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Faillissement van de huurder, 
indeplaatsstelling en een race 
tegen de klok?1
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1. Deze bijdrage is voor een belangrijk deel gebaseerd op 
hetgeen ik eerder schreef met M.A.C. van Oijen, Inde-
plaatsstelling (hoofdstuk 6), in: N. Eeken-Amiel e.a. 
(red.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deventer: Den 
Hollander 2013, p. 121-147. Zie behalve de commentaren 
op art. 7:307 BW in de Groene Serie Huurrecht (Vrolijk), 
SDU Commentaar Huurrecht (Jongbloed), T&C Huurrecht 
(Rossel) en op art. 39 F in GS Faillissementsrecht (Van Ga-
len/De Liagre Böhl), SDU Commentaar Insolventierecht 
(Pannevis) en T&C Insolventierecht (Van Sint Truiden/
Wissink) ook A. Bonder, ‘Overgang van het huurder-
schap’, HIP 2014, nr. 5, p. 17-20; M.F.A. Evers, Huurrecht 
bedrijfsruimten Recht en Praktijk Vastgoedrecht VG3, 
Deventer: Kluwer 2011, p. 233; A.R. de Jonge, Huurrecht, 
Den Haag: BJU 2013, p. 510/511 en G.M. Kerpestein, 
Huurrecht Bedrijfsruimte, Den Haag: Sdu Uitgevers 2012, 
p. 649-661 en T. Verbaas en G.J. Osinga, Kroniek Inde-
plaatsstelling, TvHB 2010, p. 206-209.

* Ton Jongbloed is als hoogleraar verbonden aan de Univer-
siteit Utrecht en tevens hoofdredacteur van dit tijdschrift.

2. Kamerstukken II 1969/70, 8875, nr. 3, p. 9, p. 14 (MvT).
3. Kamerstukken II 1969/70, 8875, nr. 3, p. 9, p. 14 (MvT).
4. Kamerstukken II 1969/70, 8875, nr. 3, p. 9, p. 14 (MvT).
5. De meest belangrijke verruiming die art. 7:307 BW heeft 

ondergaan ten opzichte van het bepaalde in art. 7A:1635 
BW is dat is bepaald dat ook als een ander dan de huurder 
zelf het bedrijf uitoefent, het middel van art. 7:307 BW 
onder bepaalde omstandigheden tot de mogelijkheden be-
hoort. Dit betreft codificatie van rechtspraak van de Hoge 
Raad. Vgl. Kamerstukken II 2002/03, 26 932, nr. 3, p. 12; 
HR 8 mei 1992, NJ 1992/ 690 (Schuitema/De Vesting-
wachter).

6. Handelingen II 2002/03, 26 932, nr. 19, p. 52 (WGO). 

1. Inleiding
Gaat een huurder failliet dan opent art. 39 lid 1 F de volgen-
de mogelijkheid: 

`Indien de gefailleerde huurder is, kan zowel de 
curator als de verhuurder de huur tussentijds doen ein-
digen, mits de opzegging geschiede tegen een tijdstip, 
waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk 
gebruik eindigen. Bovendien moet bij de opzegging de 
daarvoor overeengekomen of gebruikelijke termijn in 
acht genomen worden, met dien verstande echter, dat 
een termijn van drie maanden in elk geval voldoende 
zal zijn. Zijn er huurpenningen vooruitbetaald, dan 
kan de huur niet eerder opgezegd worden, dan tegen 
de dag, waarop de termijn, waarvoor vooruitbetaling 
heeft plaats gehad, eindigt. Van de dag der faillietver-
klaring af is de huurprijs boedelschuld.’

Ziet de curator geen mogelijkheden tot voortzetting van de 
onderneming dan zal gekozen worden voor opzegging. Maar 
is een doorstart van de failliete onderneming mogelijk dan 
zal de curator er vaak prijs op stellen dat de bestaande huur-
overeenkomst wordt voortgezet. Dat geldt des te meer als de 
huur naar verhouding laag is en de onderneming goodwill 
heeft opgebouwd. Ook kan de curator er over denken een 
ander c.q. een andere onderneming indeplaats te doen stel-
len. Maar wat wordt daaronder verstaan en in welke geval-
len is indeplaatsstelling mogelijk?

2. contractsoverneming versus  
indeplaatsstelling     
Sinds 1971 komt het recht tot indeplaatsstelling voor in de 
huurwetgeving. Destijds onderkende de wetgever reeds dat 
de huurder (met name de winkelier-huurder) een zwaar-
wichtig belang kan hebben om zijn bedrijf te verkopen. Voor 
deze gevallen diende volgens de wetgever een bijzondere re-
geling getroffen te worden, waarbij de huurder de verhuur-
der moest kunnen dwingen mee te werken aan de beoogde 
indeplaatsstelling.2 Volgens de parlementaire geschiede-
nis van destijds was deze regeling bedoeld voor het geval 
dat van ‘(…) de huurder naar maatschappelijke opvattingen 
moeilijk anders verwacht kan worden dan dat hij zijn bedrijf 
overdraagt en hij daarvoor ook de huur moet overdragen.’ 
In dergelijke gevallen ‘weegt het belang van de verhuurder 
om zich te houden aan de door hemzelf gekozen huurder niet 
zwaar genoeg.’3 

Met het invoeren van de indeplaatsstellingsregeling wilde 
de wetgever bereiken dat het mogelijk zou worden dat (met 
name) de winkelier in het kader van bijvoorbeeld zijn pensi-
onering zijn bedrijf en daarbij zijn huurrechten kon overdra-
gen;4 een winkel zonder winkellocatie is immers niet veel 
waard. Het recht tot indeplaatsstelling was daarom sinds 
1971 te vinden in art. 7A:1635 BW (oud).
Met de invoering van het vernieuwde huurrecht per 1 augus-
tus 2003 is het recht op indeplaatsstelling nauwelijks5 gewij-
zigd omdat, aldus de wetgever, met name kleine zelfstandi-
gen nog altijd behoefte zouden hebben aan een mogelijkheid 
tot indeplaatsstelling, aangezien zij over het algemeen geen 
mogelijkheden hebben om een pensioen op te bouwen.6 
Om die reden heeft de wetgever onder geen beding een af-
wijking van art. 7:307 BW [dit artikel heeft toch alleen be-
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trekking op “winkelruimte”?] ten nadele van de huurder wil-
len toestaan, zelfs niet als de rechter hiervoor toestemming 
geeft.7 Zouden partijen een dergelijke, voor de huurder na-
delige afwijking, van art. 7:307 BW overeenkomen, dan is 
de afwijkende bepaling vernietigbaar.8 
Moet worden teruggevallen op de contractsoverneming van 
art. 6:159 BW,9 dan heeft de huurder geen direct pressiemid-
del jegens de verhuurder om een contractsoverneming af te 
dwingen.
Een contractsoverneming ex art. 6:159 BW is een driepar-
tijenovereenkomst,10 hoewel de afspraken niet in één docu-
ment hoeven te worden vastgelegd. Voor het rechtsgeldig 
tot stand brengen van een contractsoverneming ex art. 6:159 
BW11 moet voldaan worden aan de volgende twee cumula-
tieve criteria: 
i) een schriftelijke akte van contractsoverneming tussen 

