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113. De doorstart na faillissement 
via een indeplaatsstelling
MR. V.T. ACAR

 

Alhoewel de laatste jaren het aantal faillissementen leek te 
verminderen, horen we de laatste tijd weer steeds vaker dat 
retailers in moeilijkheden komen en verwacht wordt dat 
het aantal faillissementen toe zal nemen.1 Het faillissement 
van een onderneming, en met name het faillissement van 
een winkelketen, heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de 
failliet zelf, maar ook voor haar werknemers, schuldeisers 
en voor het straatbeeld. In sommige gevallen zal de curator 
van de failliet een doorstart van de failliete onderneming 
willen bewerkstellingen om zo voornoemde gevolgen te 
beperken. De huurovereenkomst kan in het geval van een 
doorstart door middel van een indeplaatsstelling worden 
overgedragen aan de overnemende partij. Verhuurders 
hebben daarentegen niet altijd behoefte aan voortzetting 
van de huurovereenkomst die zij met de failliet hebben, 
omdat zij geen vertrouwen meer hebben in een correcte 
nakoming van de verplichtingen of omdat zij wellicht een 
hogere huurprijs kunnen krijgen voor het gehuurde. De 
belangen van de curator en de verhuurder kunnen dan ook 
uiteenlopen bij een faillissement. In dit artikel wordt inge-
gaan op de (on)mogelijkheid die de curator heeft om door 
middel van een indeplaatsstelling een doorstart mogelijk te 
maken bij huur van 290-bedrijfsruimte en de (on)mogelijk-
heid van de verhuurder om dit tegen te houden.

Indeplaatsstelling

De indeplaatsstelling op grond van art. 7:307 BW is een lex 
specialis ten opzichte van contractsoverneming conform 
art.  6:159 BW. Laatstgenoemd artikel geeft een partij de 
mogelijkheid om de rechtsverhouding met de wederpar-
tij, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, via een 

1 Onder meer: blog van BNR nieuwsradio ‘Aantal faillissementen wereldwijd 
stijgt sneller dan verwacht’ d.d. 27 augustus 2019, Volkskrant ‘ABN Amro: 
aantal faillissementen gaat na lange tijd weer omhoog’ d.d. 2 mei 2019 en 
blog van kredietverzekeraar Atradius ‘Trendbreuk ontwikkeling faillisse-
menten in 2019’ d.d. 30 augustus 2019.

akte over te dragen aan een derde.2 Indien de wederpar-
tij (bijvoorbeeld de verhuurder) instemt, treedt de derde 
door de contractsoverneming in de rechten en plichten 
van de overdragende partij en neemt de derde de gehele 
rechtspositie van de overdragende partij over, inclusief zijn 
nevenrechten en -verplichtingen. De medewerking van de 
wederpartij kan in elke vorm geschieden en kan zowel 
vooraf als achteraf worden verleend.3 Stemt de wederpar-
tij echter niet in met een contractsoverneming, dan kan de 
overdragende partij de rechten en plichten die voor hem uit 
de (huur)overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan 
een derde en blijft de overdragende partij verantwoordelijk 
voor de nakoming van de (huur)overeenkomst.

Een indeplaatsstelling is in het 
leven geroepen om een huurder de 

mogelijkheid te geven het bedrijf 
over te dragen om bijvoorbeeld 

te voorzien in zijn pensioen

Art.  7:307 BW vormt hier een uitzondering op. Via dit 
artikel kan de huurder van middenstandsbedrijfsruimte ex 
art. 7:290 BW de kantonrechter verzoeken een machtiging 
te verlenen om een derde voor wat betreft de huurover-
eenkomst in de plaats te stellen, ondanks het uitblijven 
van instemming van de verhuurder. Deze bepaling is in het 
leven geroepen om met name kleine partijen de mogelijk-
heid te bieden om hun bedrijf over te dragen om bijvoor-
beeld te voorzien in een pensioen.4 Als de instemming van 
de verhuurder altijd nodig zou zijn, zou een huurder van 
290-ruimte zijn bedrijf nooit over kunnen dragen zonder 
instemming van de verhuurder en is het niet mogelijk de 

2 Zie bijvoorbeeld Rb. Zwolle 2 augustus 2005, WR 2006/9.
3 Asser/Sieburgh 6-II 2017, 308. 
4 Kamerstukken II 2000/01, 16932, nr. 3.

Blokker, Hudson’s Bay, Esprit, Forever 21, Sissy Boy. Enkele ondernemingen die de laatste jaren in zwaar weer 
zijn gekomen en ervoor gekozen hebben hun winkels in Nederland te sluiten of de winkels na een doorstart in 
afgeslankte vorm voort te zetten. Doorstarten van een bedrijf na een faillissement gaat niet zomaar. In beginsel 
is daarvoor de medewerking van de verhuurder nodig. Onder omstandigheden moet de verhuurder, ook als hij 
dat niet wil, toch meewerken aan een doorstart in het gehuurde. \ 
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opgebouwde goodwill te verzilveren.5 Vanwege het zwaar-
wegende belang van een huurder bij een mogelijke over-
dracht van het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf zijn de 
leden 1 en 2 van art. 7:307 BW van semi-dwingend recht. 
Van deze bepaling kan dus ook niet worden afgeweken met 
goedkeuring van de kantonrechter. Contractuele verboden 
tot indeplaatsstelling, maar ook contractuele beperkingen 
zoals het overeenkomen dat de huurder bij een bedrijfs-
overdracht 10% aan de verhuurder moet voldoen, zijn niet 
toegestaan.6 De rechter kan dergelijke afspraken naast zich 
neerleggen.7

Alvorens de machtiging tot indeplaatsstelling wordt toege-
wezen, moet voldaan zijn aan de vereisten van art. 7:307 
BW. In dit artikel staat het volgende:
‘1. Indien overdracht door de huurder aan een derde van 
het in het gehuurde door de huurder zelf of een ander uitge-
oefende bedrijf gewenst wordt, kan de huurder vorderen 
dat hij gemachtigd wordt om die derde als huurder in zijn 
plaats te stellen.
2. 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 over-
dracht 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.
3. De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbin-
den of daarbij een last opleggen.’

