270. Gebruik van
multifunctionele accommodaties
MR. DR. M.B.J. THIJSSEN EN MR. A.M.E. VAN WIJK-DRIESSEN

In de meeste gemeenten is tegenwoordig wel een multifunctionele accommodatie, hie :1114FA, te vinden.
Wij doelen daarmee op een gebouw van waaruit door verschillende organisaties, hierna:'gebruikersg
verschillende maatschappelijke diensten worden aangeboden, zoals kinderopvang of gelegenheid tot
sportbeoefening en andere vrije tijdsbesteding. De gemeente is doorgaans de eigenaar van de MFA.' De
gemeente kan de MFA op verschillende manieren in gebruik geven aan de gebruikers. Wij belichten in deze
bijdrage drie varianten. Voor die drie varianten stippen wij een aantal aandachtspunten bij het maken van
afspraken aan.2 Wij doen dat aan de hand van een (fictief) voorbeeld: MFA'De Ontmoeting'.

MFA 'De Ontmoeting'

F., e gemeente, een plattelandsgemeente in het zuiden
van het land, is eigenaar van MFA De Ontmoeting.
De Ontmoeting bestaat uit één gebouw. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen. Op de begane grond bevinden
zich (onder andere) een centrale hal (met toiletten), een
bar, een gymzaal en een kinderdagverblijf. De bar is voor
iedereen toegankelijk. De gymzaal wordt (onder andere)
gebruikt voor sportbeoefening en voor evenementen zoals
carnaval. Op de verdieping bevinden zich diverse ruimten
die gebruikt worden voor uiteenlopende meer of minder
maatschappelijke diensten, zoals door de rechtswinkel als
vergader- en spreekruimte en door de toneelvereniging als
repeteerruimte.

Drie varianten
De gemeente kan de MFA op verschillende manieren in
gebruik geven aan de gebruikers. De ene variant is niet
zonder meer beter dan de andere. Wij belichten in deze
bijdrage de volgende drie varianten:3

1

Dat hoeft niet zo te zijn. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een derde eigenaar
van de MFA is en dat de gemeente de MFA van de eigenaar huurt.

2

Wij beogen daarbij niet uitputtend te zijn. Zo gaan wij bijvoorbeeld niet

variant 1: waarbij de gemeente huurovereenkomsten
sluit voor delen van de MFA met de verschillende gebruikers;
• variant 2: waarbij de gemeente één huurovereenkomst
sluit voor de gehele MFA met één exploitant die vervolgens (onder)huurovereenkomsten sluit voor delen van
de MFA met de verschillende gebruikers;
• variant 3: waarbij de gemeente één beheersovereenkomst sluit voor de gehele MFA met één beheerder en
waarbij de gemeente of de beheerder namens de gemeente, vervolgens huurovereenkomsten sluit voor delen van de MFA met de verschillende gebruikers.
•

Variant 1: verschillende huurovereenkomsten
met de gebruikers
De gemeente kan er in de eerste plaats voor kiezen om met
iedere gebruiker van de MFA een huurovereenkomst te
sluiten voor het deel dat de betreffende gebruiker in gebruik
heeft. In het voorbeeld van De Ontmoeting betekent variant
1 dat de gemeente afzonderlijke huurovereenkomsten sluit
met de exploitant van de bar, de diverse sportclubs, het kinderdagverblijf en met de toneelvereniging, de rechtswinkel
en de andere gebruikers van de ruimten op de verdieping.
Daarbij gelden de volgende punten van aandacht bij het
maken van afspraken.

in op fiscaalrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke aspecten en ook niet
op de Wet Markt en Overheid.
3

Wij beogen daarbij niet uitputtend te zijn. Zo bespreken wij bijvoorbeeld
niet de variant waarbij de MFA in appartementsrechten gesplitst wordt.
De samenwerking tussen de verschillende gebruikers van de MFA wordt

(deels) op grond van een publiekrechtelijke regeling in gebruik wordt
gegeven, vgl. daarover: M.H.P. de Wit, 'Concessie en huur: twee verschil-

beeld: H.M.E. Hilgenga en C.E. Schouten, 'Beheer en meer: Vastgoedrecht

lende werelden; HIP 2012, nr. 7, p. 176-179 onder verwijzing naar Hoge
Raad 31 januari 1997, Ni 1998, 545, waarover eveneens M.H.P. de Wit,

2009-6, p. 155-157. Wij bespreken ook niet de variant waarbij de MFA

'Haagse vishuisjesa nest: HIP 2015/247, p. 18-20.

dan via de vereniging van eigenaars vormgegeven, vgl. daarover bijvoor-
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Kwalificatie