de overdragende en de overnemende partij,12 en   
ii) toestemming van de wederpartij.

Volgens criterium ii) kan zonder toestemming van de weder-
partij de contractsoverneming ex art. 6:159 BW niet gere-
aliseerd worden. In beginsel is de wederpartij ook niet ver-
plicht om aan de contractsoverneming mee te werken.13 Een 
weigering van een verhuurder om niet aan een contracts-
overneming mee te werken, wordt niet snel naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geacht.14 
Daarop gelden wel uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer 
de wederpartij geen enkel te respecteren belang heeft om de 
contractsoverneming te weigeren. De weigering van de we-
derpartij om mee te werken aan de contractsovername kan 
dan naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar zijn.15

Bij contractsoverneming ex art. 6:159 BW is de medewer-
king van de wederpartij vormvrij.16 Van deze instemming 
moet echter wel onomstotelijk blijk worden gegeven17; het 
is vanuit procesrechtelijk perspectief dan ook aan te bevelen 
om een dergelijke ‘medewerking’ op schrift te krijgen. Een 
dergelijke medewerking kan in bijzondere omstandighe-
den ook stilzwijgend zijn gegeven. Er mag echter niet zon-
der meer van uit gegaan worden dat de wederpartij stilzwij-
gend medewerking heeft verleend;18 dit dient op basis van 
de feiten en omstandigheden vastgesteld te worden. Enkel 
stilzwijgen zonder bijkomend handelen, is in ieder geval on-
voldoende.19 Het enkele feit dat een wederpartij geen reactie 
heeft gegeven op de (voorgenomen) contractsoverneming, 
wil niet zeggen dat zij toestemming hiervoor heeft gege-
ven.20 Feitelijk gebruik en huurbetaling door een ander dan 
de contractuele huurder brengen evenmin automatisch met 
zich dat een contractsoverneming plaatsgevonden heeft.21 
Bewijstechnisch gezien is het daarom aan te bevelen om de 
contractsoverneming en de toestemming van de wederpartij 
schriftelijk vast te leggen.
Het zal duidelijk zijn dat als de wederpartij niet wil meewer-
ken aan de contractsoverneming deze slechts in hoogst uit-
zonderlijke gevallen alsnog tot standkomt.

Een belangrijk verschil tussen art. 6:159 BW en art. 7:307 
BW is dat, indien voldaan is aan de criteria van art. 7:307 
BW, de huurder de medewerking van de verhuurder kan af-
dwingen. 
Een ander wezenlijk verschil is te vinden in de rechtsgevol-
gen van een contractsoverneming ex art. 6:159 BW en een 
indeplaatsstelling ex art. 7:307 BW. 

Krachtens art. 6:159 lid 2 BW is het belangrijkste rechtsge-
volg van een contractsoverneming dat alle rechten en ver-
plichtingen, dus de gehele rechtsverhouding, met inbegrip 
van alle nevenrechten, -verplichtingen en wilsrechten [een 
koopoptie ook?], overgaan op de opvolger,22 met uitzonde-
ring van de reeds opeisbare rechten en verplichtingen. Bij 
dit laatste kan gedacht worden aan reeds opeisbare schade-
vergoeding, opeisbare rente, opeisbare huurpenningen, of 
opeisbare termijnen van een leverantiecontract. Het is ove-
rigens contractueel wel mogelijk om deze reeds opeisbare 
rechten en verplichtingen over te dragen aan de derde.

7. Handelingen II 2002/03, 26 932, nr. 19, p. 52 (WGO); zie 
art. 7:291 lid 2 BW.

8. Kamerstukken II 2002/03, 26 932, nr. 3, p. 12; HR 8 mei 
1992, NJ 1992/690. 

9. En dat is het geval voor (ver)huurders van ruimten ex art. 
7:230a BW.

10. Hof ’s-Gravenhage 17 november 2009, NJF 2010/48 en 
hof ’s-Hertogenbosch 20 juli 2010, WR 2010/100.

11. 1. Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhou-
ding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste 
overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde 
opgemaakte akte. 

 2. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de 
derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds 
opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is 
bepaald.

12. Vgl. hof Amsterdam 11 juni 2013, ECLI:NL:GHAMS: 
2013:3848: terecht heeft de kantonrechter voorts over-
wogen dat …, bij gebreke van een akte tussen [M] en 
[appellant], geen sprake is van contractsoverneming in de 
zin van artikel 6:159 BW. De stukken die volgens [appel-
lant] als akte beschouwd moeten worden (correspondentie 
en een verklaring van [M]) zijn geen tussen [appellant] en 
[M] uitgewisselde stukken waaruit het hof hun intentie tot 
contractsoverneming kan afleiden en kunnen reeds daarom 
niet als akte in de zin van artikel 6:159 BW worden aange-
merkt. Van contractsoverneming kan daarom geen sprake 
zijn.

13. Vzr. Maastricht 15 september 2004, ECLI:NL:RBMAA: 
2004:AR3584; hof ’s-Hertogenbosch 5 december 2006, 
ECLI:NL:GHSHE:2006:BA1413 en hof ’s-Gravenhage 9 
februari 2010, NJF 2010/342.

