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Huurrecht, opschorting, stelplicht

Opschorting huurbetaling wegens onbewezen gebreken

Een huurder van winkelruimte schortte de betaling van huurpenningen op 
vanwege regelmatige en forse rioolstankklachten. Na het verhelpen van de 
oorzaak, verrekende de huurder zijn schade met de door hem ingehouden 
huurpenningen. De verhuurder sprak daarop de huurder in rechte op deze 
huurachterstand aan. Enerzijds verweerde verhuurder zich met de stelling dat 
de huurovereenkomst een (standaard)verbod bevatte tot “korting, aftrek of 
verrekening” voor verschuldigde huurpenningen. Anderzijds lag de vraag voor 
of de gestelde stankklachten voldoende waren om de huur in te houden.

Op 8 december 2006 sprak de Hoge 
Raad zich in deze uit. 
Ten aanzien van het vermeende 
recht op opschorting bevestigde de 
Hoge Raad een eerdere uitspraak 
uit 1994. Voor de kwestie was dit 
bepaald van belang: indien huurder 
geen opschortingsrecht zou toeko-
men op grond van de gemaakte af-
spraken, zou zijn schadevordering 
vanwege de gestelde stankklachten 
immers ook stranden. “Korting, af-
trek en verrekening” acht de Hoge 
Raad echter principieel verschillen 
van opschorting. In het eerste geval 
gaat de schuld immers teniet, bij 
opschorting is slechts sprake van, 
per defi nitie tijdelijk, uitstel van 
betaling van die schuld. 
Ook bij de gestelde stankklachten 

trok de huurder vooralsnog aan het 
langste eind. Allereerst kon gecon-
cludeerd worden dat verhuurder 
stankoverlast had erkend omdat 
verhuurder de oorzaak daarvan 
uiteindelijk had verholpen. Maar 
het enkel stellen door huurder 
daarvan (“dat huurder aan het 
bestaan van stankoverlast slechts 
zijn eigen waarnemingen ten 
grondslag heeft gelegd”) tezamen 
met een aanbod om de (ernst van) 
de stank te bewijzen vond de Hoge 
Raad, anders dan het Gerechtsof, 
reeds voldoende. Daarmede had 
de huurder aan haar (juridische) 
stelplicht voldaan alsmede aan de 
vereisten om in de gelegenheid te 
worden gesteld deze gestelde feiten 
te bewijzen. 



Luchtkwaliteit 

Ontwikkelingen luchtkwaliteit
Er is sprake van een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van 
luchtkwaliteit. Het betreft de toekomstige Wet luchtkwaliteit, de in werking 
getreden Regeling meet- en rekenvoorschriften en het beschikbaar komen 
van de Handreiking saldering van het Ministerie van VROM. 

Wet luchtkwaliteit 
De Tweede Kamer heeft op 24 
oktober 2006 ingestemd met het 
wetsvoorstel Wet luchtkwaliteit. 
Het voorstel is ter behandeling 
doorgezonden naar de Eerste 
Kamer. Door het Ministerie van 
VROM is de verwachting (meer 
niet) uitgesproken dat de wet in 
het voorjaar van 2007 in werking 
zal gaan treden. 
De wet gaat het Besluit luchtkwa-
liteit 2005 (“Blk”) vervangen. De 
regels voor luchtkwaliteit zullen 
niet langer worden opgenomen in 
een AMvB, maar zullen deel gaan 
uitmaken van de Wet milieubeheer. 
Het zijn immers milieukwaliteitsei-
sen in de zin van hoofdstuk 5 van 
de Wet milieubeheer.
De verwachting bestaat dat de wet 
in vergelijking met het nu gel-
dende Blk meer ruimte gaat bieden 
voor het kunnen nemen van be-
sluiten voor projecten en inrichtin-
gen. Kort gezegd zullen de vol-
gende projecten doorgang kunnen 
vinden: (1) ontwikkelingen die niet 
leiden tot een overschrijding van 
de grenswaarde voor concentra-
ties van stoffen in de buitenlucht, 
(2) ontwikkelingen in bestaande 
overschrijdingssituaties, mits de 
luchtkwaliteit niet verslechtert, 
(3) ontwikkelingen in bestaande 
overschrijdingssituaties, die na 
het treffen van maatregelen per 

