dat de zorginstelling schadeplichtig is in-
dien zij zich niet aan die voorwaarden houdt.

4.5. Vaststellingsovereenkomst?

Wij gingen hiervoor na of het wenselijk is de re-
gels die gelden voor verhuur van woonruimte toe 
te passen op de hoofdhuurovereenkomst met een 
zorginstelling. De conclusie is dat dit niet (altijd) 
het geval is. De regels van semi-dwingend recht die 
voor verhuur van woonruimte gelden, beperken de 
hoofdverhuurder en de zorginstelling in de keuzes 
die zij in de hoofdhuurovereenkomst kunnen ma-
ken. Daardoor kan het voor de hoofdverhuurder 
minder interessant zijn om aan de instelling te 
verhuren. Ook kan het voor de instelling minder 
interessant zijn om te huren, bijvoorbeeld omdat 
de hoofdverhuurder de huurprijs kan verhogen tot 
de maximaal redelijke huurprijs als de regels van 
het huurprijzenrecht voor woonruimte van toe-
passing zijn. In de praktijk hanteren instellingen 
in de regel huurprijzen die (mede met het oog op de 
concurrentie) lager zijn dan de maximaal redelijke 
huurprijs. Indien de hoofdverhuurder de huurprijs 
tot de maximaal redelijke huurprijs blijft verhogen, 
kan de instelling gedwongen worden daar in mee 
te gaan (met name als de instelling veel woningen 
huurt waarvan de huurprijs onder de liberalisatie-
grens ligt). De instelling kan aldus gedwongen wor-
den zich uit de markt te prijzen.
De constatering dat het zowel voor de hoofdver-
huurder als voor de zorginstelling niet (altijd) wen-
selijk is de regels voor verhuur van woonruimte op 
de hoofdhuurovereenkomst toe te passen, roept de 
vraag op of bij het aangaan van de hoofdhuurover-
eenkomst van die regels kan worden afgeweken 
door middel van een vaststellingsovereenkomst. 
Wij menen dat dit niet het geval is. Op grond van 
art. 7:902 BW kan in een vaststellingsovereen-
komst namelijk alleen van semi-dwingend recht 
worden afgeweken als dat gebeurt ter beëindiging 
van onzekerheid of geschil. De Hoge Raad heeft 
onlangs in een arbeidszaak verduidelijkt dat dit 
betekent dat in een vaststellingsovereenkomst niet 
van semi-dwingend recht mag worden afgeweken 
ter voorkoming van onzekerheid of geschil.46 ‘Welis-
waar kan rechtsgeldig een vaststellingsovereenkomst 
worden gesloten ter voorkoming van een (toekomst ig) 

46. HR 9 januari 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 39, r.o. 3.5. 
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geschil (art. 7:900 lid 1 BW), maar art. 7:902 BW brengt 
mee dat de vaststelling alleen dan in strijd mag komen 
met dwingend recht indien deze strekt ter beëindiging 
van een – reeds bestaand – geschil (en dus niet strekt 
ter voorkoming daarvan). Een andere opvatt ing zou 
het mogelijk maken bij een zodanige overeenkomst de 
werking van (semi-)dwingend recht op voorhand uit 
te sluiten en daarmee het (semi-) dwingende karakter 
daarvan op ontoelaatbare wijze te ondermijnen (vgl. 
Kamerstukken II 1991-1992, 17 779, nr. 8, p. 16 en Ka-
merstukken I 1992-1993, 17 779, nr. 95b, p. 3-4).’ Indien 
de hoofdverhuurder en de zorginstelling bij het 
aangaan van de hoofdhuurovereenkomst af willen 
wijken van de regels die gelden voor verhuur van 
woonruimte, dan doen zij dat (hooguit)47 ter voor-
koming van onzekerheid of geschil en niet ter be-
eindiging daarvan. Reden waarom wij menen dat 
de vaststellingsovereenkomst in dat geval geen uit-
komst biedt.

