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Het leerstuk van de gebruiksvergoeding na het einde van de huur

Wanneer een huurder na ommekomst van de huurperiode zonder enig recht daartoe van het gehuurde gebruik blijft 

maken, moet hij daarvoor een gebruiksvergoeding aan de verhuurder betalen. Dit volgt uit artikel 7:225 BW. In 2013 

is met het arrest Credit Suisse/Subway  uitgewezen dat dit analoog ook geldt voor een onderhuurder die na het 

eindigen van de hoofdhuur in het gehuurde blijft zitten in afwachting van onderhandelingen met de hoofdverhuurder 

over een nieuw te sluiten rechtstreekse huurovereenkomst. Inmiddels zijn we drie jaar verder. Hoe zat het ook alweer 

met het gebruiksvergoedingsleerstuk en wat is de stand van zaken na Credit Suisse/Subway? In dit artikel bespreek 

ik de highlights.

De gebruiksvergoeding ex artikel 7:225 BW

Lex specialis

Na het einde van de huur dient een huurder  in beginsel het gehuurde aan de verhuurder terug te geven. Op deze 

teruggave zijn de normale regels omtrent toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) en 

schadevergoeding van toepassing.  De wetgever achtte het echter, mede ingegeven door heersende jurisprudentie,

wenselijk om naast het leerstuk van ongerechtvaardigde verrijking (artikel 6:212 BW) een lex specialis toe te voegen 

waarin duidelijk wordt gemaakt dat een huurder over de periode dat hij het gehuurde niet dan wel te laat teruggeeft, 

óók een vergoeding aan de verhuurder dient te betalen.  Deze lex specialis is vervat in artikel 7:225 BW en luidt als 

volgt:

“Houdt de huurder na het einde van de huur het gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan de verhuurder over de 

tijd dat hij het gehuurde mist, een vergoeding vorderen gelijk aan de huurprijs, onverminderd, indien zijn schade 

meer dan deze vergoeding bedraagt, zijn recht op dit meerdere.”

De gebruiksvergoeding is dus gelijk aan de huurprijs over de tijd dat de huurder onrechtmatig over het gehuurde blijft 

beschikken, maar kan uit méér dan dat bestaan. Denk aan het mislopen van een hogere huurprijs bij nieuwe verhuur, 

de schadevergoedingsverplichting van de verhuurder jegens een nieuwe huurder doordat hij het gehuurde niet (tijdig) 

aan een nieuwe huurder ter beschikking kan stellen en het recht om aanspraak te maken op contractuele boetes.

Indien de omstandigheden van het geval gelijk zijn als vóór het einde van de huur, dient in beginsel ook alleen de 

voordien geldende huurprijs te worden betaald.  Zijn de omstandigheden inmiddels gewijzigd, dan dient daar bij het 

bepalen van de te betalen gebruiksvergoeding rekening mee te worden gehouden. Door middel van het 

gebruiksvergoedingsleerstuk van artikel 7:225 BW lijkt het makkelijker om schadevergoeding te krijgen dan door 

middel van het algemene leerstuk van artikel 6:212 BW. Bij laatstgenoemd artikel dient immers de verarming en de 

verrijking te worden aangetoond alsmede het causaal verband daartussen. Bij artikel 7:225 BW is deze bewijslast 

minder en kan gewoon worden uitgegaan van ‘de huurprijs’.

Artikel 7:225 BW is van regelend recht. Partijen kunnen om die reden in de huurovereenkomst overeenkomen dat zij 

dit artikel niet van toepassing verklaren of een andere regeling overeenkomen.

Onrechtmatig gebruik

Belangrijk element van artikel 7:225 BW is dat er sprake dient te zijn van een onrechtmatig onder zich blijven houden 

van het gehuurde. Ook indien een huurder failleert, de huur tot een einde komt, maar de curator niet tijdig tot een 
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ontruiming van het gehuurde overgaat, kan sprake zijn van een onrechtmatig handelen als bedoeld in artikel 7:225 

BW.

Wanneer de huurder het gehuurde onder zich blijft houden door een aan hem toekomend recht is geen sprake van 

onrechtmatigheid en kan artikel 7:225 BW aldus niet worden toegepast. Een voorbeeld van een dergelijk recht is een 

aan huurder toekomend retentierecht.  Andere uitzondering op de kwalificatie als onrechtmatigheid is overmacht.

Doordat de wetgever de normale regels omtrent wanprestatie (artikel 6:74 e.v. BW) op het niet teruggeven van het 

gehuurde van toepassing heeft verklaard,  zijn de uitzonderingen die voor wanprestatie gelden, zoals overmacht, 

eveneens van toepassing op artikel 7:225 BW. 

Noemenswaardig is daarnaast de huur van 230a-bedrijfsruimte  waar een lex specialis voor is terug te vinden in 

artikel 7:230a lid 6 BW. Bij een huurder van 230a-bedrijfsruimte die na aanzegging van de ontruiming in het 

gehuurde blijft, wordt de huur geacht te zijn ‘verlengd’ onder dezelfde huurcondities als voorheen, tenzij de rechter 

hierover een andersluidende uitspraak doet. Van een onrechtmatig onder zich houden van het gehuurde is in dat 

geval geen sprake. 