De gemeente zal in de eerste plaats vast moeten stellen
welk huurregime op de te sluiten huurovereenkomsten van
toepassing is: het regime voor 290-bedrijfsruimte of het
regime voor 230a-ruimte.4 Het onderscheid is van belang,
omdat het regime voor 290-bedrijfsruimte (deels) andere
regels kent dan het regime voor 230a-ruimte (zie hierna

De gemeente kan met iedere gebruiker van de MFA
een huurovereenkomst sluiten voor het deel dat de
betreffende gebruiker in gebruik heeft.
onder 'duur en beëindiging'). Doorgaans zal bij verhuur
van ruimte in de MFA geen sprake zijn van winkelruimte,
horecaruimte of van ruimte die anderszins bestemd is om*
te worden gebruikt als 290-bedrijfsruimte of woonruimte.
Doorgaans zal dus sprake zijn van verhuur van
230a-ruimte. Denk in het voorbeeld van De Ontmoeting
aan de ruimte die in gebruik is bij het kinderdagverblijf en
aan de ruimte die gebruikt wordt als repeteer-, vergader- of
spreekruimten. Daarbij is steeds sprake van 230a-ruimte.
Dat is mogelijk anders wat betreft een eventuele horecafaciliteit in de MFA, zoals de bar in het voorbeeld
van De Ontmoeting. Die horecafaciliteit moet mogelijk
aangemerkt worden als 290-bedrijfsruimte. Daar is sprake
van als de horecafaciliteit 'krachtens de overeenkomst van
huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van [...]
een restaurant- of cafébedrijf [...], een en ander indien in
de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk
lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken
of dienstverlening aanwezig is'.s Ten aanzien van de bar
in het voorbeeld van De Ontmoeting geldt dat die voor
iedereen toegankelijk is, dus ook voor personen die De
Ontmoeting niet gebruiken. Dat betekent dat de bar in
het voorbeeld van De Ontmoeting aangemerkt moet
worden als 290-bedrijfsruimte. Dat zou anders zijn als
de bar deel van de gymzaal uit zou maken en uitsluitend
toegankelijk zou zijn voor de gebruikers van de gymzaal.
In die situatie is namelijk niet voldaan aan het vereiste van
'een voor het publiek toegankelijk lokaal' en is geen sprake
van 290-bedrigsruimte.6 Denkbaar is dat in die situatie
zelfs geen sprake is van verhuur, maar van toekenning
van zogenaamde buffetrechten. Dat is het geval als in de
verhouding tussen de gemeente en de exploitant van de bar

niet het gebruik van de bar vooropstaat, maar het verlenen
van cateringdiensten.7
Ook de gymzaal in het voorbeeld van De Ontmoeting
moet onder omstandigheden aangemerkt worden als 290bedrijfsruimte. Dat is het geval als de gymzaal gebruikt
wordt voor evenementen waarbij consumpties genuttigd
kunnen worden en die voor het publiek toegankelijk
zijn, zoals carnaval. In het voorbeeld van De Ontmoeting
verhuurt de gemeente de gymzaal voor dergelijke
evenementen incidenteel aan de exploitant van de bar
voor de duur van het evenement. Dat gebeurt sporadisch.
In dat geval zal het huurregime voor 290-bedrijfsruimte
niet onder alle omstandigheden onverkort van toepassing
zijn. In ieder geval zal de exploitant van de bar in dat geval
(waarschijnlijk)8 geen huurbescherming (zie hierna onder
'duur en beëindiging') genieten aangezien sprake is van een
huurovereenkomst van twee jaar of korter.9
Gebruik en (omvang) gehuurde

De vraag welk huurregime op de te sluiten huurovereenkomsten van toepassing is, moet beantwoord worden aan
de hand van het gebruik dat partijen bij het aangaan van
die huurovereenkomsten voor ogen stond." Daarom is
het van belang in de te sluiten huurovereenkomsten de gebruiksbestemming van het gehuurde vast te leggen. Dat is
ook van belang om er voor te zorgen dat de MFA een maatschappelijke functie heeft en houdt. De gemeente dient
daartoe in de te sluiten huurovereenkomsten afspraken
over de gebruiksbestemmingen te maken. Die gebruiksbestemmingen dienen aan te sluiten op de maatschappelijke functie van de MFA. In het voorbeeld van De
Ontmoeting betekent dit bijvoorbeeld dat de gebruiksbestemming van de bar luidt: <bar die past bij de functie
van de MFA'. Uiteraard geldt hierbij hoe specifieker, hoe
beter. Daarnaast dienen de verschillende gebruiksbestemmingen op elkaar aan te sluiten en dienen de verschillende
gebruikers verplicht te worden de andere gebruikers en
het gebruik dat zij van de MFA maken te respecteren. De
gemeente voorkomt daardoor dat zij de ene gebruiker niet
kan aanspreken op het feit dat hij de andere gebruikers en
het gebruik dat zij van de MFA maken, niet respecteert.
Dat kan problematisch zijn, als de andere gebruikers de
gemeente er wel op kunnen aanspreken dat het gebruik dat

7

Vgl. Hoge Raad 26 februari 1993, Nil 993, 581, Hof Den Bosch 24 mei
2011, ECLI:NL:G1-151-1E2011:6Q7304 en Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juli
2015, ECLI:NL:GHAR1:2015:5289.Vgl. ook: M.H.P. de Wit,'Kasteel Hoens-

4

broele, HIP 2015, nr. 1, p.32-34 en 1..1.M.I. Souren,'Enkele recente uitspraken over (de voorrang van) dwingend huurrecht ingeval van samenloop
bij gemengde overeenkomsted, TvHB 2016-3, p.134-137.