saldo leiden tot verbetering van de 
luchtkwaliteit, (4) ontwikkelingen 
die zijn opgenomen in het Natio-
naal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (“NSL”) en (5) 
projecten die “niet in betekenende 
mate” bijdragen aan de concentra-
tie van een stof in de buitenlucht. 
Nieuw is de gebiedsgerichte 
aanpak via het NSL en de uitzon-
dering voor projecten die niet in 
betekenende mate bijdragen aan 
een toename van luchtverontrei-
niging. Het NSL moet nog worden 
opgesteld, maar de verwachting 
bestaat dat daarin de grotere 
projecten en de daarvoor nood-
zakelijke compenserende maatre-
gelen worden opgenomen. Voor 
ontwikkelingen die niet in beteke-
nende mate bijdragen aan lucht-
verontreiniging zal nog een AMvB 
worden opgesteld. Het ziet ernaar 
uit dat een generieke uitzondering 
zal gaan gelden voor bepaalde 
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld 
het realiseren van 2000 woningen 
of een kantoorontwikkeling van 
een bepaalde omvang. Daarnaast 
is het de bedoeling in de AMvB 
te bepalen dat géén sprake is van 
‘in betekenende mate’ indien de 
ontwikkeling niet leidt tot een 
toename van luchtverontreiniging 
met een bepaalde stof van 3%. 
Dat zou, in vergelijking met het 
Blk, een wezenlijke versoepeling 
vormen.
Afgewacht moet worden hoe de 
vertaalslag zal worden gemaakt 
en of de rechter ermee zal instem-
men. Dat ook vanwege de voor de 
Nederland geldende Europeesrech-
telijke verplichtingen. Het zal door 
ons op de voet worden gevolgd.

Regeling meet- en rekenvoor-
schriften 
Begin december 2006 is de Rege-
ling meet- en rekenvoorschrift 
bevoegdheden luchtkwaliteit in 
werking getreden. Deze regeling 
bevat onder andere voorschriften 
over het gebruik en de toepassing 

van modellen, voorwaarden over 
het gebruik van eigen meetgege-
vens, voorschriften met het oog op 
de transparantie van berekenin-
gen en afrondingsregels die van 
toepassing zijn bij het toetsen aan 
de grenswaarden. 
Op deze regeling is lang gewacht. 
Er bestaan namelijk meerdere on-
derzoeksmodellen. De één is echter 
meer geschikt voor een bepaalde 
situatie dan een andere. Deze rege-
ling lijkt meer waarborgen te gaan 
bieden zodat de onderzoeksresul-
taten meer eenduidig, controleer-
baar en representatief zijn.

Handreiking saldering 
Eind oktober 2006 is de Handrei-
king saldering verschenen. Deze 
handreiking heeft geen juridische 
status, maar vormt een hulpmiddel 
voor de toepassing van saldering 
ex artikel 7 lid 3 Blk; een regeling 
die overigens ook blijft gelden na 
het invoeren van de Wet lucht-
kwaliteit. Het is een werkdocu-
ment. De inhoud zal namelijk wor-
den aangepast aan de hand van de 
uitkomst van pilotprojecten en ook 
na inwerkingtreding van de Wet 
luchtkwaliteit. 
Het doel van de handreiking is 
meer duidelijkheid te bieden over 
hoe saldering werkt en hoe een 
poging daartoe kans van slagen 
heeft. Ingegaan wordt op de keuze 
tussen de verschillende vormen 
van sanering, het benodigde on-
derzoek, de relevante factoren en 
de motivering. Ook wordt inge-
gaan op de te treffen maatregelen 
en zijn er voorbeelden gegeven die 
de praktijk enige houvast moeten 
gaan bieden. 
Een eerste lezing van de hand-
reiking wijst erop dat de hand-
reiking niet geheel overeenstemt 
met de Regeling saldering en met 
de daarbij behorende toelichting. 
Ook blijft een groot aantal vragen 
onbeantwoord en wordt nog maar 
eens duidelijk dat saldering de 
uitzondering der uitzonderingen 
is. Eén die niet snel zal worden 
aanvaard. In ieder geval kan de 
handreiking en de daarin ge-
geven nadere toelichting steun 
bieden voor het leveren van een 
onderbouwing van keuzen die 
zijn gemaakt om te komen tot de 
saldering. 