14. Ktr. Arnhem 24 april 2009, ECLI:NL:RBARN:2009: 
BI6620. 

15. Zie bv. Rb. Arnhem 27 februari 2008, JBPr 2008/36 en vzr. 
Alkmaar 7 april 2010, ECLI:NL:RBALK:2010:BM3550. 

16. Hof ’s-Hertogenbosch 20 juli 2010, PRG 2010/195 
en WR 2010/100 en ktr. Almelo 9 november 2010, 
ECLI:NL:RBALM:2010:BO3566.

17. Hof ’s-Gravenhage 17 november 2009, NJF 2010/48.
18. Conclusie A-G Wuisman voor HR 14 juni 2013, RvdW 

2013/808.
19. Hof Leeuwarden 3 juli 2007, ECLI:NL:GHLEE:2012: 

BX0462; hof ’s-Gravenhage 17 november 2009, 
NJF 2010/ 48 en vzr. Almelo 1 december 2011, 
ECLI:NL:RBALM:2011:BU6653.

20. Ktr. Dordrecht 30 juli 2012, WR 2012/135 en 
PRG 2012/271; ktr. Haarlem 5 december 2012, 
ECLI:NL:RBHAA:2012:BY7004.

21. Hof ’s-Hertogenbosch 27 december 2011, 
ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0731.

22. G. van Rijssen, Contractsoverneming, Deventer: Kluwer 
2006, p. 186. 
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Het is bij een contractsovername niet mogelijk om essenti-
ele rechten en plichten uit te sluiten. Volgens de wet is het 
mogelijk anders te bepalen ten aanzien van ‘bijkomstige of 
reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen’. Met 
andere woorden, ten aanzien van niet bijkomstige – dus es-
sentiële – rechten of verplichtingen is dat niet geoorloofd. 
Volgens de parlementaire geschiedenis is het verstrekkende 
gevolg dat als partijen deze wel uitsluiten, de gehele rechts-
verhouding niet overgaat. Indien partijen aan de essentialia 
van de overeenkomst willen tornen, is het dus verstandig de 
oude overeenkomst te beëindigen en een nieuwe overeen-
komst te sluiten.23

Bij art. 7:307 BW is het gevolg dat de nieuwe huurder in het 
geheel in de plaats treedt van de oude huurder.24 Het essenti-
ele verschil met art. 6:159 BW is dat alle doorlopende rech-
ten en verplichtingen van de bestaande huurverhouding ge-
heel over gaan.25 Dit geldt zowel voor de ten tijde van de 
indeplaatsstelling reeds opeisbare als ook voor de niet-op-
eisbare rechten en verplichtingen. 
Een eventuele huurachterstand van de ‘oude’ huurder dient 
door de ‘nieuwe’ huurder te worden voldaan. Indien ver-
huurder en huurder zijn overeengekomen dat de huurder 
een verplichting tot onderhoud heeft, dan gaat ook deze ver-
plichting over op de nieuwe huurder, ook bijvoorbeeld voor 
wat betreft achterstallig onderhoud. Een wanprestatie van 
de vertrekkende huurder kan eveneens aan de opvolgen-
de huurder worden toegerekend; de ratio hiervan is dat de 
verhuurder door de indeplaatsstelling niet in een slechte-
re positie mag geraken.26 Dit brengt met zich dat de ‘nieu-
we’ huurder het gehuurde aan het einde van de looptijd van 
de huurovereenkomst moet opleveren in de staat waarin zijn 
voorganger het ontving.27

Kortom: essentieel bij een indeplaatsstelling is dat deze de 
inhoud of omvang van de verplichtingen van partijen niet 
verandert.

3. art. 7:307 BW: indeplaatsstelling
Art. 7:307 lid 1 BW houdt het volgende in: 

‘Indien overdracht door de huurder aan een derde van 
het in het gehuurde door de huurder zelf of een ander 
uitgeoefende bedrijf gewenst wordt, kan de huurder 
vorderen dat hij gemachtigd wordt om die derde in 
zijn plaats te stellen.’ 

Krachtens art. 7:307 lid 1 BW is dus vereist dat sprake is:
1. van overdracht door de huurder aan een derde; 
2. van het door de huurder zelf of door een ander in het 

gehuurde uitgeoefende bedrijf.

Voor de toepasselijkheid van de indeplaatstelling mogelijk-
heid van art. 7:307 BW, is het sinds HR 8 mei 199228 niet 
meer vereist dat uitsluitend de huurder het in het gehuur-
de uitgeoefende bedrijf dient te exploiteren. Ook een ander 
dan de huurder zelf kan het bedrijf in het gehuurde uitoefe-
nen. Deze passage betreft codificatie van de rechtspraak van 
de Hoge Raad.29 Deze aanvulling houdt in dat de huurder 
ook een indeplaatsstelling kan vorderen, indien feitelijk een 
ander dan de huurder het bedrijf exploiteert, zo overwoog 
de Hoge Raad voor het eerst in 1992 in het arrest Schuite-
ma/De Vestingwachter.30 [in dit eerste stuk zitten inhoude-
lijk nogal wat herhalingen] De Vestingwachter was in deze 
casus de hoofdverhuurder van de bedrijfsruimte. Hoofd-

huurder was Schuitema Vastgoed BV, de vennootschap die 
de onroerend goed belangen voor de hele Schuitema-orga-
nisatie verzorgt, en onderhuurder Schuitema Zuid BV. Deze 
laatste twee hadden dezelfde moedermaatschappij: Schuite-
ma NV. Onderonderhuurder was Veldhof, die een afnameo-
vereenkomst had met Schuitema Zuid, waardoor ook Veld-
hof – door zijn (onder-)huurovereenkomst met Schuitema 
Vastgoed en zijn afnameovereenkomst met Schuitema Zuid 
– zeer nauw was verbonden met het Schuitema concern. Op 
1 juni 1987 droeg Veldhof het bedrijf over aan Schuitema 
Zuid en Schuitema Zuid droeg op diezelfde dag nog het be-
drijf over aan Van Eerd. Schuitema Zuid vroeg vervolgens 
machtiging om Van Eerd in haar plaats te stellen. De Hoge 
Raad oordeelde dat moet worden aangenomen dat ook de 
[onder?]huurder die niet zelf in het gehuurde een bedrijf uit-
oefent, een vordering op de voet van art. 7A:1635 (oud) BW 
kan instellen. Met dit arrest lijkt de Hoge Raad de weg vrij 
te hebben gemaakt voor exploitatievormen, zoals franchise-
formules en afnameovereenkomsten. 