Tot slot speelt ook de verhuurder zelf een rol bij de onrechtmatigheidskwalificatie. Wanneer de verhuurder de 

ontruiming van het gehuurde meermaals uitstelt, loopt hij het risico dat er sprake zal zijn van een rechtmatig onder 

zich houden van het gehuurde door de huurder.  De verhuurder loopt aldus de kans zijn aanspraak op artikel 7:225 

BW te verspelen.

Meer maar niet minder dan voormalige huurprijs?

In de rechtspraak is tot op heden onbeantwoord gelaten de vraag of een lagere gebruiksvergoeding van toepassing 

is dan de voordien geldende huurprijs indien de huurder niet het volledige gebruiksgenot van het gehuurde heeft als 

voorheen.  Enerzijds kan worden gesteld dat de ongerechtvaardigde verrijking van de huurder door een verminderd 

gebruiksgenot wordt beperkt zodat de te betalen gebruiksvergoeding evenredig met de voorheen geldende huurprijs 

dient te worden aangepast. Anderzijds zou gesteld kunnen worden dat de huurder hier zelf voor heeft gekozen door 

niet tot (tijdige) teruggave van het gehuurde over te gaan. 

Mijns inziens dient van de laatste situatie te worden uitgegaan.  De huurder heeft immers het risico genomen om het 

gehuurde zonder enig recht onder zich te blijven houden. Hij kan zelf een einde aan de toestand maken en er 

bestaat geen huurrelatie meer tussen partijen zodat huurvermindering op grond van artikel 7:207 BW evenmin kan 

plaatsvinden. Bovendien zou een huurder anders naar gelang gedeelten van het gehuurde in gebruik kunnen blijven 

nemen tegen een (door hem gewenste) lagere gebruiksvergoeding. Het betalen van een gebruiksvergoeding die in 

ieder geval gelijk is aan de voordien geldende huurprijs zou voor die gevallen kunnen leiden tot extra prikkel bij de 

huurder om het gehuurde (in zijn geheel) aan de verhuurder terug te geven. Wel zou een verminderd gebruiksgenot 

een beperkende factor moeten kunnen spelen bij een aanspraak van een verhuurder op de meerdere vergoeding 

(van schade) bovenop de voordien geldende huurprijs.

Geen voortzetting huur

Het betalen van een vergoeding voor het (onrechtmatig) gebruik van het gehuurde na het einde van de huur en het 

accepteren van die vergoeding door de verhuurder is in beginsel onvoldoende om te concluderen dat partijen een 

voortzetting van de huurovereenkomst beoogden. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat het niet onmiddellijk 

protesteren van een verhuurder tegen een voortgezet gebruik van het gehuurde daar niet aan af doet. Door een 

enkel stilzitten verwerkt een verhuurder in beginsel niet zomaar diens rechten.

Onrechtmatig gebruik vs. herstelplicht

De verplichting tot teruggave van het gehuurde is een andere dan de verplichting om het gehuurde in een bepaalde 

staat terug te geven. Worden de sleutels van het gehuurde teruggegeven, maar is dit niet conform de 

overeengekomen eindstaat, dan kan de verhuurder volgens de jurisprudentie in beginsel geen beroep doen op artikel 

7:225 BW.  Een huurder is dus niet gehouden om – na een gebrekkige teruggave van het gehuurde – een 

vergoeding ex artikel 7:225 BW te betalen over de periode die nodig is geweest om het gehuurde weer in de 
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overeengekomen staat (terug) te brengen. Dit is niet verwonderlijk. Het gehuurde wordt immers niet meer door de 

huurder ‘onrechtmatig onder zich gehouden’ als vereist door artikel 7:225 BW. Natuurlijk laat dit onverlet dat artikel 

7:225 BW in deze situaties analoog van toepassing zou kunnen zijn. In de jurisprudentie is echter nog niet 

uitgemaakt of dit ook daadwerkelijk het geval is. Artikel 7:225 BW is in ieder geval wel een artikel dat in de 

jurisprudentie veelvuldig analoog wordt toegepast. Dit zal hierna nader aan bod komen.

Het is uiteraard mogelijk om contractueel overeen te komen dat over de tijd die met het herstel van het gehuurde 

gemoeid gaat een vergoeding is verschuldigd ter grootte van de voordien geldende huurprijs. Dit is ook gebruikelijk in 

de algemene bepalingen van het ROZ.  Deze vergoeding heeft echter een andere (contractuele) grondslag dan de 

wettelijke grondslag uit artikel 7:225 BW.

Wettelijke rente

Een huurder die in verzuim is met de betaling van de gebruiksvergoeding ex artikel 7:225 BW, is daarover de 

wettelijke (handels-)rente aan de verhuurder verschuldigd. Dat de verhuurder ook nog aanspraak heeft op verdere 

schade (het meerdere) doet daar niet aan af.  Omdat sprake is van een direct verzuim is een ingebrekestelling of 

aanzegging van de wettelijke rente niet vereist. De wettelijke rente begint om die reden direct te lopen na het 

onrechtmatig gebruik en niet betalen van een gebruiksvergoeding ex artikel 7:225 BW. In de rechtspraak wordt 

hiervoor in het algemeen als rentedatum gehanteerd de datum van de opeisbaarheid van de vergoeding per de 

eerste van de maand waarop de vergoeding ziet.