economische eigendom (hoe on-
gedefi nieerd ook in het BW) wel 
overdrachtsbelasting verschuldigd 
is en bovendien ook melding van 
de economische eigendomsover-
dracht moet worden gemaakt 
binnen een termijn van zes 
maanden.
De Hoge Raad geeft aan dat het 
bestaan van een wederkerige 
overeenkomst op zichzelf niet 
wordt beïnvloed door het faillis-
sement van één van de partijen. 
Dit betekent volgens de Hoge 
Raad echter niet dat de schuld-
eiser van een duurovereenkomst 
(i.c. de economisch eigenaar) van 
wie de wederpartij (de juridisch 
eigenaar) failliet wordt verklaard 
de rechten uit die overeenkomst 
zou kunnen blijven uitoefenen 
alsof er geen faillissement was. 
De reden is dat een dergelijke 

Huurrecht
 

Faillissement en economisch eigendom
Stel: een bedrijf heeft van de juridisch eigenaar van een pand de econo-
mische eigendom daarvan verkregen (en daarmee dus onder andere het 
recht op het gebruik). De juridisch eigenaar gaat failliet en de economische 
eigenaar sluit daarna een huurovereenkomst met een huurder. De curator 
(in het faillissement van de juridisch eigenaar) stelt dat deze huurovereen-
komst niet aan de boedel kan worden tegengeworpen. Is dat zo? Of kan 
de economisch eigenaar zich op het standpunt stellen dat hij op grond van 
de economische eigendom – ongeacht of er sprake is van een faillissement 
– aanspraak kan maken op het gebruiksrecht zodat hij daarmee de huur-
overeenkomst met zijn huurder kan nakomen? 

De economisch eigenaar meent 
dat het faillissement van de juri-
dische eigenaar hem op zich zelf 
niet treft en dat daarom de huur-
overeenkomst wel degelijk aan de 
curator kan worden tegengewor-
pen als boedelschuld. 
De Hoge Raad geeft aan dat 
het begrip “economische eigen-
dom” in het Burgerlijk Wetboek 
moet worden opgevat als een 
samenvattende benaming zon-
der zelfstandig betekenis van de 
rechtsverhouding tussen partijen 
die de economische eigendom in 
het leven hebben geroepen. Het 
begrip economische eigendom is 
geen wettelijk begrip en is niet 
geregeld in het Burgerlijk Wet-
boek. 
Terzijde zij overigens opgemerkt 
dat dit fi scaal gezien anders is, 
omdat bij de overdracht van de 