Wij spreken gemakshalve steeds van 230a-ruimte en 290-bedrijfsruimte.
Bij 230a-ruimte gaat het om een gebouwde onroerende zaak die geen
woonruimte Is als bedoeld in artikel 7:233 e.v. BW en geen bedrijfsruimte

8

pende raamovereenkomst ten grondslag ligt. In dat geval is het niet

ruimte gaat het (hoofdzakelijk) om winkel- en horecaruimte, vgl. artikel

uitgesloten dat geen sprake is van een huurovereenkomst van tweejaar

7:290 BW.
5

Artikel 7:290 lid 2 onder a BW.

6

Kamerstukken 111969/1970,8875, nr. 9, p.1, vgl. ook: Hof Den Haag 12
november 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:A52287 waaruit volgt dat een kantine 290-bedrijfsruimte is versus Hoge Raad 23 september 2005, Ni 2006,
101 en Hof Amsterdam 17 september 2013, ECLI:NUGHAMS:2013:3281
waaruit volgt dat een kantine geen 290-bedrijfsruimte is.

12

Denkbaar is dat aan de incidentele huurovereenkomsten een langlo-

als bedoeld in artikel 7:290 e.v. BW, vgl. artikel 7:230a BW. Bij 290-bedrijfs-

9

of korter.
Artikel 7:30113W. Ook los daarvan zal het huurrecht voor 290-bedrijfsruimte niet onder alle omstandigheden van toepassing zijn en kan een
beroep daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

10

Hoge Raad 24 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1198, Hoge Raad 20
februari 1998, NJ 1998, 740.
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die ene gebruiker van de MFA maakt, een gebrek in de zin
van artikel 7:204 lid 2 BW oplevert aan de zijde van de
gemeente."
In het verlengde van het voorgaande is het ook van belang
in de te sluiten huurovereenkomsten afspraken te maken
over exclusief gebruik (niet te verwarren met meervoudig
gebruik, zie hierna onder `duur en beëindiging') en
niet-exclusief gebruik van de verschillende delen van de
MFA. De gemeente dient in de te sluiten huurovereenkomsten dus de omvang van het gehuurde duidelijk te maken
door aan te geven op welke delen van de MFA die huurovereenkomsten betrekking hebben en ten aanzien van
welke delen het gebruik exclusief is en ten aanzien van
welke delen niet. In het voorbeeld van De Ontmoeting
betekent dit bijvoorbeeld dat de toneelvereniging het
exclusieve gebruik van de repeteerruimte krijgt en van de
bergruimte voor toneelbenodigdheden en het medegebruik
van de centrale hal. Dat betekent dat de gemeente de
repeteerruimte en de bergruimte niet zonder toestemming
van de toneelvereniging in gebruik kan geven aan de
rechtswinkel als de rechtswinkel met ruimtegebrek kampt.
Daar dient de toneelvereniging toestemming voor te geven.
De toneelvereniging kan de gemeente er op aanspreken
als die toestemming ontbreekt. In de praktijk kunnen dan
lastige discussies ontstaan. Denk aan het geval dat toneelbenodigdheden beschadigd zijn.
Dergelijke lastige discussies kunnen ook ontstaan in
moderne, open gebouwen waarin exclusief gebruik niet
of nauwelijks mogelijk is. Denk aan de situatie dat in een
dergelijk gebouw een (anonieme) bezoeker een kraan in een
toilet op de verdieping opendraait en zich vervolgens uit
de voeten maakt. Wie is dan aansprakelijk voor de schade
aan het gebouw? Op grond van artikel 7:218 BW kan de
huurder uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade aan 'de
verhuurde zaak' en op grond van artikel 7:219 BW kan de
huurder uitsluitend aansprakelijk zijn voor gedragingen van
bezoekers die zich 'met zijn goedvinden' in 'het gehuurde'
bevinden. Wil de gemeente voorkomen dat zij met de
waterschade blijft zitten, dan zal zij er dus op zijn minst voor
moeten zorgen dat onder het gehuurde in de te sluiten huurovereenkomsten ook de open ruimten in de MFA worden
verstaan die voor alle bezoekers toegankelijk zijn. Daarnaast
zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de gebruikers
in de te sluiten huurovereenkomsten verplicht worden om
samen te werken op het gebied van onder andere opening en
sluiting van de MFA, beveiliging en toezicht.