De gebruiksvergoeding bij voortgezet gebruik door derden

Gebruik door derden

Artikel 7:225 BW blijft van toepassing wanneer de huurder het gehuurde in gebruik heeft gegeven aan derden en die 

derden na het einde van de huur het gehuurde niet hebben verlaten.  Hetzelfde geldt indien het gehuurde door 

derden is gekraakt.  Het artikel vereist niet dat de huurder het gehuurde daadwerkelijk zelf in gebruik blijft houden.

In geval van (al dan niet door de verhuurder toegestane) onderhuur hoeft het einde van de hoofdhuur en het 

onrechtmatig houden van het gehuurde door de hoofdhuurder niet per definitie te leiden tot een automatisch einde 

van de onderhuur. Dit is alleen het geval bij de verhuur van 290-bedrijfsruimte na rechterlijke beëindiging van de 

hoofdhuur op grond van een reguliere door de verhuurder gedane opzegging (artikel 7:306 BW). Voor de andere 

huurregimes bestaat er geen vergelijkbare regeling.  De verhuurder kan in een kort geding wel de ontruiming van de 

hoofdhuurder met ‘al het zijne en de zijnen’ vorderen. Als dit wordt toegewezen, heeft de verhuurder in beginsel ook 

een titel om de onderhuurders tot ontruiming te dwingen. Voor wat betreft de tussenliggende periode kan de 

verhuurder alleen de hoofdhuurder aanspreken tot betaling van een vergoeding ex artikel 7:225 BW.

Artikel 7:225 BW werkt dus alleen in de rechtstreekse relatie tussen de verhuurder en diens hoofdhuurder. Een 

verhuurder kan geen beroep op artikel 7:225 BW doen jegens de onderhuurder die na het einde van de huur het 

gehuurde niet heeft verlaten. In de praktijk komt het evenwel vaak voor dat de verhuurder na het einde van de 

hoofdhuur in onderhandeling treedt met de onderhuurder om een nieuwe (directe) huurovereenkomst met elkaar aan 

te gaan. Vraag is of de verhuurder in dat geval de onderhuurder rechtstreeks kan aanspreken voor de betaling van 

een gebruiksvergoeding. Zo was ook het geval in Credit Suisse/Subway.

Credit Suisse/Subway

In het kort:  in Credit Suisse/Subway verhuurt Credit Suisse sinds 2000 een 290-bedrijfsruimte aan Easy. Easy heeft 

het gehuurde met goedkeuring van Credit Suisse onderverhuurd aan Subway. Het wordt allemaal spannend 

wanneer de (hoofd)huurovereenkomst tussen Credit Suisse en Easy tot een einde komt. Het komt namelijk niet tot 

een feitelijke teruggave van het gehuurde, omdat Subway in het gehuurde blijft zitten. Zij doet dit omdat zij inmiddels 

met Credit Suisse in onderhandeling is getreden om te bezien of zij rechtstreeks met elkaar een (hoofd)

huurovereenkomst kunnen sluiten. Uiteindelijk slagen deze onderhandelingen niet. De onderhuurprijs waaronder 

Subway van Easy huurde, bleek namelijk gunstiger te zijn dan de op dat moment geldende markthuur en de 

voorheen geldende hoofdhuur. De onderhandelingen lopen hierop vast en worden afgebroken. Credit Suisse 
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sommeert Subway daarbij om de bedrijfsruimte te verlaten, hetgeen Subway ook binnen de daarvoor gestelde 

termijn doet. 

Vervolgens rijst tussen partijen de vraag: is Subway gehouden om voor het gebruik van het gehuurde tijdens de 

onderhandelingen een vergoeding te betalen? Credit Suisse meent van wel en vordert een gebruiksvergoeding van 

Subway ter hoogte van de voormalige onderhuurprijs. Subway weigert deze te voldoen.

Credit Suisse baseert haar vordering primair op een stilzwijgende tussen partijen gesloten overeenkomst met 

analoge toepassing van de artikelen 7:225 en 7:230a lid 6 BW. Subsidiair stoelt zij haar vordering op het leerstuk van 

de ongerechtvaardigde verrijking ex artikel 6:212 BW. Artikel 6:212 lid 1 BW bepaalt dat degene die 

ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, verplicht is, voor zover dit redelijk is, diens schade te 

vergoeden tot het bedrag van de verrijking. Vereist zijn derhalve (een causaal verband tussen) verrijking van de één 

en verarming van de ander, een en ander zonder voorafgaande grondslag.

De Hoge Raad komt uiteindelijk tot de conclusie dat een onderhuurder die na het einde van de hoofdhuur gebruik 

blijft maken van het gehuurde in afwachting van onderhandelingen met de verhuurder voor een nieuwe (hoofd)

huurovereenkomst, gehouden is om over die periode een gebruiksvergoeding aan de verhuurder te betalen. Een en 

ander niet op grond van een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst en/of artikel 7:225 BW, maar op grond 

van het algemene leerstuk over de ongerechtvaardigde verrijking van artikel 6:212 BW. Wel wordt een analogie 

getrokken met artikel 7:225 (en 7:230a) BW: 