Als de onderhuurder wil promoveren tot hoofdhuurder, dan 
is dat niet mogelijk langs de weg van art. 7:307 BW. In dat 
geval vindt er namelijk geen overdracht plaats van het in het 
gehuurde uitgeoefende bedrijf. De onderhuurder kan ten op-
zichte van zijn onderverhuurder uiteraard wel een beroep 
doen op art. 7:307 BW, mits voldaan is aan de criteria van 
dit artikel.31 
Een voorbeeld waarin een indeplaatsstelling succesvol was, 
ondanks dat het gehuurde gedeeltelijk was onderverhuurd, 
betrof een kwestie die in 2004 voorlag bij het hof  Amster-
dam. In die casus had de verhuurder steeds toestemming ge-
geven voor onderverhuur. De huurder verhuurde evenwel 
enkel een deel onder van de ruimte die hij huurde. De huur-
der wilde zijn positie als huurder overdragen aan deze on-
derhuurder. Volgens het Hof Amsterdam stond de omstan-

23. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval is het in 
dat geval aan te bevelen om de ‘oude’ overeenkomst te be-
eindigen onder de opschortende voorwaarde dat de nieuwe 
overeenkomst tussen de partij en de derde tot stand komt. 

24. Zie art. 6:159 lid 2; HR 25 november 1977, NJ 1978/400 
(Luimé/Leemans).

25. A.S. Rueb e.a., Het nieuwe huurrecht per artikel verklaard, 
Deventer: Kluwer 2003, p. 249. HR 12 mei 1995, NJ 
1995/497 (Hartje Stad/Arnoe Beheer); HR 25 november 
1977, NJ 1978/400 (Luimé/Leemans).

26. Hof Leeuwarden 4 april 2007, NJF 2007/251.
27. M.F.A. Evers, Huurrecht bedrijfsruimten, Deventer: Klu-

wer 2011, p. 223. 
28. HR 8 mei 1992, NJ 1992/690 (Schuitema/De Vestingwach-

ter).
29. Kamerstukken II 2002/03, 26 932, nr. 3, p. 12. HR 8 mei 

1992, NJ 1992/690; (Schuitema/De Vestingwachter). Zie 
ook hof Amsterdam 22 september 2005, WR 2006/57.

30. HR 8 mei 1992, NJ 1992/690 (Schuitema/De Vestingwach-
ter). In dit arrest brak de Hoge Raad met de tot dat moment 
heersende leer dat de huurder zelf het bedrijf in het 
gehuurde moet exploiteren of in ieder geval dat een nauwe 
samenhang tussen de onroerend goed vennootschap en de 
werkmaatschappij dient te bestaan (zie HR 16 juni 1978, 
NJ 1979/22 (MAVO/Schellekens)). 

31. Zie HR 16 juni 1995, NJ 1995/582 (Andelbeek/Tordjman) 
en M.F.A. Evers, Huurrecht bedrijfsruimten, Deventer: 
Kluwer 2011, p. 222. 
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digheid dat de huurder één van de units had onderverhuurd 
(en enkel daarin zodoende niet zélf een bedrijf uitoefende) 
niet in de weg aan een indeplaatsstelling aan deze onder-
huurder. Geoordeeld werd dat ‘de onderverhuurde unit in 
een zodanig nauw verband stond met de bedrijfsuitoefening 
door de huurder in de andere [niet-onderverhuurde; toevoe-
ging AWJ] unit, dat de gevraagde indeplaatsstelling betrek-
king kan hebben op de huurovereenkomst in zijn gehele om-
vang’.32 De hoofdhuurder droeg zijn bedrijf dus wel over 
aan de onderhuurder. Onder omstandigheden hoeft gedeelte-
lijke onderverhuur derhalve niet in de weg te staan aan een 
succesvolle indeplaatsstelling aan de onderhuurder. 

Daadwerkelijke bedrijfsoverdracht
Belangrijk voor indeplaatsstelling is dat er sprake is van een 
daadwerkelijke bedrijfsoverdracht. Dit brengt met zich dat 
het bedrijf in het gehuurde daadwerkelijk nog geëxploiteerd 
diende te worden; een indeplaatsstelling kan daarom in be-
ginsel niet worden gevorderd als het bedrijf zijn activiteiten 
reeds gestaakt heeft. In een dergelijk geval is immers geen 
sprake meer van een daadwerkelijke bedrijfsoverdracht. In 
de rechtspraak wordt daarop een uitzondering aanvaard als 
de huurder genoodzaakt is de bedrijfsvoering te staken in 
verband met ziekte; in dat geval kan de huurder zich toch 
nog beroepen op het bepaalde in art. 7:307 BW.33 Ook in 
het voor ons belangrijke geval dat de huurder failliet is ge-
gaan en de curator indeplaatsstelling van de failliete huurder 
wenst, hoeft het feit dat de exploitatie enige maanden is ge-
staakt, niet tot het oordeel te leiden dat er geen sprake meer 
is van een in het gehuurde uitgeoefend bedrijf.34 De bedrijfs-
voering mag echter niet al te lang gestaakt zijn. 
Als de zittende huurder enkel diens huurrechten wenst over 
te dragen, slaagt een beroep op art. 7:307 BW niet.35 Als een 
huurder zich beroept op het bepaalde in art. 7:307 BW zal 
dan ook onderzocht moeten worden of er sprake is van een 
overdracht van het gehele bedrijf of dat slechts bepaalde ac-
tiva en passiva overgaan.36 In het laatste geval zal geen spra-
ke zijn van overdracht van het bedrijf maar alsdan worden 
enkel de huurrechten overgedragen, waarvoor art. 7:307 BW 
zich juist niet leent zodat teruggevallen dient te worden op 
art. 6:159 BW. 
Zoals vermeld is huuroverdracht ex art. 7:307 BW enkel 
mogelijk in het kader van bedrijfsoverdracht.37 De voorge-
stelde nieuwe huurder dient de bedrijfsruimte dus te gebrui-
ken voor de uitoefening van (nagenoeg) hetzelfde bedrijf als 
door de vorige huurder in het gehuurde werd uitgeoefend.38 
Als de nieuwe huurder een ander soort bedrijf in het ge-
huurde wil vestigen, dan wordt geen bedrijfsoverdracht aan-
genomen.39 Om die reden dient de huurder bij het verzoek 
aan de verhuurder en bij de vordering tot het verkrijgen van 
een machtiging tot een indeplaatsstelling ten aanzien van het 
noodzakelijke element bedrijfsoverdracht voldoende te stel-
len en te substantiëren.40