jaar geldt en daarna voor vijf jaar wordt verlengd." In
beide gevallen (230a-ruimte of 290-bedrijfsruimte) is het
overigens denkbaar dat het gebruik beperkt is tot een dag
of dagdeel per week of per maand. In het voorbeeld van De
Ontmoeting kan de gemeente bijvoorbeeld een huurovereenkomst voor vijf jaar aangaan voor de repeteerruimte
voor de donderdagavond. De toneelvereniging heeft op die
avond dan het exclusieve gebruik van de repeteerruimte.
Daarbuiten kan de gemeente de repeteerruimte aan een
andere gebruiker verhuren. De gemeente doet er bij dergelijk
meervoudig gebruik wel verstandig aan de gebruikers van
de repeteerruimte te verplichten samen te werken met de
andere organisatie (bijvoorbeeld door afspraken te maken
over de staat waarin de ruimte na gebruik achtergelaten
dient te worden).
Daarnaast is de vraag welk huurregime van toepassing is
van belang voor de regels die gelden bij beëindiging van
de huurovereenkomsten. Is sprake van 230a-ruimte, dan
geniet de gebruiker 'slechts' ontruimingsbescherming." Is
sprake van 290-bedrijfsruimte, dan geniet de gebruiker
huurbescherming." Dat betekent niet alleen dat de ene
gebruiker van de MFA bij het einde van de huurovereenkomst beter beschermd is dan de andere gebruiker," maar
ook dat het doorgaans niet mogelijk is de verschillende
huurovereenkomsten met betrekking tot de MFA
gelijktijdig te beëindigen (tenzij de gebruikers van de MFA
daar aan meewerken of tenzij gebruik is gemaakt van de
mogelijkheid om in de huurovereenkomst met betrekking
tot de 290-bedrijfsruimte een door de kantonrechter
goedgekeurd afwijkend beding op te nemen, zie daarover
variant 2 onder `duur en beëindiging')." Daardoor kunnen
ingewikkelde discussies ontstaan. Denk in het voorbeeld
van De Ontmoeting aan het geval waarin de gemeente alle
huurovereenkomsten heeft kunnen beëindigen, behalve die
met betrekking tot de bar. Denkbaar is dat de gebruiker

12

Artikel 7:292 BW, tenzij sprake is van de situatie als bedoeld In artikel
7:301 BW.

13

Dat wil (kort gezegd) zeggen dat de huurder de mogelijkheid heeft om
de kantonrechter binnen twee maanden na de datum waartegen de ontruiming is aangezegd, te verzoeken de termijn te verlengen waarbinnen
het gehuurde ontruimd dient te worden. De kantonrechter wijst het verzoek toe als de belangen van de huurder bij voortzetting van het gebruik
zwaarder wegen dan de belangen van de verhuurder bij ontruiming, zie
verder artikel 7:230a BW.

14

Dat wil (kort gezegd) zeggen dat de verhuurder de huurovereenkomst
(met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen en formaliteiten) uitsluitend op kan zeggen op een van de in de wet genoemde

Duur en beëindiging

(beperkte) gronden. Ingeval de huurder niet met de opzegging instemt,

De vraag welk huurregime op de te sluiten huurovereenkomsten van toepassing is, is met name van belang voor
de duur van de te sluiten huurovereenkomst. Is sprake van
230a-ruimte, dan zijn de gemeente en de gebruiker vrij
bij het bepalen van de duur waarvoor de huurovereenkomst wordt aangegaan. Is sprake van 290-bedrijfsruimte,
dan geldt in beginsel dat de huurovereenkomst voor vijf

loopt de huurovereenkomst door en dient de verhuurder te vorderen dat
de kantonrechter het tijdstip bepaalt waardoor de huurovereenkomst
door opzegging is geëindigd. De kantonrechter wijst de vordering
uitsluitend toe als de grond waarop de verhuurder de huurovereenkomst
heeft opgezegd, zich voordoet, zie verder artikel 7:293, 294, 295 en 296
15

BW.
Zij het dat de bescherming van de belangen van bepaalde huurders van
230a-ruimte niet onderschat moeten worden. Zo kunnen de belangen
van het kinderdagverblijf zwaar wegen, vgl.: Rechtbank Haarlem 1
augustus 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:8Y2302 en Rechtbank Amsterdam

11

28 november 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY4863.

Hoge Raad 5 oktober 1990, NJ 1991, 295 en Hoge Raad 27 september
1991, NJ 1992, 131.
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Artikel 7:291, lid 2 BW.