“Onder zodanige omstandigheden is voor dit voortgezet gebruik in beginsel een gebruiksvergoeding verschuldigd op 

de voet van art. 6:212 BW. Degene die het gebruik van de bedrijfsruimte voortzet is daardoor immers verrijkt, omdat 

het gebruik van andermans bedrijfsruimte in het maatschappelijk verkeer in de regel slechts tegen een vergoeding 

plaatsvindt, terwijl de onderhuurder is bevrijd van de met zijn wederpartij overeengekomen verplichting de huurprijs 

te voldoen, door de beëindiging van de overeenkomst van onderhuur. De eigenaar van de bedrijfsruimte lijdt door dat 

voortgezet gebruik schade, ook als hij niet elders vervangende bedrijfsruimte hoeft te huren en hij niet door dat 

gebruik is verhinderd de ruimte aan een derde te verhuren. Gelet op de analogie met de gevallen die zijn geregeld in 

de art. 7:225 en 7:230a BW, past het immers in het stelsel van de wet de schade van de eigenaar in het onderhavige 

geval naar objectieve maatstaven te berekenen. Het causaal verband tussen deze verrijking en verarming ligt in de 

omstandigheden van het geval besloten. Ten slotte is aanvaarding van een verrijkingsvordering in beginsel niet 

onredelijk omdat het gebruik van de bedrijfsruimte welbewust door de gebruiker is voortgezet, en het daaruit 

resulterende voordeel hem dus niet is opgedrongen, terwijl de vordering slechts toewijsbaar is tot het laagste bedrag 

van de verrijking en de verarming.”

De schade van de verhuurder kan in de optiek van de Hoge Raad naar ‘objectieve maatstaven’ worden berekend. Dit 

kan op basis van artikel 6:97 BW waarin is opgenomen dat de rechter de schade kan begroten op de wijze die het 

meest met de aard ervan in overeenstemming is. De Hoge Raad zegt alleen niets over de daadwerkelijk ‘objectief’ 

geleden schade c.q. de verarming van Credit Suisse en verwijst louter naar de artikelen 7:225 en 7:230a BW.

Onduidelijk blijft of de gebruiksvergoeding nu wel of niet gelijk is aan de voormalige onderhuurprijs. De Hoge Raad 

verwijst de procedure hiervoor terug naar het Hof Amsterdam om er een beslissing over te nemen. Deze beslissing is 

er uiteindelijk niet gekomen, zodat we op dit punt in het ongewisse blijven. Wel is er nadien andere jurisprudentie 

gewezen met verwijzing naar Credit Suisse/Subway. Worden we daar wijzer van?

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2015

Misschien. Jurisprudentie op dit punt blijft schaars en betreft slechts een handjevol. Een voorbeeld is de uitspraak 

van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 21 juli 2015.  In deze zaak had de huurder van een standplaats voor een 

woonwagen de verhuurder onjuist ingelicht over haar relatie en de bewoning van de op de standplaats gestichte 

woonwagen. De verhuurder kan volgens het hof voldoende aannemelijk maken dat de verhuurder de 

huurovereenkomst hierdoor is aangegaan onder dwaling. De huurovereenkomst wordt hierop vernietigd. Het hof 

overwoog:

“Dit leidt ertoe dat naar het oordeel van het hof na vernietiging van de huurovereenkomst de gebruiksvergoeding 

voor de periode dat het gehuurde is gebruikt kan worden gegrond op ongerechtvaardigde verrijking als neergelegd in 
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artikel 6:212 BW (vgl. HR 24 mei 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ1782). Het hof neemt tot uitgangspunt dat het 

permanente gebruik van een standplaats ten behoeve van een woonwagen in het maatschappelijk verkeer slechts 

plaatsvindt tegen betaling van een vergoeding, terwijl [appellant] door de vernietiging van de huurovereenkomst 

wegens dwaling is bevrijd van haar contractuele verplichting tot betaling van de huur. Hierdoor is [appellant] door het 

gebruik van de standplaats verrijkt. Actium leidt als verhuurder schade als een derde haar standplaats gebruikt 

zonder daarvoor een vergoeding te betalen. Naar analogie van de bepalingen 7:225 BW en 7:230a BW kan de 

vergoeding worden gesteld op de contractueel overeengekomen huurprijs, te meer daar niet in geschil is dat die 

huurprijs redelijk is en aan de eisen van de wet voldoet.”

Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat een voorheen contractueel overeengekomen huurprijs, waarover tussen 

partijen niet in geschil is dat dit een redelijke prijs betreft, als uitgangspunt voor de verarming dient te worden 

genomen indien de huurovereenkomst wegens een wilsgebrek wordt vernietigd. Vraag is of dit ook in de situatie van 

Credit Suisse/Subway zou gelden. Daar ging het immers om een onderhuurrelatie die op ‘reguliere’ wijze tot een 

einde kwam en niet ten gevolge van vernietiging.

Hof Den Bosch 1 december 2015

Een uitspraak van het Hof Den Bosch van 1 december 2015 sluit daar bij aan.  In deze zaak was sprake van een 

bedrijfscomplex waar de eigenaar een recht van erfpacht op liet vestigen ten behoeve van een erfpachter. De 

erfpachter heeft een gedeelte van het bedrijfscomplex vervolgens verhuurd aan een huurder. Op enig moment 

failleert de erfpachter en eindigt het recht van erfpacht. Op grond van een contractuele bepaling eindigt hiermee ook 

de huurovereenkomst tussen de huurder en erfpachter. De huurder blijft het bedrijfscomplex gebruiken en de vraag 

rees of deze hiervoor een vergoeding dient te betalen aan de eigenaar. Het Hof Den Bosch liet in het midden of al 

dan niet sprake was van een te betalen erfpacht-, huur- of andersoortige vergoeding, maar overwoog wel dat – 

indien er geen sprake zou zijn van een huurrelatie – artikel 7:225 BW analoog zou moeten worden toegepast op de 

voet van artikel 6:212 BW en Credit Suisse/Subway.  Hieruit zou volgen dat er door de huurder aan de eigenaar een 

vergoeding zou dienen te worden betaald gelijk aan de huurprijs (zoals gold tussen erfpachter en huurder).