uitleg tot gevolg zou hebben dat 
het beginsel van gelijkheid van 
schuldeisers op onaanvaardbare 
wijze zou worden doorbroken. 
Dat geldt ook voor gevallen 
waarin de gefailleerde op grond 
van de overeenkomst niet een 
bepaalde prestatie moet verrich-
ten maar het gebruik van een aan 
hem in eigendom toebehorende 
zaak moet dulden. Als de weder-
partij van de gefailleerde van de 
curator zou kunnen verlangen 
dat deze het voortgezet gebruik 
van de desbetreffende zaak duldt, 
dan zou deze wederpartij in feite 
bevoegd zijn het faillissement 
te negeren en hiervoor is slechts 
in zeer uitzonderlijke gevallen 
plaats. 
Dit betekent dat het faillissement 
van de juridische eigenaar tot 
gevolg heeft dat de economi-
sche eigenaar niet langer haar 
gebruiksrecht op grond van de 
economische eigendom kan 
uitoefenen en dus ook niet kan 
tegenwerpen aan de curator. Dit 
kan ook niet via een beroep op 
een door de economische ei-
genaar verschaft huurrecht. De 
curator krijgt dus gelijk van de 
Hoge Raad en dat betekent een 
onzekere situatie voor huurders 
van (eerder) gefailleerde juridi-
sche eigenaren.

Bouwvergunning

Volgens vaste rechtspraak van de ABRS dient als bouwwerk 
te worden aangemerkt “elke constructie van enige omvang 
van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats 
van bestemming hetzij direct of indirect met de grond ver-
bonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”. Een boer te 
Schijndel plaatste achter zijn boerderij voor drie maanden 
een legertent om schapen ‘af te lammeren’. 

De gemeente verzet zich tegen de 
plaatsing van deze tent en treedt  
handhavend op omdat, zo oordeelt 
de gemeente, een bouwvergunning 
voor de (leger)tent ontbreekt. Ap-
pellant, de boer, voert bij de ABRS 
aan dat de tent geen duurzaam, 
plaatsgebonden karakter heeft. 

Op 6 december 2006 oordeelde de 
ABRS. Allereerst stelde de ABRS 
in haar oordeel vast dat de tent(en) 
een afmeting van zo’n 10 bij 6 
meter had(den). In samenhang met 
de betrekkelijk langdurige periode 
(3 maanden) van plaatsing en de 
kennelijk jaarlijkse herhaling, con-

cludeerde de ABRS dat de tenten 
bedoeld waren om “ter plaatse 
duurzaam (te) functioneren”. Aldus 
was de gemeente bevoegd hand-
havend op te treden vanwege het 
ontbreken van een noodzakelijke 
bouwvergunning.
De vraag rijst welk van de door 
de ABRS overwogen aspecten, 
althans combinatie daarvan, 
(omvang van de tent, de herhaalde 
plaatsing, duur van de plaatsing) 
uiteindelijk doorslaggevend is 
geweest. Jaarlijks zijn er immers 
overal vele terugkerende festivals 
met bijbehorende tenten en tal-
loze vaste zomerkampeerders op 
campings. 

Is een legertent bouwvergunningsplichtig?



Overheidsaansprakelijkheid

toepasselijke verjaringstermijn
Een gemeente levert aan een bedrijf een vervuild perceel. Dit levert in 
beginsel aansprakelijkheid op voor de gemeente. Echter, de gemeente heeft 
deze verontreiniging niet zelf veroorzaakt. Wat is de invloed van dit aspect 
(het al dan niet veroorzaker zijn) op de duur van de verjaringstermijn? 

Een perceel dat in 1978 door de 
gemeente aan partij A is geleverd, 
is in 1987 door partij A ingebracht 
in partij B, thans de eisende partij. 
In 1998 blijkt dit perceel ernstig te 
zijn vervuild. De gemeente is door 
partij B voor de kosten van de sa-
nering aansprakelijk gesteld in mei 
2000. De gemeente wijst aanspra-
kelijkheid van de hand en beroept 
zich bovendien op verjaring. 
In deze procedure is de vraag aan 
de orde welke verjaringstermijn 
op deze situatie van toepassing 
is. Is dat de termijn van 20 jaar 
zoals omschreven in artikel 3:310 
lid 1 BW (dat van toepassing is op 
grond van artikel 73 OW NBW) of 
is dat de termijn van 30 jaar zoals 
opgenomen in artikel 3:310 lid 2 
BW (dat van toepassing kan zijn 
op grond van artikel 119a 
OW NBW)?
Het antwoord op deze vraag is 
van groot belang, aangezien in dit 
geval de termijn van 20 jaar wél 
maar de termijn van 30 jaar nog 
niet was verstreken. Daarbij wordt 
ervan uit gegaan dat het scha-
deveroorzakende feit zich heeft 
voorgedaan in 1978: het moment 
waarop de gemeente het vervuilde 
perceel als bouwgrond in omloop 
heeft gebracht. 
De Hoge Raad oordeelt op 24 