13

van de bar zich op het standpunt stelt dat de leegstand in
de MFA kwalificeert als een gebrek en dat de gemeente
aansprakelijk is voor de (omzet)schade die hij daardoor
lijdt.'7 Om dergelijke discussies voor te zijn, zou ten aanzien
van deze situatie in de huurovereenkomst afgesproken
kunnen worden dat die niet kwalificeert als een gebrek in
de zin van artikel 7:204 lid 2 BW.

De gemeente kan één beheersovereenkomst
voor de gehele MFA sluiten met één beheerder
die vervolgens namens de gemeente
huurovereenkomsten sluit voor delen van de MFA.

Onderhouds- en servicekosten

Wij gaven al aan dat in de te sluiten huurovereenkomsten
afspraken over exclusief en niet-exclusief gebruik van delen
van de MFA gemaakt moeten worden. In het voorbeeld van
De Ontmoeting zijn delen die niet-exclusief in gebruik zijn
bij één gebruiker de centrale hal met daarin de toiletten en
het trappenhuis. De gemeente dient in de te sluiten huurovereenkomsten ook afspraken te maken over de verdeling
van de onderhouds- en servicekosten van die gemeenschappelijke ruimten. Denk bij servicekosten niet alleen aan de
kosten van gas, water en elektra, maar bijvoorbeeld ook
aan de schoonmaakkosten, de kosten van beveiliging en
verzekering en de kosten voor dataverbindingen. In de
te sluiten huurovereenkomsten dienen steeds afspraken
gemaakt te worden over de hoogte van het voorschot en de
posten waarop het voorschot betrekking heeft. Daarnaast
dienen afspraken gemaakt te worden over de toe te passen
verdeelsleutels bij de afrekening. De servicekosten kunnen
bijvoorbeeld over de gebruikers van de gemeenschappelijke ruimten verdeeld worden naar rato van het aantal
vierkante meters dat zij in gebruik hebben of naar rato van
het aantal dagen of dagdelen dat zij de MFA gebruiken.
Bruikleen

Wij zijn er tot dusver van uitgegaan dat de gemeente in
variant 1 steeds huurovereenkomsten met de gebruikers
sluit, maar dat hoeft niet zo te zijn. Denkbaar is ook dat
de gemeente bruikleenovereenkomsten met één of meer
gebruikers sluit. Daar is sprake van als de gebruiker
in ruil voor het gebruik van de MFA in het geheel geen
tegenprestatie verschuldigd is." Wil sprake zijn van

17 Vgl. daarover: Hoge Raad 1 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:88098, Hoge
Raad 27 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7337 en Rechtbank Noord-Holland 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNH0:2016:5259 waaruit volgt dat dit vaker
geen dan wel kans van slagen heeft.
18 Artikel 7A:1777 BW. Uit een keur aan rechtspraak volgt dat een vergoeding voor het gebruik moet worden onderscheiden van een vergoeding
voor de kosten van het gebruik (verbruikskosten, waaronder in leder
geval de kosten van gas, water en elektra). Ingeval uitsluitend een vergoeding voor de kosten van het gebruik verschuldigd is, dan is nog geen
sprake van een huurovereenkomst, vgl. recentelijk bijvoorbeeld: Hof Den
Bosch 5 juli 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2712.
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verhuur, dan hoeft het bij een tegenprestatie niet om een
tegenprestatie in geld te gaan." Denkbaar is bijvoorbeeld
dat de gemeente de MFA om niet in gebruik geeft in ruil
waarvoor de gebruiker geen subsidie meer verkrijgt. In dat
geval kan sprake zijn van een tegenprestatie en dus van
huur.2° Ingeval geen sprake is van huur, maar van bruikleen
gelden minder regels en zijn de regels die wel gelden niet
van dwingend recht. Dat neemt niet weg dat ook dan in de
te sluiten bruikleenovereenkomsten afspraken over (onder
andere) gebruik, kosten en duur gemaakt moeten worden.
Wij wijzen in verband met dat laatste in ieder geval op het
arrest van de Hoge Raad van 21 april 199.5,2 waaruit volgt
dat bij de beëindiging van een bruildeenovereenkomst de
redelijkheid en billijkheid een rol kunnen spelen waardoor
de beëindiging soms pas op termijn plaats kan vinden.
Wij wijzen in dit verband ook op de situatie waarin in een
MFA een basisschool is gevestigd. Op grond van de Wet op
het primair onderwijs, hierna `Wpo' , is het bevoegd gezag
in beginsel (juridisch) eigenaar van de basisschool (als onderwijsvoorziening) en heeft de gemeente een zogenaamd
'economisch claimrecht'. De Wpo staat toe dat de
gemeente en het bevoegd gezag afspreken dat de gemeente
(juridisch) eigenaar is en het bevoegd gezag gebruiker. Dat
gebeurt bijvoorbeeld als de basisschool in een MFA is
gevestigd. De gemeente dient in dat geval afspraken over
het gebruik te maken met het bevoegd gezag. Die afspraken
kwalificeren niet als een huurovereenkomst en ook niet als
een (doorsnee) bruikleenovereenkomst.22