Rechtbank Gelderland 26 maart 2014

Andere uitspraak is die van de Rechtbank Gelderland van 26 maart 2014.  In deze uitspraak was sprake van een 

onderhuurder aan wie de verhuurder na het einde van de hoofdhuur een huuraanbieding had gedaan tot het 

aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Bij deze aanbieding vermeldde verhuurder dat wanneer de aanbieding 

niet zou worden geaccepteerd, het gehuurde tegen een bepaald tijdstip moest worden teruggegeven. De 

onderhuurder accepteert de huuraanbieding niet en geeft het gehuurde terug. Vervolgens vordert de verhuurder een 

vergoeding van de onderhuurder over de periode na het einde van de hoofdhuur tot en met het moment van 

teruggave. Bijzonder was dat in dit geval sprake was van een gefailleerde hoofdhuurder en een spiegelbeeldsituatie 

in vergelijking met Credit Suisse/Subway. Niet de verarming van de verhuurder stond ter discussie, maar de vraag of 

de onderhuurder wel in enige mate was verrijkt. De rechtbank achtte in dit geval geen verrijking aanwezig. De 

hoofdhuurder had namelijk wel aan de onderhuurder bericht dat zij ten gevolge van het einde van de hoofdhuur het 

huurgenot niet meer aan de onderhuurder kon verschaffen, maar zij had vervolgens niet de ontruiming van het 

gehuurde aan de onderhuurder aangezegd. Zolang de hoofdhuurder dit niet deed, was de onderhuurder gewoon 

verplicht om een huurvergoeding aan de hoofdhuurder te betalen (ook al gebeurde dit feitelijk niet). Dat de 

verhuurder vervolgens een huuraanbieding deed en de onderhuurder gebruik liet maken van het gehuurde ‘zonder 

daaraan ten grondslag liggende afspraken’ komt volgens de rechtbank voor rekening en risico van de verhuurder. 

Vraag is of de verhuurder in dat geval nog een beroep jegens de hoofdhuurder kan doen op artikel 7:225 BW. Het is 

immers de hoofdhuurder die de ontruiming niet aan de onderhuurder heeft aangezegd en nog steeds aanspraak kan 

maken op huurpenningen van de onderhuurder. Hierdoor kon in de relatie tussen de verhuurder en onderhuurder 

geen sprake zijn van verrijking. In mijn optiek zou het redelijk zijn om in dit geval weer terug te vallen op artikel 7:225 

BW. Uiteraard wel vervelend voor de verhuurder. Zijn hoofdhuurder is immers gefailleerd en het is maar de vraag is 

of hij iets van een vergoeding van het gebruik van het gehuurde terugziet.

Analoge toepassing artikel 7:225 BW
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Analoge toepassing

Uit artikel 6:1 BW volgt dat verbintenissen alleen ontstaan voor zover dit voortvloeit uit het stelsel van de wet. 

Volgens de wetsgeschiedenis moet dit ruim worden opgevat. Het is niet vereist dat iedere verbintenis rechtstreeks 

kan worden gefundeerd op een wettelijke bepaling. Voor gevallen die niet uitdrukkelijk in de wet zijn geregeld, moet 

worden gezocht naar een oplossing die past in het wettelijk stelsel en aansluit bij de wel in de wet geregelde 

gevallen.  Hiermee is voor de rechter een bevoegdheid gecreëerd om voor niet-gereguleerde situaties te ‘spieken’ 

bij andere wetsartikelen om op deze wijze toch te komen tot een (gewenste) oplossing voor deze gevallen.

In die zin is het ook zeker niet gek dat de Hoge Raad in Credit Suisse/Subway artikel 7:225 BW analoog van 

toepassing heeft verklaard op de desbetreffende casus. Natuurlijk zijn daar wel kanttekeningen bij te maken. Ik gaf 

hiervoor al aan dat – mijns inziens – de schade ex artikel 7:225 BW is gefixeerd op een minimaal te betalen 

vergoeding gelijk aan de voormalige huurprijs. Hetzelfde geldt voor artikel 7:230a BW: de vergoeding is gelijk aan de 

huurprijs die voorheen gold. Voor deze artikelen is dus niet van belang of de verhuurder eigenlijk minder schade 

heeft geleden (en hij hoeft dat ook niet te stellen c.q. aannemelijk te maken).  Wat betreft artikel 6:212 BW waar het 

in Credit Suisse/Subway om ging, kan dat natuurlijk wél van belang zijn. In die zin strookt de getrokken analogie 

tussen de artikelen 6:212, 7:230a en 7:225 BW niet volledig, althans had het op de weg van de Hoge Raad gelegen 

om dit in zijn oordeelsvorming te betrekken.