5. Zonsho�e I nader bekeken

In de literatuur48 wordt, zoals gezegd, aangenomen 
dat als op de onderhuurovereenkomst tussen de 
zorginstelling en de zorgvrager de regels met be-
trekking tot verhuur van woonruimte van toepas-
sing zijn, die regels tevens van toepassing kunnen 
zijn op de hoofdhuurovereenkomst met de zorgin-
stelling.49 In dat verband wordt steevast verwezen 
naar Zonsho�e I. Daarin speelde de volgende casus. 
De verhuurder verhuurt aan de huurder een com-
plex van onzelfstandige woningen (kamers) en 
daarbij horende gemeenschappelijke voorzienin-
gen (toiletten, douches en keukens), ‘het Zonshof-
je’ genaamd. Op grond van de hoofdhuurovereen-
komst is het Zonsho�e bestemd om door de huurder 
kamersgewijs te worden onderverhuurd. Op de on-
derhuurovereenkomsten zijn de regels die gelden 
voor verhuur van woonruimte van toepassing. De 
vraag die partijen verdeeld hield, is of die regels ook 
van toepassing zijn op de hoofdhuurovereenkomst. 
De Hoge Raad beantwoordt die vraag (onder het 
oude recht) bevestigend. De Hoge Raad overweegt 
daartoe als volgt: ‘Bij de beantwoording van deze 

47. Of met succes betoogd kan worden dat sprake is van 
voorkoming van onzekerheid of geschil is namelijk 
de vraag. De toepassing van de regels voor verhuur 
van woonruimte op de hoofdhuurovereenkomst leidt 
op zichzelf (bij het merendeel van de regels) niet tot 
onzekerheid of geschil.

48. In de rechtspraak is voor zover ons bekend nog geen 
uitspraak gepubliceerd die bevestigt dat op de hoofd-
huurovereenkomst de regels voor verhuur van woon-
ruimte van toepassing zijn vanwege Zonsho�e I. In Rb 
Gelderland 25 februari 2014, WR 2014, 115 (m.nt. J.A. 
van Strijen) is geoordeeld dat Zonsho�e I van toepas-
sing was, maar omdat het zorgelement overheerste in 
de overeenkomsten die met de zorgvragers gesloten 
waren, werd de hoofdhuurovereenkomst niet door de 
regels voor verhuur van woonruimte beheerst.

49. Vgl. o.a.: T.J. de Groot, ‘Huur en zorg’, VBTM advocaten 
31 oktober 2012, www.vbtm.nl/news/item/huur_en_
zorg/290; Mesu-Abbekerk e.a. 2014, p. 4.