Variant 2: één huurovereenkomst met de
exploitant
In variant 1 dient de gemeente er voor te zorgen dat de
bezetting in de MFA optimaal is en dat de gebruikers
solvabel zijn. De gemeente is in variant 1 het aanspreekpunt
voor de gebruikers. Ingeval de gemeente dat niet wil, komt
variant 2 in beeld. In variant 2 sluit de gemeente een humovereenkomst voor de hele MFA met één exploitant die
vervolgens (onder)huurovereenkomsten sluit voor delen
van de MFA met de verschillende gebruikers. Daarbij
gelden de volgende punten van aandacht bij het maken van
afspraken.
Kwalificatie

De gemeente zal ook in dit geval in de eerste plaats vast
moeten stellen welk huurregime op de te sluiten humovereenkomst van toepassing is. Doorgaans is sprake van
verhuur van zogenaamde 230a-ruimte. Dat is mogelijk
anders indien een horecafaciliteit aanwezig is, zoals de bar in
19 Artikel 7:201 lid 1 BW.
20 Vgl. voor het eerst: Hoge Raad 16 mei 1975, N11975,437 en Hof Amsterdam 18 mei 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6120.
21 ECLI:NL:HR:1995:ZC1706, vgl. onder andere ook: Hoge Read 28 oktober
2011, NJ 2012, 685.
22 Vgl. daarover: J.W. Schraven/Het schoolgebouw als vastgoedobject. Een
speelplaats met valkuilen: TBR 2009, nr. 197. T. Willems, E. Hilgenga & C.
Schouten/Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties,
werken aan samenwerking?: Vastgoedrecht 2008, nr. 5, p. 104-111.
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MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

het voorbeeld van De Ontmoeting en de gymzaal voor zover
die voor evenementen gebruikt wordt waarbij consumpties
genuttigd kunnen worden. Ingeval die horecafaciliteit op
zichzelf als 290-bedrijfsruimte aangemerkt moet worden
(zie variant 1, onder `kwalificatie'), is sprake van een huurovereenkomst met een gemengde bestemming (230a-ruimte
en 290-bedrijfsruimte). Uit het Utopia-arrest van de Hoge
Raad" volgt dat in dat geval de vraag beantwoord moet
worden of de huurovereenkomst gesplitst kan worden in
afzonderlijke huurovereenkomsten voor de 230a-ruimte en
de 290-bedrijfsruimte. Bij de beantwoording van die vraag
zijn alle omstandigheden van het geval relevant, waaronder
het gebruik dat partijen bij het sluiten van de huurovereenkomst voor ogen heeft gestaan, het gebruik dat van de
MFA wordt gemaakt, de inrichting van de MFA in relatie
tot het gebruik en de gevolgen van een eventuele splitsing
voor het gebruik door de exploitant. Uit de rechtspraak
volgt voorts dat 'hierbij op voorhand aan geen enkele
omstandigheid een doorslaggevend gewicht toe [komt],
ook niet aan de omstandigheid dat (geen) sprake is van
een zodanige (bouwkundige en/of functionele) samenhang
en economisch verband tussen de betreffende ruimten dat
zij niet zonder overwegende praktische bezwaren door
verschillende huurders kunnen worden gebruikt', aldus de
Hoge Raad.
Ingeval toepassing van het Utopia-arrest tot de conclusie
leidt dat de huurovereenkomst niet gesplitst kan worden
in afzonderlijke huurovereenkomsten voor de 230a-ruimte
en de 290-bedrijfsruimte, dient vastgesteld te worden voor
welk doel de MFA in overwegende mate gebruikt wordt.
Uit de rechtspraak24 volgt dat daarbij gelet moet worden
op de inrichting van de MFA en hetgeen partijen omtrent
het gebruik voor ogen heeft gestaan.
In het voorbeeld van De Ontmoeting moet dus in de eerste
plaats de vraag beantwoord worden of de verhuur van de
bar gesplitst kan worden van de verhuur van de andere
ruimten. In de regel zal dat mogelijk zijn. In dat geval valt
de verhuur van de bar onder het huurregime voor 290bedrijfsruimte en de verhuur van de andere ruimten onder
het huurregime voor 230a-ruimte. Het verdient dan de
aanbeveling over de verhuur van de bar in een afzonderlijke
huurovereenkomst afspraken te maken, maar dat hoeft
niet. Doet de gemeente dat wel, dan sluit zij dus twee huurovereenkomsten met dezelfde exploitant.
In het geval het gebruik van de bar niet gesplitst zou
kunnen worden van het gebruik van de andere ruimten,
bijvoorbeeld omdat sprake is van een modern, open
gebouw, dan moet de vraag beantwoord worden of de
MFA in overwegende mate als 230-ruimte gebruikt wordt.
Gebruik en (omvang) gehuurde

beantwoord moet worden aan de hand van het gebruik dat
partijen bij het aangaan van die huurovereenkomst voor
ogen stond. Daarom is het van belang in de te sluiten huurovereenkomst afspraken te maken over de gebruiksbestemming van het gehuurde. Dat is ook van belang om er voor
te zorgen dat de MFA een maatschappelijke functie heeft en •
houdt (zie verder variant 1 onder 'gebruik en gehuurde').
Duur en beëindiging