Leaseovereenkomsten

Uit de jurisprudentie blijkt dat artikel 7:225 BW naast de situatie in Credit Suisse/Subway ook analoog wordt 

toegepast in andere niet-gereguleerde situaties. Onlangs heeft de Hoge Raad artikel 7:225 BW analoog toegepast in 

een leasezaak.  In deze zaak had een exploitant van een dameskledingwinkel een aanvraag c.q. aanbod voor een 

leaseovereenkomst toegestuurd gekregen van een leverancier van lcd-schermen. De leaseovereenkomst zou 

worden aangegaan tussen de exploitant en de verkoper van de lcd-schermen. De exploitant ondertekent de 

aanvraag die zij van de leverancier ontving en daarbij wordt opgenomen dat haar aanvraag c.q. aanbod naar de 

verkoper toe vier weken lang geldt. Met de leverancier sluit de exploitant tevens een prestatieovereenkomst om te 

zorgen voor installatie, onderhoud en de instructies voor het bedienen van de apparatuur. Uiteindelijk levert de 

leverancier een lcd-scherm aan de exploitant. Daarbij ondertekent de exploitant een afgiftebevestiging waarin 

namens haar staat vermeld dat daarmee, voor zover nog niet geaccepteerd, zij haar aanvraag c.q. aanbod voor de 

leaseovereenkomst nogmaals aan de verkoper zou doen en deze gedurende drie weken gestand zou doen houden. 

De verkoper accepteert de aanvraag c.q. het aanbod niet binnen deze drie weken, maar iets later. De exploitant 

bericht de leverancier daarop dat zij besluit af te zien van de prestatieovereenkomst. Ook weigert zij de in de 

leaseovereenkomst vermelde maandtermijnen te betalen aan de verkoper. Hierop ontbindt de verkoper de 

leaseovereenkomst buitengerechtelijk. Uiteindelijk retourneert de exploitant het lcd-scherm pas veel later aan de 

verkoper. Bijna vier jaar na ontvangst daarvan. Een van de vragen  die in cassatie aan de orde kwam, was hoe de 

vergoeding van de schade over de periode tussen de buitengerechtelijke ontbinding en de teruggave van het lcd-

scherm moest worden berekend. 

De Hoge Raad stelt dat er geen grond voor (analoge) toepassing van artikel 7:225 BW bestaat indien zou moeten 

worden geconcludeerd dat er tussen partijen geen leaseovereenkomst tot stand was gekomen.  Dit is anders 

wanneer er wel een leaseovereenkomst tussen partijen tot stand zou zijn gekomen:

“Uitgaande van het bestaan van de onderhavige leaseovereenkomst (die in dit verband op een lijn gesteld kan 

worden met een huurovereenkomst), brengt art. 7:225 BW immers mee dat de lessee (huurder) die na het einde van 

de overeenkomst de zaak gedurende een bepaalde periode onrechtmatig onder zich houdt, een vergoeding 

verschuldigd is gelijk aan de leasetermijnen (huurprijs) over die periode. In zodanig geval wordt de schade van de 

lessor (verhuurder) derhalve naar objectieve maatstaven berekend (vgl. HR 24 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1782, 

NJ 2013/540).”

Bestaat er tussen partijen geen leaseovereenkomst, dan moet worden teruggevallen op het algemene leerstuk van 

de ongerechtvaardigde verrijking uit artikel 6:212 BW.
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Andere rechtsverhoudingen

Zoals we in de uitspraak van het Hof Den Bosch van 1 december 2015  al zagen, zou artikel 7:225 BW ook analoog 

kunnen worden toegepast op erfpachtsituaties. Enige nuancering op de genoemde uitspraak van het Hof Den Bosch 

is dat het daar geen doorsnee erfpachtsituatie betrof, maar een situatie met zowel erfpacht- als huurelementen. In 

feite eindigde de huur aldaar doordat de erfpacht tot een einde kwam. Zou de huur niet zijn geëindigd met het 

eindigen van de erfpacht, dan geldt in beginsel de regeling uit artikel 5:94 lid 2 BW. Bovendien geldt in 

erfpachtsituaties een vergelijkbare regeling als bij het eerder aangehaalde artikel 7:230a lid 6 BW: indien de 

erfpachter het verpachte niet heeft ontruimd na ommekomst van de erfpachttermijn, blijft de erfpacht doorlopen, 

tenzij de verpachter uiterlijk zes maanden na ommekomst van de erfpachttermijn aan de erfpachter laat weten dat hij 

de erfpacht als geëindigd beschouwd.

Hoewel daar niet met zoveel woorden werd verwezen naar analoge toepassing van artikel 7:225 BW, kwam erfpacht 

ook aan de orde bij een zaak van de Rechtbank Rotterdam van 14 januari 2015.  Bevreemdend is deze analoge 

toepassing bij erfpacht niet nu deze rechtsverhouding veel overeenkomsten heeft met huur en lease. In deze drie 

constructies wordt er over het algemeen een zaak in gebruik gegeven tegen een periodieke vergoeding. Dat neemt 

niet weg dat er ook andere rechtsverhoudingen denkbaar zijn waarop artikel 7:225 BW analoog zou kunnen worden 

toegepast. Denk aan een geëindigde licentieovereenkomst waar de gebruiker na het einde van de overeenkomst 

gebruik blijft maken van de licentie of de geëindigde franchiseovereenkomst waar de franchisenemer na het einde 

van de overeenkomst gebruik blijft maken van de franchiseformule. 