vraag moet worden vooropgesteld dat noch uit de tekst, 
noch uit de geschiedenis van art. 1623a [vergelijk het 
huidige art. 7:232 BW] een duidelijk antwoord op deze 
vraag valt af te leiden. (…) Niettemin moet uit de strek-
king van voornoemde bepalingen en van de daarmede 
samenhangende Huurprijzenwet woonruimte, te weten 
bescherming van de huurder, worden afgeleid dat deze 
wettelijke regelen – behoudens bijzondere omstandighe-
den waarvan te dezen niet is gebleken – op overeenkom-
sten tot huur en verhuur van kamers in een dergelijk 
complex van toepassing zijn. Daaruit vloeit dan weer 
voort dat de door het middel aan de orde gestelde vraag 
bevest igend moet worden beantwoord. Een ander ant-
woord zou immers tot het onaanvaardbare gevolg lei-
den dat ten aanzien van de verhuur van het complex en 
de onderverhuur van de kamers een verschillend wette-
lijk regime zou gelden (…).’. 
Uit paragraaf 4 volgt dat toepassing van de regels 
voor verhuur van woonruimte op een hoofdhuur-
overeenkomst met betrekking tot een zorgcomplex 
verstrekkende gevolgen kan hebben. De vraag die 
zich opdringt, is ons inziens of Zonsho�e I über-
haupt in beeld komt bij een zorgcomplex zoals het 
Zorgpaleis (met een gemengde bestemming). De 
situatie die heeft geleid tot Zonsho�e I verschilt im-
mers op twee wezenlijke onderdelen van de situa-
tie zoals die zich in een gemiddeld zorgcomplex als 
het Zorgpaleis voordoet. (1) Zonsho�e werd in zijn 
geheel onderverhuurd als (bestaande, niet casco) 
woonruimte. In een gemiddeld zorgcomplex zo-
als het Zorgpaleis is, zoals wij al eerder aangaven, 
doorgaans slechts een ondergeschikt deel (casco) 
als woonruimten onderverhuurd. De rest is in ge-
bruik bij zorgvragers die intensieve zorg nodig heb-
ben. Op de ingebruikgeving aan die zorgvragers 
zijn de regels voor verhuur van woonruimte (in 
beginsel) niet van toepassing.50 (2) De bestemming 
van een zorgcomplex is op grond van de hoofdhuur-
overeenkomst in de regel ‘zorgverlening’, terwijl de 
bestemming van het Zonsho�e kamersgewijze on-
derverhuur was. 
Gelet op deze wezenlijke verschillen tussen de situ-
atie die in Zonsho�e I aan de orde was en de situa-
tie die aan de orde is in een doorsnee zorgcomplex, 
zijn wij van mening dat Zonsho�e I bij een dergelijk 
zorgcomplex buiten toepassing blijft. Dat volgt ons 
inziens ook uit de ratio van Zonsho�e I. Die ratio 
is te voorkomen dat op de hoofdhuurovereenkomst 
andere regels van toepassing zijn dan op de onder-
huurovereenkomsten als het gehuurde geheel be-
stemd is om te worden gebruikt ten behoeve van 
woonruimteverhuur. Die situatie doet zich bij een 
gemiddeld zorgcomplex als het Zorgpaleis niet voor.

6. Conclusie en aanbevelingen

Gelet op de verschilpunten tussen Zonsho�e I en de 
situatie die aan de orde is in een gemiddeld zorg-
complex, zijn wij van mening dat Zonsho�e I niet 

50. Vgl. paragraaf 3.
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van toepassing is als de hoofdhuurovereenkomst 
betrekking heeft op een zorgcomplex dat niet in 
zijn geheel bestemd is om te worden onderverhuurd 
als woonruimte. Indien een zorgcomplex niet als 
geheel wordt onderverhuurd als woonruimte, is 
het niet aan te bevelen om op de hoofdhuurover-
eenkomst met betrekking tot een zorgcomplex 
(vrijwillig) de regels met betrekking tot verhuur 
van woonruimte van toepassing te verklaren. Par-
tijen doen er juist verstandiger aan om dat niet te 
doen en in de (overwegingen voorafgaand aan de) 
huurovereenkomst, mede met het oog op de kwali-
ficatieperikelen zoals uiteengezet door Veldman en 
Mol, aandacht te besteden aan het feit dat en waar-
om op de hoofdhuurovereenkomst de regels voor 
230a-ruimte van toepassing zijn.51 In het merendeel 
van de gevallen verdient deze laatste variant de 
voorkeur, omdat de toepassing van de regels voor 
verhuur van woonruimte op de hoofdhuurovereen-
komst, zoals wij in paragraaf 4 uiteen hebben gezet, 
tot onwenselijke situaties kan leiden. 
Partijen zullen steeds aan de hand van de feitelij-
ke situatie na moeten gaan of het de voorkeur ver-
dient de regels voor verhuur van woonruimte op 
de hoofdhuurovereenkomst van toepassing te ver-
klaren of niet; indien het complex geheel bestemd 
is om te worden onderverhuurd als woonruimte (al 
dan niet zelfstandig) is Zonsho�e I wel van toepas-
sing, zodat in dat geval de hoofdhuurovereenkomst 
wel beheerst wordt door het regime van art. 7:232 
BW e.v. Uiteraard dienen partijen daarbij ook alter-
natieven te onderzoeken.52 

51. Veldman en Mol 2014.
52. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de hoofdverhuurder aan 

(een deel van) de zorgvragers rechtstreeks gaat verhu-
ren of dat gebruik gemaakt wordt van ingebruikge-
ving op basis van erfpachtrecht.