De vraag welk huurregime op de te sluiten huurovereenkomst van toepassing is, is ook in variant 2 met name van
belang voor de duur van de te sluiten huurovereenkomst.
Is sprake van 230a-ruimte, dan zijn de gemeente en de
exploitant vrij bij het bepalen van de duur waarvoor de
huurovereenkomst wordt aangegaan. Is sprake van 290bedrijfsruimte, dan geldt in beginsel dat de huurovereenkomst voor vijf jaar geldt en daarna voor vijf jaar wordt
verlengd (zie variant 1, onder `duur en beëindiging').
Ingeval het ene deel van de MFA onder het huurregime
van 290-bedrijfsruimte valt en het andere deel niet, dan ligt
het voor de hand om voor dat andere deel aan te sluiten
bij de duur die voor het ene deel geldt op grond van het
huurregime voor 290-bedrijfsruimte.
De vraag welk huurregime van toepassing is, is ook hier
van belang als de gemeente de huurovereenkomst wil
beëindigen. Is sprake van 230a-ruimte, dan geniet de
exploitant `slechts' ontruimingsbescherming. Is sprake
van 290-bedrijfsruimte, dan geniet de exploitant huurbescherming (zie variant 1, onder `duur en beëindiging').
Ingeval het ene deel van de MFA onder het huurregime
van 290-bedrijfsruimte valt en het andere deel niet, dan
betekent dat, dat de huurovereenkomst voor het ene deel
in beginsel minder eenvoudig te beëindigen zal zijn, dan
de huurovereenkomst voor het andere deel en dus ook dat
het ene deel in beginsel niet tegelijk ontruimd zal zijn met
het andere deel. Om dat te voorkomen, kunnen partijen
de kantonrechter verzoeken om bepaalde afspraken in
de huurovereenkomst die ten nadele van de exploitant
afwijken van het huurregime voor 290-bedrijfsruimte,
goed te keuren." Denk aan afspraken op grond waarvan
de gemeente de huurovereenkomst met de exploitant op
andere tijdstippen of op andere gronden op kan zeggen
dan op grond van de wet is toegestaan. De kantonrechter
geeft alleen goedkeuring voor een dergelijk beding als geen
sprake is van een wezenlijke aantasting van de rechten die
de exploitant als huurder op grond van Afdeling 6 van Titel
4 van Boek 7 BW heeft of als de maatschappelijke positie
van de exploitant in vergelijking met de gemeente zodanig is
dat hij de bescherming van genoemde afdeling niet behoeft.
Dat betekent dat de kantonrechter zijn goedkeuring niet
altijd zal geven."

Uit het voorgaande volgt dat de vraag welk huurregime
op de te sluiten huurovereenkomst van toepassing is,
23
24

25 Artikel 7:291 BW.
Vgl. onder andere: Hoge Raad 10 augustus 2012,
E CLI:NL:HR:2012:BW6737.
Hoge Raad 22 oktober 1999, NJ 2000, 209 en Hoge Raad 23 september
2005, NJ 2006, 101
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Wij wijzen er op dat de exploitant op zijn beurt de goedkeuring zal moeten verzoeken voor afspraken in de te sluiten onderhuurovereenkomsten
die ten nadele van de gebruikers van de MFA afwijken van Afdeling 6,
Titel 4 van Boek 7 BW.
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Onderhuur
Ingeval de gemeente kiest voor variant 2, dienen in de
huurovereenkomst afspraken gemaakt te worden over de
voorwaarden waaronder de exploitant bevoegd is delen
van de MFA onder te verhuren (anderszins in gebruik geven
daaronder begrepen, zie variant 1 onder 'bruikleen') aan de
verschillende gebruikers. Op grond van artikel 7:221 BW is
de hoofdregel dat de exploitant bevoegd is de MFA of delen
daarvan onder te verhuren. De exploitant dient daarbij de
gebruiksbestemming die in de huurovereenkomst tussen de
gemeente en hem is opgenomen, te respecteren. Desondanks
kan het de aanbeveling verdienen in die huurovereenkomst
de voorwaarden te preciseren waaronder de exploitant
bevoegd is de MFA of delen daarvan onder te verhuren.
De hoofdregel van artikel 7:221 BW is van regelend recht.
Dat betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk is voorwaarden
te stellen aan de persoon van de onderhuurder en aan de
bestemming van het gebruik dat hij aan (een deel van) de
MFA wil geven. Dat betekent zelfs dat het mogelijk is te
bedingen dat de exploitant uitsluitend bevoegd is onder te
verhuren op basis van een (onder)huurovereenkomst die
als bijlage aan de (hoofd)huurovereenkomst is gehecht (zie
voor de aandachtspunten bij de te sluiten (onder)huurovereenkomsten tussen de exploitant en de gebruikers verder
variant 1).