Ik leid uit de huidige jurisprudentie af dat de lex specialis van artikel 7:225 BW alleen analoog kan worden toegepast 

indien er op een eerder moment tussen partijen sprake is geweest van een rechtsverhouding waar voor het ‘gebruik 

van een zaak’ een ‘periodieke vergoeding’ werd betaald.  Talloze voorbeelden zijn daarbij mogelijk. Vraag is dan 

ook of de gebruiksvergoeding na het eindigen van een overeenkomst niet een plek in het algemene 

verbintenissenrecht verdient. Ik zie de bezwaren hiertegen in ieder geval niet.

Conclusie

In dit artikel heb ik uiteengezet hoe de gebruiksvergoeding van artikel 7:225 BW moet worden uitgelegd en heb ik de 

stand van de jurisprudentie na Credit Suisse/Subway behandeld. Artikel 7:225 BW lijkt een simpel artikel – dat de 

(voormalige) huurder een vergoeding dient te betalen voor een voortgezet (onrechtmatig) gebruik van het gehuurde – 

maar zo simpel is het niet. Zo werkt het artikel alleen in de rechtstreekse relatie tussen de verhuurder en diens 

hoofdhuurder. In onderhuursituaties is dit niet het geval en moet de verhuurder terugvallen op het algemene leerstuk 

van artikel 6:212 BW indien een onderhuurder onrechtmatig gebruik van het gehuurde blijft maken. Dit heeft als 

nadeel dat de bewijslast voor de verhuurder zwaarder is omdat hij de verarming en de verrijking dient aan te tonen 

alsook het causaal verband daartussen. Bij artikel 7:225 BW geldt deze bewijslast niet en mag simpelweg worden 

uitgegaan van ‘de huurprijs’.

Toch blijkt het artikel 7:225 BW ook voor onderhuurrelaties een zekere waarde te bezitten. Uit de jurisprudentie volgt 

dat artikel 7:225 BW veelvuldig analoog wordt toegepast op andersoortige situaties (met Credit Suisse/Subway als 

de grote topper). Voorbeelden uit de huidige jurisprudentie zijn erfpacht en lease. Vraag is dan ook of er geen 

prominentere plek in het verbintenissenrecht moet komen voor de te betalen gebruiksvergoeding na het einde van 

een overeenkomst. Een pluspunt zou immers een beperktere bewijslast kunnen zijn in vergelijking met die van artikel 

6:212 BW alsook het vaststaan van het krijgen van een gefixeerde prijs, zijnde de voormalige te betalen prijs. Dit 

prikkelt de (onrechtmatige) gebruiknemer ook om het onrechtmatig gebruik te staken dan wel een (nieuwe) 

overeenkomst met de gebruikgever aan te gaan. Bij artikel 6:212 BW is het maar de vraag of de verarming van de 

gebruikgever gelijk is aan de hoogte van de voormalige te betalen prijs, zodat dit mogelijkerwijs leidt tot een 

verminderde prikkel bij de onrechtmatige gebruiknemer om het onrechtmatig gebruik te staken. Dit is naar mijn 

mening onwenselijk.

Mr. A.A.H. Kalter

Mr. Asmara Kalter is advocaat bij BarentsKrans advocaten en notarissen.
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Voetnoten

1 HR 24 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1782 (Credit Suisse/Subway).

2 Lees: voormalige huurder. Na het eindigen van de huurrelatie is hij immers feitelijk 
geen huurder meer, maar slechts gebruiker. Voor de leesbaarheid wordt in dit 
artikel steeds gesproken van ‘huurder’.

2 Titel 1 Afdeling 9 Boek 6 BW (artikel 6:74 e.v. BW) resp. Titel 1 Afdeling 10 Boek 
6 BW (artikel 6:95 e.v. BW) en Titel 4 Afdeling 3 BW (artikel 6:212 BW).

3 HR 27 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2790, NJ 1999, 380 (Van der 
Meer/Beter Wonen), r.o. 3.3.

4 Kamerstukken II 1997/98, 26089, nr. 3, p. 35

5 Daarnaast kan er ook gehoudenheid bestaan tot vergoeding van een door de 
verhuurder gevoerde ontruimingsprocedure, zie o.a. Rb. Rotterdam 22 juni 2005, 
ECLI:NL:RBROT:2005:AT8173.

6 Zie o.a. Rb. Zeeland-West-Brabant 12 maart 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:1804, 
r.o. 2.11. In deze zaak was de opvolgend huurder al (belemmerende) 
werkzaamheden in het gehuurde gaan verrichten.

7 Het kwalificeert echter niet als een onrechtmatig handelen van de curator waaruit 
een boedelschuld ontstaat. Zie o.a. Hof Den Bosch 30 november 2010, 
ECLI:NL:GHSHE:2010:BO6499, r.o. 4.4.7.

8 Zie in die zin ook HR 4 april 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2331, NJ 1997, 608 
(Pilgram/Vastgoed).

9 Zie in die zin ook HR 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2469.

10 Kamerstukken II 1997/98, 26089, nr. 3, p. 35.

11 In dit artikel wordt gemakshalve steeds verwezen naar 230a-bedrijfsruimte en 
290-bedrijfsruimte. Een 230a-bedrijfsruimte is een gebouwde onroerende zaak die 
geen woonruimte is als bedoeld in artikel 7:233 e.v. BW en geen (middenstands-)
bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 e.v. BW (290-bedrijfsruimte).

12 Rb. Breda 4 april 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BW1655, r.o. 3.7.

13 Bijvoorbeeld doordat de verhuurder dit de huurder onmogelijk maakt of in de 
situatie dat de huurder bepaalde gedeelten niet (meer) in gebruik neemt.