Het is afhankelijk van de omvang van hetgeen wordt over-
genomen of er sprake is van een bedrijfsoverdracht. Indien 
geen goodwill wordt overgenomen of als de bedrijfsvoering 
geheel wijzigt is het aannemelijk dat er geen sprake is van 
een bedrijfsoverdracht. Het is evenwel niet vereist dat voor 
een succesvolle overdracht èn het personeel wordt overge-
nomen, èn een goodwillvergoeding wordt voldaan, èn de 
materiële activa worden overgenomen èn de bedrijfsvoering 
ongewijzigd wordt voortgezet. De overnemende partij kan 
de bedrijfsvoering licht wijzigen. Indien evenwel enkel de 

goodwill wordt overgedragen zal dit er sterk op duiden dat 
sprake is van een bedrijfsoverdracht. Of er sprake is van een 
bedrijfsoverdracht wordt door de rechter van geval tot geval 
beoordeeld en de rechtspraak is zeer casuïstisch.41 

Zwaarwichtig belang, verplichte afwijzingsgrond en belan-
genafweging en door de rechter te stellen voorwaarden
Krachtens art. 7:307 lid 2 BW42 kan de rechter de vordering 
tot indeplaatsstelling enkel toewijzen indien de huurder of 
de ander die het bedrijf uitoefent een zwaarwichtig belang 
heeft bij de indeplaatsstelling. De rechter dient de vordering 
voorts steeds af te wijzen indien de voorgestelde huurder 
niet voldoende waarborgen biedt voor een volledige nako-
ming van de overeenkomst en voor een behoorlijke bedrijfs-
voering.
Als het zwaarwichtig belang is aangenomen en als de voor-
gestelde huurder voldoende waarborgen biedt, volgt nog een 
belangenafweging. Dit volgt uit de woorden “de rechter be-
slist met inachtneming van de omstandigheden van het ge-
val.” 
De huurder of de ander die het bedrijf uitoefent dient een 
zwaarwichtig belang te hebben bij de overdracht van het be-
drijf. Deze eis vloeit voort uit het feit dat de verhuurder ge-
dwongen wordt een huurder te aanvaarden die hij niet zelf 
heeft uitgekozen.43 In de rechtspraak wordt soepel omge-

32. Hof Amsterdam 12 augustus 2004, WR 2005/81.
33. Ktr. Amsterdam 4 september 2001, WR 2002/24 en Ktr. 

Haarlem 18 februari 2004, WR 2004/53. 
34. Ktr. Haarlem 18 februari 2004, WR 2004/53 en hof Am-

sterdam, 14 april 2005, WR 2005/82.
35. Vgl. Ktr. Amsterdam 21 januari 2014, WR 2014/81.
36. In hof Amsterdam 18 augustus 2003, WR 2003/84 kwam 

het hof tot de conclusie dat enkel de huurrechten werden 
overgedragen en wees dientengevolge de indeplaatsstelling 
af.

37. Vgl. Hof ’s-Gravenhage 5 juni 2008, 
ECLI:NL:GHSGR:2008:BD5882.

38. Kamerstukken II 1970/71, 8875, nr. 6, p. 11, p. 14 (MvA); 
Kamerstukken I 2001/02, 26 089, nr. 162, p. 24 en Kamer-
stukken I 2002/03, 26 089, nr. 50, p. 4.

39. Ktr. Amsterdam 5 maart 2009, 
ECLI:NL:RBAMS:2009:BI1798.

40. Hof Arnhem, 8 december 2009, 
ECLI:NL:GHARN:2009:BK6091; Hof ’s-Gravenhage 26 
juli 2011, WR 2012/94 en Ktr. Almelo 30 oktober 2012, 
ECLI:NL:RBALM:2012:BY2285.

41. Ktr. Haarlem 5 juni 2008, 
ECLI:NL:RBHAA:2007:BA2587. Zie ook: vzr. Rotterdam 
18 februari 2013, WR 2013/61 en TvHB 2013/15: een in de 
huurovereenkomst opgenomen clausule die verplicht tot de 
verkoop van een bepaald merk is vernietigbaar omdat zij 
indeplaatsstelling illusoir maakt.

42. ‘De rechter beslist met inachtneming van de omstandighe-
den van het geval, met dien verstande dat hij de vordering 
slechts kan toewijzen, indien de huurder of de ander die 
het bedrijf uitoefent, een zwaarwichtig belang heeft bij de 
overdracht van het bedrijf en dat hij haar steeds afwijst, 
indien de voorgestelde huurder niet voldoende waarborgen 
biedt voor een volledige nakoming van de overeenkomst 
en voor een behoorlijke bedrijfsvoering.’

43. M.F.A. Evers, Huurrecht bedrijfsruimten, Deventer: Klu-
wer 2011, p. 226/227. 
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gaan met het vereiste van een zwaarwichtig belang van de 
huurder (of van ‘de ander’).44 Echter, men dient wel vol-
doende aannemelijk te maken dat hij een zwaarwichtig be-
lang heeft.45

De rechter is echter verplicht de vordering tot indeplaats-
stelling af te wijzen, indien een van de volgende omstandig-
heden zich voordoet: de voorgestelde huurder biedt onvol-
doende waarborgen voor (1) een volledige nakoming van de 
overeenkomst en (2) een behoorlijke bedrijfsvoering, ook 
al is gebleken dat de huurder (of de ander) een zwaarwich-
tig belang heeft bij de overdracht van de onderneming.46 De 
ratio van de verplichte afwijzingsgrond in art. 7:307 BW is 
dat de verhuurder niet akkoord hoeft te gaan met een ‘opge-
drongen’ huurder die niet voldoende solvabel is dan wel van 
wie verwacht wordt dat hij geen behoorlijke exploitatie kan 
bewerkstelligen.47 

