WETTELIJKE BEPALING IN PRAKTIJK

23. De wettelijke bepaling in de
praktijk: artikel 7:296 lid 1 sub a
BW
IT

MR. DR. M.B.J. THIJSSEN

H ‘11 t aan de hand vaten praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken.
Het betreft steeds een bepaling waarover in de literatuur weinig geschreven is. Het praktijkgeval wordt
geschetst, de tekst van de bepaling wordt geciteerd, kort toegelicht en toegepast op het praktijkgeval. In
deze aflevering van H I P is artikel 7:296 lid 1 sub a BW aan bod, over de opzegging van een huurovereenkomst
met betrekking tot een 290-bedrijfsruimte op de grond dat de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest
zoals een goed huurder betaamt.

Het praktijkgeval
Gemeente X heeft delen van de plaatselijke multifunctionele accommodatie, hierna 'de MFA', verhuurd aan aanbieders van (meer of minder) maatschappelijke diensten,
waaronder een bibliotheek, een museum en een rechtswinkel. De in de MFA gelegen horecaruimte heeft de gemeente
bijna vier jaar geleden verhuurd aan exploitant Y met de
bedoeling dat hij daarin een café zou gaan exploiteren dat
als publiektrekker zou gaan fungeren. Daar is niets van
terechtgekomen. De wijze waarop Y het café beheert en
exploiteert, sluit niet aan op de behoefte van het publiek
waardoor het café het publiek zelfs afstoot volgens de
gemeente. Y ziet het probleem niet: hij betaalt de huur en
houdt zich aan de andere verplichtingen die hij op grond
van de huurovereenkomst heeft. Gemeente X is op zoek
naar een oplossing en zegt de huurovereenkomst op.

Artikel 7:296 lid 1 sub a BW
"1. Indien de opzegging is gedaan tegen het einde van de
in artikel 7:292 lid 1 bedoelde eerste termijn waarvoor de
huurovereenkomst geldt of is aangegaan, kan de rechter de
vordering slechts toewijzen, op de grond dat:
a. de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals
een goed huurder betaamt, [...]."
In artikel 7:296 BW is bepaald op welke gronden de rechter
een vordering1 tot beëindiging van een huurovereenkomst
met betrekking tot 290-bedrijfsruimte toe kan wijzen na
opzegging door de verhuurder. In artikel 7:296 BW is een
onderscheid gemaakt tussen de opzegging tegen het einde
van de eerste en tegen het einde van de tweede termijn.2

Als de opzegging plaatsvindt tegen het einde van de eerste
termijn, dan kan de rechter de beëindiging slechts op twee
gronden toewijzen, waarvan de slechte bedrijfsvoering van
de huurder als bedoeld in artikel 7:296 lid 1 sub a BW er
één is.
Uit de wetsgeschiedenis2 volgt dat van een huurder niet
alleen verlangd kan worden dat hij zijn verplichtingen op
grond van de huurovereenkomst nakomt, maar ook dat hij
'iets maakt' van het door hem in het gehuurde uitgeoefende
bedrijf. In de woorden van de (toenmalige) minister:4

"[...] Ook een verhuurder is er mede gebaat, dat het
gehuurde pand continu in gebruik is bij een ondernemer
die daarin op efficiënte wijze en met passende zorg voor
onderhoud en aanzien een florerend bedrijf uitoefent. Het
is tenslotte ook een algemeen belang, dat de bedrijfsuitoefening geschiedt in doelmatige, naar de eisen van de tijd
ingerichte panden, waarin op bevredigende wijze wordt
voorzien in de behoefte van afnemers."
Als de huurder niets van zijn bedrijf maakt, dan is dat
dus een reden om de huurovereenkomst na het verstrijken
van de eerste termijn niet voort te zetten, maar tot opzegging daarvan over te gaan. Dat geldt ook als de huurder
zijn verplichtingen op grond van de huurovereenkomst is
nagekomen en er geen reden is om de huurovereenkomst
tussentijds te beëindigen door ontbinding. Als de huurder
door de slechte bedrijfsvoering tevens één of meer verplichtingen op grond van de huurovereenkomst niet is nagekomen, dan kan die bedrijfsvoering niet alleen een grond voor
opzegging van de huurovereenkomst zijn, maar ook voor
ontbinding.' In verband met de in acht te nemen opzegter-
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mijn van (minimaal) één jaar' en in verband met de eventueel verschuldigde vergoeding voor goodwill en ander voordeel7 verdient ontbinding in dat geval de voorkeur boven
opzegging. Om die reden wordt van de mogelijkheid van
opzegging van artikel 7:296 lid 1 sub a BW in de praktijk
weinig gebruik gemaakt.
De rechter moet de vordering tot beëindiging toewijzen
als hij tot de conclusie komt dat de bedrijfsvoering van de
huurder niet is geweest zoals een goed huurder betaamt.
Uit de rechtspraak volgt dat voor een afweging van de
belangen over en weer dan geen plaats meer is.' De vraag
of sprake is van een slechte bedrijfsvoering, moet worden
beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het geval.
Of de verhuurder nadeel van de slechte bedrijfsvoering
ondervindt, is niet van belang.'
Uit de (schaarse) rechtspraak waarin een vordering tot
beëindiging vanwege slechte bedrijfsvoering wordt toegewezen, volgt dat bijvoorbeeld sprake kan zijn van slechte
bedrijfsvoering als de huurder het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf verandert van een bedrijf met een hoog maatschappelijk aanzien in een bedrijf met een laag maatschappelijk aanzien (te weten een seksboetiek)."
Artikel 7:296 lid 1 sub a BW toegepast op het
praktijkgeval

huurovereenkomst op die grond toe zal wijzen, is de vraag.
Als gemeente X in staat is aan te tonen dat de wijze waarop
exploitant Y het in de MFA gelegen café beheert en exploiteert niet aansluit op de behoefte van de bezoekers van de
MFA en die bezoekers zelfs afstoot, dan is niet uitgesloten
dat de rechter tot de conclusie komt dat de bedrijfsvoering
van Y inderdaad niet is geweest zoals een goed huurder
betaamt. De rechter moet de vordering tot beëindiging dan
toewijzen.
Gelet op het voorgaande zou het beter zijn geweest als
gemeente X in de huurovereenkomst duidelijke afspraken
met Y zou hebben gemaakt over de wijze van .beheer en
exploitatie van het café door Y. In dat geval zou gemeente
X niet aangewezen zijn op beëindiging door opzegging van
de huurovereenkomst tegen het einde van de eerste termijn
met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar, maar
zou zij de huurovereenkomst tussentijds kunnen beëindigen
door ontbinding. Datzelfde geldt als (anderszins) sprake
zou zijn van niet goed huurderschap." Denk bijvoorbeeld
aan de situatie dat sprake is van handel in drugs of van
andere illegale activiteiten in het café. Ook opzegging
op grond van slechte bedrijfsvoering is in dat geval ook
mogelijk, maar gelet op de daarvoor geldende termijnen en
formaliteiten verdient dat dan niet de voorkeur.
Over de auteur

Gemeente X in het praktijkgeval kan de huurovereenkomst
met exploitant Y opzeggen op grond van slecht huurderschap. Of de rechter de vordering tot beëindiging van de
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