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Kort
Ontruimingsbescherming
• (Deel) gebouwde onroerende zaak
• Geen woonruimte, geen 290bedrijfsruimte
• Aanzeggen ontruiming
• Twee maanden extra
• Verzoekschrift: verlenging
(max. 3 x 1 jaar)
• Belangenafweging
• Redelijke gebruiksvergoeding
• Geen hoger beroep
• N.v.t.: o.a. huurder zegt zelf op /
stemt in met einde / is
veroordeeld tot ontruiming

Huurregime

• Na aanzegging ontruiming regelmatig discussie over huurregime
• Twijfel over bereik art. 7:290 BW
• contractuele bestemming: NJ 1994/215 (Amsem/Geelhoed)

• Gemengde huurovereenkomsten
• splitsing mogelijk?
• nee: NJ 1994/228 (Fuks/Recourt) & NJ 2000/209 (Theole/ABN AMRO)

Voorwaardelijk verlengingsverzoek

• Primair niet-ontvankelijk, want (o.a.):
• overeenkomst is geen huur
• gehuurde is 290
• huur is niet geëindigd
• ontruiming is niet (goed) aangezegd

• Subsidiair: indien wel ontvankelijk, dan graag verlenging

Voorvragen
• Antwoord op primaire verweer
• Hoger beroep en cassatie mogelijk (doorbrekingsgronden)
• NJ 2000/715 (Oomen/Hellevoetsluis)

• Risico bij toekennen niet-ontvankelijkheid en vernietiging daarvan in hoger
beroep
• Oplossing: twee procedures (geen voorvragen in verzoekschrift)
• NB. Beslissing op voorvragen ook rechtskracht in dagvaardingsprocedures
(bijv. ontruiming)

Tegenverzoek
• Verhuurder wil oordeel op ontvankelijkheid huurder
• Tegenverzoek (art. 282 lid 4 Rv)
Ø onvoorwaardelijk beslissen op verzoek huurder
• In feite: oordeel op voorvragen

• Kan dat?

Routes
a. 230a-verzoekschrift, primair niet ontvankelijk (of verklaring voor recht?),
subsidiair voorwaardelijke verlenging à subsidiair slaagt
b. 230a-verzoekschrift, primair niet ontvankelijk, subsidiair voorwaardelijke
verlenging à primair slaagt
c. 230a-verzoekschrift, enkel (voorwaardelijke) verlenging +
bodemprocedure voorvragen
d. 230a-verzoekschrift, enkel (voorwaardelijke) verlenging + tegenverzoek
verhuurder
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HR 12 april 1996, NJ 1996/450
• Voorwaardelijk verzoek tot verlenging ontruimingstermijn: ingewilligd - geen
niet-ontvankelijk verklaring
• Uit het feit dat de verlenging is toegekend, volgt dat de kantonrechter de
aanzegging van de ontruiming als geldig heeft geoordeeld.
• Omdat huurder daartegen geen grief heeft aangevoerd, kon de rechtbank
(in hoger beroep) niet (ambtshalve) onderzoeken of de aanzegging ongeldig
was

Rb. Amsterdam (in HB) 25 april 2001, WR 2001/57
• Appelverbod van artikel 28g lid 2 Huurwet staat niet in de weg aan hoger
beroep dat ziet op voorvraag naar de ontvankelijkheid van huurder
• Primaire verzoek huurder: niet ontvankelijk, want 7A:1623a oud BW
• Ktr.: voor onderzoek naar huurregime en verklaring voor recht geen plaats in
verzoekschriftprocedure
• Rb.: verzoekschriftprocedure niet zodanig spoedeisend of informeel karakter
dat geen inhoudelijke beoordeling of verklaring voor recht gegeven kan
worden (verwijzing NJ 1999/735 en NJ 2000/497)

HR 10 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5602
• Primair niet-ontvankelijk (want 290), subsidiair voorwaardelijk verlenging
• Ktr.: 290, dus niet ontvankelijk
• Hof: wel 230a, dus ontvankelijk
• Hof: zal oordelen over eerste verlengingsverzoek, maar voor tweede verzoek
is het nu te laat – deze situatie is inherent aan ingestelde verzoeken,
huurder had ook anders kunnen procederen (in plaats van primaire verzoek
een bodemprocedure)
• HR: dit is wel 290 (onroerende aanhorigheid)

Hof Arnhem 5 juli 2011, WR 2012/31
• Voorwaardelijk verzoek verlenging (voor geval 230a en opzegging correct is)
• Ktr.: ik moet oordelen over voorvragen om beschikking op grond van art.
230a te kunnen geven
• Hof: enkel voorwaardelijk verzoek kan, dan alleen daar oordeel over –
kantonrechter mag dan niet onvoorwaardelijk oordelen (niet verzocht)
• Hof: huurder belang bij vernietiging beschikking, anders gezag van gewijsde
in andere procedure(s)

Hof Den Haag 27 oktober 2015, WR 2016/65
• Huurder: voorwaardelijk verzoek verlenging (indien 230a)
• Verhuurder: tegenverzoek art. 282 lid 4 Rv om onvoorwaardelijke
beschikking
• Ktr.: art. 230a biedt geen rechtsingang aan verhuurder
• Hof: tegenverzoek voldoende samenhang met verzoek huurder, ook al
moet nu oordeel over kwalificatie worden gegeven – verzoek beslissing
huurregime is niet voorbehouden aan huurder
• 230a van toepassing – onvoorwaardelijke verlenging

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, GHARL:2019:9913
• Eerste (onvoorwaardelijke) verlengingsverzoek toegewezen
• Tweede verlengingsverzoek te laat, niet-ontvankelijk
• Verhuurder vordert ontruiming. Huurder verweert zich door te stellen dat
geen sprake is van huur, maar pacht
• Met toekennen verlenging ontruiming is impliciet oordeel gegeven dat
sprake is van huur (van 230a-ruimte) à afstemmingsregel (arrest wordt
afgestemd op oordeel kantonrechter in verzoekschriftprocedure)

Ktr. Breda 23 oktober 2020, WR 2021/80 en TvHB 2021/12
• Voorwaardelijk verzoek (indien huur is geëindigd), huurster is
dagvaardingsprocedure gestart
• Tegenverzoek om onvoorwaardelijke beslissing, huur rechtsgeldig beëindigd
• Ktr.: tegenverzoek betrekking op verzoek huurder, dus wordt behandeld.
Daarmee vervalt voorwaardelijkheid van verzoek. Oordeel over opzegging:
niet rechtsgeldig à huurder niet-ontvankelijk (onvoorwaardelijk oordeel)
• Verzoek huurder om 230a-procedure aan te houden in afwachting
dagvaardingsprocedure afgewezen

Hof Den Haag 1 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:322
• Tweede voorwaardelijke verlengingsverzoek terwijl bodemprocedure nog
loopt (voorwaarde: indien opzegging rechtsgeldig)
• Verhuurder tegenverzoek oordeel kwalificatie
• Ktr.: dit is 230a – verlenging toegewezen, koppeling bodemprocedure
• Hof: koppeling mag niet, dan kan verlenging over de maximale termijn van
230a heen gaan
• Hof: omdat huurder in haar verweer in hoger beroep heeft verzocht om
niet-ontvankelijk verklaring, kan hof wel oordelen over voorvragen

Dank voor uw aandacht