november 2006, onder verwijzing 
naar de wetsgeschiedenis, dat de 
langere termijn van 30 jaar van 
het 2de lid van artikel 3:310 BW 
niet van toepassing is op situaties 

waarin de schade weliswaar het 
gevolg is van het feit dat de ge-
meente een perceel met bodemver-
ontreiniging in het verkeer heeft 
gebracht, maar de gemeente de 
verontreiniging zelf niet heeft ver-
oorzaakt. Lid 2 van artikel 3:310 
BW is dus alleen van toepassing 
als de vordering tot verhaal van 
de schade wordt ingesteld tegen 
degene die ook daadwerkelijk de 
schade heeft veroorzaakt. De Hoge 
Raad geeft hiermee aan dat artikel 
3:310 lid 2 BW restrictief moet 
worden uitgelegd.
Het beroep van de gemeente op 
verjaring gaat dus op en de om-
vang en betekenis van lid 2 van 
art. 3:310 BW is daarmee duidelijk 
aan banden gelegd.

Bouwvergunning

Intrekking bouwvergunning
Op grond van artikel 59 Woningwet kan een bouwvergun-
ning worden ingetrokken indien binnen de in de Bouwveror-
dening bepaalde termijn (doorgaans 26 weken) geen begin 
is gemaakt met de bouwwerkzaamheden. Recent is gepubli-
ceerd de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (“ABRS”) van 24 mei 2006. Deze uit-
spraak geeft belangrijke aandachtspunten voor de beoorde-
ling wanneer de gemeente tot intrekking van de vergunning 
kan overgaan. 

In navolging van rechtspraak uit 
januari 2006 herhaalt de ABRS dat 
intrekking van een bouwvergun-
ning geen verplichting is maar 
“slechts” een bevoegdheid. Bij het 
hanteren van die bevoegdheid 
moeten alle relevante belangen 
worden geïnventariseerd en afge-
wogen. Relevant is of het plano-
logische regime is gewijzigd en of 
vaststaat dat op korte termijn met 
de bouw zal/kon worden gestart. 

Ook het van rechtswege zijn 
vervallen van een milieuvergun-
ning kan relevant zijn. Daarnaast 
behoren ook de fi nanciële belan-
gen van de vergunninghouder bij 
de afweging te worden betrokken 
en of het niet tijdig gebruik maken 
van de bouwvergunning aan de 
vergunninghouder is toe te reke-
nen, aldus de ABRS. 

Vervolg op de volgende pagina >>>



Hoewel aan de inhoud van deze nieuwsbrief grote zorg is be-
steed, aanvaardt Boot Franken advocaten geen aansprakelijkheid 
voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden.

Boot Franken advocaten, Veerhaven 7 Rotterdam, Postbus 
23336,  3001 KH Rotterdam, t 010-4367745, f 010-4364076, 
e info@bootfranken.nl, i www.bootfranken.nl

Bodemsanering

Hoofdaannemer is (mede)overtreder
In artikel 13 Wet bodembescherming is een zorgplicht opgenomen. Een ie-
der die op of in de bodem bepaalde handelingen verricht en die weet of re-
delijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kon 
worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen 
die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontrei-
niging of aantasting te voorkomen, danwel de bodem te saneren en de ge-
volgen van de verontreiniging of aantasting te beperken en zoveel mogelijk 
ongedaan te maken. In de uitspraak van 22 november 2006 heeft de ABRS 
zich moeten uitspreken of de hoofdaannemer of alleen de onderaannemer, 
die de werkzaamheden feitelijk heeft uitgevoerd, kan worden aangemerkt 
als de overtreder. 