Zodra aan de overige criteria van art. 7:307 BW48 is voldaan 
en niet is gebleken dat de aangedragen nieuwe huurder niet 
voldoende waarborgen biedt voor een volledige nakoming 
van de overeenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoe-
ring, vindt een belangenafweging plaats.49 Bij deze belan-
genafweging wordt rekening gehouden met de belangen van 
de huurder en verhuurder, doch in de wet is niet uitgesloten 
dat ook met de belangen van de voorgestelde huurder reke-
ning wordt gehouden door de rechter.50 
De belangenafweging kan ertoe leiden dat, ook als aan alle 
overige vereisten van art. 7:307 BW is voldaan, de vorde-
ring tot indeplaatsstelling toch afgewezen wordt. Er wordt 
immers ook altijd rekening gehouden met het belang van de 
verhuurder; dat belang wordt ook meegewogen. Er vindt dus 
te allen tijde een beoordeling met inachtneming van alle om-
standigheden van het geval plaats. De rechter dient in dit ka-
der rekening te houden met alle door de verhuurder aange-
voerde bezwaren tegen de indeplaatsstelling.51 
Tot slot zij hier vermeld dat de rechter op grond van art. 
7:307 lid 3 BW ambtshalve aan de machtiging tot inde-
plaatsstelling voorwaarden kan verbinden of daarbij een last 
kan opleggen. 
De verhuurder hoeft daartoe niet een eis in reconventie in 
te stellen;52 maar als de verhuurder wenst dat voorwaarden 
worden verbonden aan de machtiging of dat een last wordt 
opgelegd, is het wel aan te bevelen om bij wege van verweer 
hier een beroep op te doen, ondanks dat de rechter ambtshal-
ve hiertoe over kan gaan. 
De voorwaarden/lasten zien veelal op het verstrekken van 
een financiële zekerheid bijvoorbeeld als de bestaande ze-
kerheid komt te vervallen door de indeplaatsstelling, zoals 
geldt voor de rechten uit een borgtocht, die ingevolge art. 
6:159 BW jo. art. 6:157 lid 2 BW tenietgaan bij een inde-
plaatsstelling.53 In een dergelijk geval kan het voor de hand 
liggen dat de voorwaarde wordt gesteld dat zorg gedragen 
wordt voor een nieuwe zekerheidstelling.54 
Indien de vordering tot indeplaatsstelling toegewezen wordt, 
verkrijgt de zittende huurder een machtiging om de inde-
plaatsstelling te kunnen effectueren.
De nieuwe huurder neemt alle rechten en plichten van de 
oude huurder over. Dit brengt bijvoorbeeld met zich, dat 
een wanprestatie van de vertrekkende huurder aan de nieu-
we huurder kan worden toegerekend,55 een terugbetaling van 
aanbetaling in verband met een afgezegde verbouwing door 
de nieuwe huurder dient te worden voldaan56 en de opleve-
ringsplicht die tussen de oude huurder en verhuurder geldt, 

ook voor de nieuwe huurder geldt.57 Ingevolge art. 6:159 
BW jo. art. 6:157 lid 2 BW gaan door een indeplaatsstelling 
evenwel de rechten uit een borgtocht teniet.58

4. Indeplaatsstelling bij faillissement 
van de huurder
Op grond van art. 39 Fw kan de verhuurder de huurovereen-
komst bij faillissement van de huurder opzeggen.59 Dit arti-
kel heeft vooral tot doel dat de verhuurder zich kan ontdoen 
van een insolvabele, failliete huurder.60 De opzeggingster-
mijn die de verhuurder in acht moet nemen bij een opzeg-
ging ex art. 39 Fw is betrekkelijk kort: een termijn van drie 
maanden is in elk geval voldoende, en opzegging kan tus-
sentijds geschieden, tenzij huurpenningen zijn vooruitbe-
taald.61

Evenals een niet failliete huurder, heeft de curator de moge-
lijkheid een vordering tot indeplaatsstelling in te stellen, in-
dien hij een geschikte nieuwe opvolgend huurder heeft ge-
vonden.62 

44. Zie bijvoorbeeld HR 5 februari 1993, NJ 1993/506 
(Dekamarkt/Honigh); HR 4 oktober 2002, NJ 2002/611 
(BP/Groenendijk); Hof ’s-Gravenhage 31 mei 2011, WR 
2011/110; vzr. Zwolle 26 mei 2011, WR 2011/111; Ktr. 
Assen, 14 februari 2012, PRG 2012/107 en vzr. Oost-
Nederland 17 januari 2013, WR 2013/76.

45. Vzr. Arnhem 11 mei 2009, 
ECLI:NL:RBARN:2009:BK8303.

46. Rossel 2014 (T&C Huurrecht), art. 7:307 BW, aant. 3.
47. Kamerstukken II 1966/67, 8875, nr. 3, p. 16 (MvT). 
48. Rossel 2014 (T&C Huurrecht), art. 7:307 BW, aant. 3. 

Zie HR 4 oktober 2002, NJ 2002/611, (BP/Groenendijk) 
en conclusie A-G Vranken voor HR 5 februari 1993, NJ 
1993/506 (Dekamarkt/Honigh). In vzr. Amsterdam 21 ja-
nuari 2014, WR 2014/81 werd de vordering in kort geding 
om verhuurder te veroordelen toe te staan dat de beoogde 
kandidaat voor indeplaatsstelling als huurder van bedrijfs-
ruimte (snackbar) de bedrijfsvoering alvast overneemt 
afgewezen, omdat niet voldoende aannemelijk was dat aan 
de vereisten van artikel 7:307 BW werd voldaan.

49. Rossel 2014 (T&C Huurrecht), art. 7:307 BW, aant. 3.
50. HR 7 april 1989, NJ 1989/552 (Hommen/Esplanade). In 

deze casus was de voorgestelde huurder al onderhuurder 
van het bedrijfspand. 

51. HR 5 februari 1993, NJ 1993/506, (Dekamarkt/Honigh); 
HR 4 oktober 2002, NJ 2002/611, (BP/Groenendijk).

52. Zie GS Huurrecht (Vrolijk), art. 7:307 BW, aant. 51.
53. Zie HR 12 mei 1995, NJ 1995/497 (Hartje Stad/Arnoe 

Beheer) en ktr. Zwolle-Lelystad 16 november 2005, WR 
2006/99 (Lindeman/Giant Europe). 