Variant 3: variant 1 gecombineerd met een
beheersovereenkomst met de beheerder
In variant 2 dient de exploitant er in beginsel voor te
zorgen dat de bezetting in de MFA optimaal is en dat de
gebruikers solvabel zijn. In beginsel, omdat de gemeente
in de praktijk geregeld bij springt ingeval van leegstand
in de MFA of van betalingsonmacht bij de gebruikers (al
dan niet om politieke redenen). In dat geval komt variant
3 in beeld. In die variant sluit de gemeente één beheersovereenkomst voor de gehele MFA met één beheerder die
vervolgens namens de gemeente huurovereenkomsten sluit
voor delen van de MFA met de verschillende gebruikers
(zie voor de aandachtspunten daarbij weer variant 1). Die
beheerder kan een stichting zijn. De beheerder betaalt de
gemeente geen vergoeding voor het gebruik van de MFA,
maar de gemeente betaalt de beheerder een vergoeding voor
het beheer. Dat betekent dat geen sprake is van een huurovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht.27 In
het voorbeeld van De Ontmoeting betekent variant 3 dat
de gemeente een beheersovereenkomst met de beheerder
sluit. De gemeente sluit daarnaast huurovereenkomsten
met de exploitant van de bar, de sportclubs, het kinderdagverblijf en met de toneelvereniging, de rechtswinkel en de
andere maatschappelijke organisaties die de ruimten op de
verdieping gebruiken. De gemeente draagt in dat geval de
risico's, maar zij fungeert niet als aanspreekpunt voor de
27 Titel 7 van Boek 7 BW. Opgepast dient te worden dat geen sprake is van
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verschillende gebruikers. In een huurrechtelijk tijdschrift
als HIP voert het te ver om uit te werken hoe de afspraken
tussen de gemeente en de beheerder eruit zouden kunnen
zien. Wij volstaan daarom met het noemen van de volgende
onderwerpen die in de beheersovereenkomst aan de orde
kunnen komen: de omvang van het beheer, de vergoeding
voor het beheer (al dan niet met prikkels voor de beheerder
om leegstand te voorkomen of om kosten te besparen), de
duur van het beheer, de aansprakelijkheid en de mogelijkheid
om derden in te schakelen of niet.28 De omvang van het
beheer kan zo uitgebreid of beperkt zijn als de gemeente
wil (bijvoorbeeld omdat de beheerder meer of juist minder
ervaring heeft). Het beheer kan bijvoorbeeld bestaan uit
uitsluitend beheren (openen en sluiten van de MFA en het
houden van toezicht), maar ook uit het onderhouden en/of
schoonmaken (waarbij een bepaald kwaliteitsniveau kan
worden afgesproken) of het namens de gemeente sluiten
van huur- en andere overeenkomsten met betrekking tot
de MFA. Op de beheersovereenkomst is, anders dan op de
huurovereenkomst, niet of nauwelijks dwingend recht van
toepassing. Dat betekent dat de gemeente (onder andere)
vrij is bij het bepalen van de omvang van het beheer.

Conclusie
Wij hebben in deze bijdrage drie manieren op een rij gezet
waarop een gemeente een MFA in gebruik kan geven. De
conclusie is dat niet één variant het beste is. Welke variant
het beste is, hangt af van de concrete MFA. De conclusie
is ook dat steeds maatwerk vereist is. Het gebruik van de
MFA valt of staat bij heldere afspraken, onder andere over
de samenwerking tussen de verschillende eindgebruikers
van de MFA. Wij hebben de te maken afspraken in deze
bijdrage vanuit de gemeente belicht.
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28 Vgl. voor rechtspraak over de situatie waarin de afspraken met de be-

ingebruikgeving van ruimte aan de beheerder tegen betaling, vgl.: Hof
Den Bosch 28 juni 2016, ECLI:NI:GHSHE:2016:2622. In dat geval kan im-

heerder niet uitputtend zijn vastgelegd: G.I.Beij,De rol van de beheerder

mers (tevens) sprake zijn van huur.

grens?: HIP 2016/206.

bij het aangaan en de uitvoering van de huurovereenkomst. Waar ligt de
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