Wat was het geval? Bronnerings-
water, dat was verontreinigd als 
gevolg van een nabij gelegen 
bodemverontreiniging, was afge-
vloeid op omliggende percelen. 
Die bronnering werd verricht bij 
bouwwerkzaamheden. De hoofd-
aannemer was de opdrachtgever 
en de onderaannemer heeft de 
werkzaamheden uitgevoerd. De 

gemeente is overgegaan tot het 
toepassen van bestuursdwang op 
grond van het overtreden van 
de zorgplicht ex artikel 13 Wet 
bodembescherming. De hoofdaan-
nemer werd als overtreder aange-
merkt.
De ABRS overweegt allereerst dat 
de hoofdaannemer de opdrachtge-
ver was en deze verantwoordelijk-

Vervolg  Intrekking bouwvergunning
Tevens maakt de uitspraak duidelijk dat 
een toezegging van de gemeente, inhou-
dende dat de bouwvergunning niet wordt 
ingetrokken voordat de milieuvergunning 
is vervallen, gerechtvaardigd vertrou-
wen wekt en dat dan dus niet (eerder) tot 
intrekking kan worden overgegaan. In het 
onderhavige geval is de gemeente zelfs 
verweten geen duidelijkheid te hebben 
gegeven wat nu precies van de vergun-
ninghouder werd verwacht en vóór welk 
tijdstip. Dat acht de ABRS vooral relevant 

omdat de vergunninghouder had aangege-
ven een aanvraag ter verkrijging van een 
(nieuwe) milieuvergunning in te dienen. 
De slotsom is derhalve dat intrekking een 
discretionaire bevoegdheid is, alle be-
langen moeten worden meegewogen, de 
feiten en omstandigheden van het geval 
van doorslaggevend belang kunnen zijn en 
de gemeente duidelijkheid moet scheppen 
over de door haar te volgen koers. Dat 
wekt op zich geen verbazing maar geeft de 
praktijk wel handvatten. 

heid draagt voor de uitgevoerde 
bronnering en uit dien hoofde 
(mede)overtreder is. De ABRS acht 
het niet relevant dat de overtre-
ding feitelijk is begaan door de 
onderaannemer, danwel door een 
door de onderaannemer ingescha-
kelde derde. 
Het verweer van de hoofdaan-
nemer, inhoudende dat geen 
sprake was van een overtreding 
omdat het haar niet bekend was 
en zij ook niet redelijkerwijs kon 
vermoeden dat de bodem kon 
worden verontreinigd, wordt door 
de ABRS niet geaccepteerd. Niet 
alleen is het de ABRS duidelijk 
geworden dat de hoofdaannemer 
ervan op de hoogte is geweest 
dat het grondwater in enige mate 
verontreinigd was, maar ook stelt 
de ABRS vast dat in het bodem-
onderzoek, dat deel uitmaakt van 
de bouwvergunning, is vermeld 
dat het perceel in een sanerings-
gebied ligt en dat in de nabijheid 
een verontreiniging aanwezig is. 
Dat zou ook volgen uit de open-
bare registers van het Kadaster. 
Onder die omstandigheden wordt 
wetenschap bij de hoofdaannemer 
aangenomen. 
Deze uitspraak maakt nog maar 
eens duidelijk dat een hoofdaan-
nemer c.q opdrachtgever zich niet 
snel kan verschuilen achter het 
feit dat de fysieke werkzaamhe-
den door een ander zijn verricht. 
Onderzoek en het vertalen van de 
resultaten daarvan in een aan een 
ander te verstrekken opdracht is 
onontbeerlijk. 