54. Rueb e.a., De huurbepalingen verklaard, p. 252.
55. Hof Leeuwarden 4 april 2007, NJF 2007/251.
56. Hof Den Bosch 28 augustus 2007, 

ECLI:NL:GHSHE:2007:BB2839. 
57. Hof Leeuwarden 4 april 2007, NJF 2007/251.
58. Zie HR 12 mei 1995, NJ 1995/497 (Hartje Stad/Arnoe 

Beheer) en Rb. Zwolle-Lelystad 16 november 2005, WR 
2006/99 (Lindeman/Giant Europe). 

59. Op grond van art. 39 Fw kan ook de curator de huurover-
eenkomst opzeggen.

60. Vgl. Ktr. Leeuwarden 15 augustus 2006, TvHB 2006/17.
61. G.M. Kerpestein, ‘Indeplaatsstelling en faillissement’, 

Journaal Huur & Verhuur 2004-8, p. 236-239.
62. P.C. Veerman, ‘Huurrecht en faillissement’, Tijdschrift 

voor Huurrecht in de Praktijk 2010-2, p. 48-51.
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De curator kan een vordering tot indeplaatsstelling ook in-
stellen als de verhuurder de huurovereenkomst reeds ex art. 
39 Fw. heeft opgezegd, zodat er geen race tegen de klok 
hoeft plaats te vinden. Een dergelijke vordering kan de op-
zegging door de verhuurder doorkruisen, nu het handhaven 
van deze opzegging door de verhuurder (of het na de vor-
dering tot indeplaatsstelling opzeggen van de huurovereen-
komst ex art. 39 Fw.) onder omstandigheden naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geacht 
wordt,63 dan wel als misbruik van recht kan worden gekwa-
lificeerd.64 Misbruik van recht dan wel strijd met de rede-
lijkheid en billijkheid kunnen zich bijvoorbeeld voordoen 
indien de verhuurder reeds op de hoogte was van de voor-
genomen indeplaatsstelling in verband met de doorstart van 
een gefailleerd bedrijf en de opvolger aan de huurverplich-
tingen kan voldoen; in dat geval kan immers in art. 39 Fw 
bezwaarlijk een argument worden gevonden om de huur-
overeenkomst op te zeggen.65 Dit kan tevens het geval zijn 
indien de beoogd opvolgend huurder de achterstallige beta-
lingen voor zijn rekening neemt en/of een bankgarantie af-
geeft.66 
De curator kan een zwaarwegend belang hebben bij een 
doorstart van de onderneming, teneinde kapitaalverlies voor 
de onderneming te voorkomen en de werkgelegenheid (gro-
tendeels) te behouden.67 Het behoud van werkgelegenheid, 
is een belang dat de curator zich mag aantrekken68 en dient 
te worden betrokken bij de beoordeling of sprake is van een 
zwaarwichtig belang bij de overdracht van het bedrijf.69 Bij 
de algemene belangenafweging wordt ook het belang van de 
verhuurder beoordeeld.

Ik noem enkele uitspraken waarin het belang van de curator 
doorslaggevend werd geacht:
 – in een uitspraak van Rb. Leeuwarden werden door de 

beoogde indeplaatsstelling aanzienlijke baten voor de 
boedel gegenereerd, terwijl bovendien de werkgele-
genheid erbij was gebaat. Daarbij had de moedermaat-
schappij van de beoogde huurder zich door middel 
van een verklaring ex art. 2:403 lid 1 onder f BW, 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door beoogde 
huurder aangegane verplichtingen. Daardoor werd 
de vordering tot indeplaatsstelling van de curatoren 
toegewezen;70

 – in een uitspraak van rechtbank Amsterdam werd 
het belang van de curatoren doorslaggevend geacht 
omdat de exploitatiemogelijkheid een aanzienlijke 
waarde voor de boedel vertegenwoordigde. Ook had 
de beoogd opvolgend huurder zich verbonden om ten 
minste 100 werknemers in dienst te houden. Daarbij 
hadden de curatoren voldoende financiële zekerheden 
verstrekt;71

 – in een uitspraak van Ktr. Rotterdam had de curator 
belang om een doorstart van het gefailleerde bedrijf 
te kunnen realiseren. Het betoog van de verhuurder 
dat hij een gerechtvaardigd belang had bij opzegging 
omdat hij bij een derde een betere huurprijs kon be-
dingen, was geen gerechtvaardigd belang, aangezien 
hij dit belang ook kon uitoefenen zonder opzegging, 
namelijk middels een procedure tot aanpassing van de 
huurprijs.72 

Daar staan andere uitspraken tegenover waarin het belang 
van de verhuurder doorslaggevend werd geacht:
 – Hof ’s-Hertogenbosch achtte het belang van de 

verhuurder doorslaggevend, omdat de voorgestelde 
huurder onvoldoende waarborgen bood voor een vol-
ledige nakoming van de huurovereenkomst en voor 
een behoorlijke bedrijfsvoering. In dit verband achtte 
het hof mede van belang dat in het ondernemingsplan 
geen enkele financiële onderbouwing werd gegeven 
waaruit de mogelijkheid van een lonende exploitatie 
kon worden afgeleid;73

 – in een uitspraak van Ktr. Nijmegen werd het belang 
van de verhuurder bij de opzegging van de huurover-
eenkomst doorslaggevend geacht, daar de curator pas 
in een zeer laat stadium (voor het merendeel ruim 
na de datum waartegen was opgezegd) gegevens 
verstrekte over de in de plaats te stellen huurder. Deze 
gegevens boden de verhuurder niet in voldoende mate 
inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van die 
huurder. Ook ten aanzien van een volledige nako-
ming van de huurovereenkomst en een behoorlijke 
bedrijfsvoering bleken uit de verstrekte gegevens niet 
voldoende waarborgen voor de verhuurder;74

 – Hof ’s-Gravenhage overwoog dat het enkele belang 
van de curator van de gefailleerde huurder om voor de 

63. Zie bv. Ktr. Dordrecht 30 januari 2004, WR 2004/66; rb. 
Utrecht 25 oktober 2001, WR 2002/56; Hof Amsterdam 15 
juli 1993, NJ 1994/139 en Hof ’s-Gravenhage 23 december 
2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BG9680 (Dirk van den 
Broek/mr. Princen q.q.).