14 Zie met mij ook I.C.K. Mol en E.H.H. Schelhaas, ‘Reikwijdte 
opleveringsverplichtingen verhuurder en huurder’, TvHB 2011, nr. 3, p. 119

15 Zo was ook de mening van de Rb. Zeeland-West-Brabant 12 maart 2014, 
ECLI:NL:RBZWB:2014:1804.

16 Hof Den Haag 3 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1312, r.o. 3.2, Hof Amsterdam 
7 december 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP0320, r.o. 2.18 en Hof Amsterdam 
23 februari 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9489.

17 Zie bijvoorbeeld de algemene ROZ-bepalingen kantoorruimte en overige 
bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW van 30 januari 2015 (nr. 15/21).

18 Kamerstukken II 1999/2000, 26089, nr. 6, p. 27.

19 Zie o.a. Rb. Noord-Nederland 8 juli 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:3244, r.o. 5.4.
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20 Rb. Rotterdam 8 augustus 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AY6105, r.o. 3.6.

21 Zie o.a. Rb. Rotterdam 22 juni 2005, ECLI:NL:RBROT:2005:AT8173.

22 Wel is er een specifieke bepaling voor de onderhuur van zelfstandige woonruimte. 
Uit artikel 7:269 BW volgt dat er na het eindigen van de hoofdhuur in beginsel een 
contractuele relatie ontstaat tussen de onderhuurder van de zelfstandige 
woonruimte en de verhuurder. Zelfs indien de verhuurder geen toestemming heeft 
verleend voor de onderhuur.

23 Een uitvoeriger relaas over Credit Suisse/Subway is onder meer te vinden in E.W. 
van der Minne, ‘Vergoeding verschuldigd tijdens onderhandelingen?’, ORP 2013, 
nr. 8, alsmede in noten bij het arrest. Zie onder meer «JIN» 2013/119 m.nt. van 
P.C.M. Kamp, JHV 2013/139 m.nt. van H. Ferment, «JOR» 2013/266 m.nt. van 
S.R. Damminga, WR 2014/57 m.nt. van O. van Dalsum en NJ 2013, 540 m.nt. 
J.L.R.A. Huydecoper.

24 Credit Suisse/Subway, r.o. 3.3.

25 In de literatuur wordt bediscussieerd of een abstracte schadeberekening met 
beoordeling van verarming naar objectieve maatstaven juist wel of niet zou 
moeten worden toegepast. Zie onder meer M.R. Ruygvoorn, ‘Kroniek 
Contractenrecht 2013-2014’, Bb 2014, 56, par.4.3. die meent dat het leidt tot een 
verruiming van artikel 6:212 BW. Zie anders de noot van S.R. Damminga in 
«JOR» 2013/9, bij Credit Suisse/Subway en weer anders N. Eeken en A.W. 
Jongbloed in hun jurisprudentiebespreking bij Rb. Zeeland-West-Brabant 12 
maart 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:1804, TvHB 2014, nr. 3.

26 Hof Amsterdam 21 juli 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5535.

27 Hof Den Bosch 1 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4998.

28 R.o. 3.6.2.

29 Rb. Gelderland 26 maart 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:2093.

30 MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 45.

31 Zie ook Rb. Noord-Nederland 8 juli 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:3244, r.o. 5.2 
waarin de rechtbank overwoog dat een schadevergoeding op grond van artikel 
6:212 BW minder kan opleveren dan via de band van artikel 7:225 BW zou 
kunnen worden verkregen.

32 Zie hierover ook de noot van S.R. Damminga in «JOR» 2013/9, punt 8 bij Credit 
Suisse/Subway en de twijfels van J.L.R.A. Huydecoper in NJ 2013, 540 in zijn 
noot bij Credit Suisse/Subway.

33 HR 27 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:996.

34 Een van de andere vragen was of er al dan niet tussen partijen een 
leaseovereenkomst tot stand was gekomen na een te late aanvaarding van de 
aanvraag c.q. het aanbod van de exploitant. In dit artikel zal ik hier niet verder op 
ingaan.

35 Zie r.o. 3.4.3 waar wordt gesproken van (analoge) toepassing van artikel 7:225 
BW. De Hoge Raad lijkt door het tussen haakjes plaatsen van het woord analoog 
wel een deur open te laten voor de beoordeling of wel daadwerkelijk sprake is van 
een leaseovereenkomst of al dan niet een huurovereenkomst. Waarschijnlijk heeft 
de Hoge Raad bedoeld te zeggen dat indien de leaseovereenkomst in deze zaak 
wordt gekwalificeerd als huurovereenkomst artikel 7:225 BW rechtstreeks van 
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toepassing is. Is er sprake van een leaseovereenkomst dan moet artikel 7:225 BW 
analoog worden toegepast.

36 Hof Den Bosch 1 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4998, al is de vraag of 
daar wel sprake was van een zuivere erfpachtsituatie.

37 ΩRb. Rotterdam 14 januari 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:678.

38 In die zin leent koop zich ook niet voor deze situatie, hetgeen J.L.R.A. 
Huydecoper in zijn noot bij Credit Suisse/Subway (NJ 2013, 540) al terecht 
opmerkte.

Page 10 of 10Tekst SDU Publicatie

5-1-2017about:blank