64. Zie bv. ook vzr. Leeuwarden 23 december 2005, TvHB 
2006/5 en Rb. Arnhem 13 februari 1992, KG 1992/99, met 
vervolg in Rb. Arnhem 9 april 1992, KG 1992/151.

65. Ktr. Rotterdam 22 juni 2004, WR 2005/36 en vzr. ’s-Gra-
venhage 6 juli 2009, WR 2009/116.

66. Kerpestein, Indeplaatsstelling en faillissement, p. 236-239.
67. Hof ’s-Gravenhage 23 december 2008, 

ECLI:NL:GHSGR:2008:BG9680 (Dirk van den Broek/
mr. Princen q.q.). Zie voorts ktr. Amsterdam 5 september 
2012, WR 2013/9 en vzr. Oost-Nederland 17 januari 2013, 
WR 2013/76. 

68. Zie HR 24 februari 1995, NJ 1996/472.
69. Vzr. Oost-Nederland 17 januari 2013, WR 2013, 76: 

Indeplaatsstelling is bij een doorstart ook mogelijk nadat 
de huurovereenkomst op grond van art. 39 Fw is opgezegd. 
Bij de belangenafweging moeten de belangen van de huur-
der en exploitant worden meegewogen en niet de belangen 
van de overnemende partij. Daarnaast heeft de curator 
geen belang bij indeplaatsstelling nu het niet doorstarten in 
de onderhavige winkel geen consequenties heeft voor de 
overige winkels van failliet, terwijl gesteld noch geble-
ken is dat de boedel financieel nadeel lijdt indien de vijf 
werknemers niet bij de beoogd overnemer in dienst kunnen 
treden. 

70. Ktr. Leeuwarden 15 augustus 2006,TvHB 2006/17.
71. Vzr. Amsterdam 5 september 2012, WR 2013/9.
72. Ktr. Rotterdam 22 juni 2004, WR 2005/36.
73. Hof ’s-Hertogenbosch, 28 maart 2006, 

ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ5085.
74. Ktr. Arnhem, 27 augustus 2010, PRG 2010/217; TvHB 

2011, nr. 1 (De blauwe steen). Zie ook vzr. ’s-Gravenhage 
6 juli 2009, WR 2009/116 en vzr. Rotterdam 2 april 2010, 
ECLI:NL:RBROT:2010:BM1612.
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boedel een zo hoog mogelijke opbrengst te verkrij-
gen bij verkoop van de onderneming, niet zonder 
meer met een zwaarwichtig belang gelijk te stellen 
is. Indeplaatsstelling tast immers de contractsvrijheid 
van de verhuurder aan en een dergelijke inbreuk op de 
contractsvrijheid dient slechts in de in art. 7:307 BW 
bedoelde uitzonderingsgevallen, waarbij bescherming 
van de huurder van bedrijfsruimte ter zake van het 
verloren gaan van zijn inspanningen en investeringen 
het belangrijkste is, te worden gehonoreerd. Boven-
dien stond in dit geval niet vast dat de curator bij toe-
wijzing van de indeplaatsstellingsvordering inderdaad 
voor de boedel een belangrijk hogere opbrengst zou 
hebben verkregen;75

 – Hof ’s-Gravenhage oordeelde dat als de curator niet 
met bekwame spoed reageert op een opzeggingsbrief 
en niet om indeplaatsstelling verzoekt, hij zijn beurt 
voorbij heeft laten gaan;76

 – in een uitspraak van de Amsterdamse voorzieningen-
rechter van begin 2014 viel het doek omdat de stelling 
van de curator dat zij in vergaande onderhandelingen 
is met een potentiële nieuwe huurder die mogelijk via 
een indeplaatsstelling haar verplichtingen zou kunnen 
overnemen, tegen de gemotiveerde betwisting daarvan 
door verhuurder niet aannemelijk heeft gemaakt. 

Als de verhuurder niet buiten rechte mee wil werken aan een 
indeplaatsstelling, zal de curator een procedure moeten star-
ten.77 Als de curator een bodemprocedure begint, zal hij (in-
dien de verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd) 
naast de machtiging tot indeplaatsstelling tevens een ver-
klaring voor recht dienen te vragen dat de opzegging van de 
verhuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is, dan wel als misbruik van recht dient te 
worden beschouwd.78 Naast de bodemprocedure kan de cu-
rator eveneens een kort geding starten. In het geval reeds 
een bodemprocedure aanhangig is gemaakt, is het raadzaam 
dat de curator in die procedure een voorlopige voorziening 
vraagt omdat door de inzet van een kort geding de vraag 
of valt te verwachten dat in een bodemprocedure de vorde-
ring tot indeplaatsstelling zal worden toegewezen wordt be-
antwoord, zodat daarop door de voorlopige voorziening een 
voorschot kan worden genomen.79

Kortom: van een race tegen de klok hoeft geen sprake te zijn 
zolang met bekwame spoed wordt gehandeld en dan zal het 
vaak van de afweging van de wederzijdse belangen afhan-
gen of de huurovereenkomst eindigt dan wel dat indeplaats-
stelling volgt. Illustratief is de hierboven genoemde uit-
spraak Ktr. Nijmegen 27 augustus 2010, PRG 2010/217 en 
TvHB 2011/1 (Cafetaria De Blauwe Steen) waar de curator 
te lang treuzelde.

75. Hof ’s-Gravenhage 5 juni 2008, 
ECLI:NL:GHSGR:2008:BD5882.

76. Hof Den Haag 24 september 2013, 
ECLI:NL:GHDHA:2013:3602.

77. Ktr. Amsterdam 17 mei 1974, PRG 1974/917; ktr. Rot-
terdam 30 januari 1978, PRG 1978/1293; pres. Arnhem 
6 maart 1997, KG 1997/134 en rb. ’s-Gravenhage 14 juli 
1999, WR 2000/72. 

78. Zie in dit verband pres. Haarlem 13 februari 1992, KG 
1992/99; pres. Amsterdam 29 november 1994, KG 
1994/450 en rb. ’s-Gravenhage 14 juli 1999, WR 2000/72. 

79. Vzr. Oost-Nederland 17 januari 2013, WR 2013/76.
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