Een machtiging ex art. 7:307 BW kan alleen worden verleend 
indien het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf wordt over-
gedragen aan een derde en de zittende huurder een zwaar-
wegend belang heeft bij de overdracht van het bedrijf. Als 
de opvolgende huurder de verhuurder echter onvoldoende 
waarborgen voor de nakoming van de huurovereenkomst 
en een behoorlijke bedrijfsvoering biedt, dient de kanton-
rechter de vordering af te wijzen ondanks het zwaarwe-
gende belang van de zittende huurder bij een bedrijfsover-
dracht. Als voldaan is aan de hiervoor genoemde vereisten 
en er geen sprake is van een afwijzingsgrond, brengt dat 
nog niet mee dat de machtiging tot indeplaatsstelling wordt 
verleend. Er vindt eerst een belangenafweging plaats en 
de kantonrechter is gerechtigd voorwaarden te verbinden 
aan de machtiging tot indeplaatsstelling en/of een last op 
te leggen.8 Als de machtiging tot indeplaatsstelling wordt 
gegeven, zal dit tot gevolg hebben dat alle bedingen in de 

5 Het voorgaande laat onverlet dat het in de praktijk voorkomt dat grote 
bedrijven en ketens ook een beroep doen op art. 7:307 BW.

6 HR 14 december 1973, NJ 197/127 (De Boer /Wittenberg).
7 In 2016 oordeelde Hof Amsterdam dat een bepaling waarin opgenomen 

was dat de verhuurder een indeplaatsstelling kon weigeren of kon ver-
langen dat er een nieuwe huurovereenkomst met de opvolger gesloten 
werd met een ‘genormaliseerde’ huurprijs vernietigbaar was (Hof Amster-
dam 13 december 2016, WR 201/129).

8 In dit artikel zal niet ingegaan worden op de vereisten voor een inde-
plaatsstelling zelf.

huurovereenkomst, waaronder koopopties, overgaan op de 
nieuwe huurder.9

Vordering tot indeplaatsstelling bij een 
faillissement

De wens om een derde in de plaats te stellen, kan niet alleen 
bestaan wanneer de huurder een goedlopend bedrijf exploi-
teert, maar kan ook voorkomen bij een faillissement van 
de huurder. Aangezien bij een faillissement de bepalingen 
van titel 4 van boek 7 in beginsel van toepassing blijven,10 
kan een curator ex art. 7:307 BW een machtiging tot inde-
plaatsstelling vorderen wanneer de verhuurder niet mee 
wenst te werken aan een contractsoverneming. Uiteraard 
geldt hier ook dat een machtiging tot indeplaatsstelling 
enkel wordt toegewezen wanneer voldaan is aan de voor-
waarden zoals genoemd in art. 7:307 BW.

Als de exploitatie van het bedrijf niet 
direct na faillissement wordt her-
start, heeft dat een negatief effect 

op de waarde van het bedrijf

Bij een faillissement kan het wenselijk zijn om de failliete 
onderneming, eventueel in afgeslankte vorm, door te star-
ten. Een bedrijfsoverdracht in het kader van een doorstart 
biedt als voordeel dat de curator een overnamesom kan 
vragen aan de doorstartende partij waaruit de schulden uit 
de boedel (deels) kunnen worden voldaan. Ook worden er 
geregeld werknemers overgenomen door de doorstartende 
partij. De waarde van een failliete onderneming is deels 
gelegen in de opgebouwde goodwill. Wanneer de exploita-
tie van het bedrijf niet direct na faillissement wordt herstart, 
zal dat een negatief effect hebben op de waarde van het 
bedrijf. Om dit te voorkomen heeft de curator er belang bij 
de onderneming zo spoedig mogelijk door te laten starten 
en dus ook zo spoedig mogelijk de huurovereenkomst(en) 
van de failliet over te dragen. De doorstartende partij zal 
veelal niet in een doorstart geïnteresseerd zijn of een lagere 
overnamesom willen betalen als de huurovereenkomsten 
voor de best lopende locaties niet op korte termijn overge-
nomen kunnen worden.11

9 Dit in tegenstelling tot een overgang op grond van art. 7:226 BW.
10 T.T. van Zanten, T&C Insolventierecht, commentaar op art. 39 FW.
11 Rb. Rotterdam 29 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2325, r.o. 5.5 oor-

deelde in een zaak waarbij was overeengekomen dat een kwart van de 
overnamesom terugbetaald zou worden aan de koper als de huurrechten 
niet werden overgedragen als volgt: ‘(…)Uit de koopovereenkomst blijkt 
dat er aan een aanzienlijk deel (meer dan een kwart) van de koopprijs, te 
weten € 45.750 exclusief btw, de voorwaarde is verbonden dat de overdracht 
van de huurrechten c.q. de indeplaatsstelling daadwerkelijk tot stand 
komt. De verplichting die de curator hier op zich heeft genomen betreft een 
resultaatsverbintenis. Het niet verkrijgen van de indeplaatsstelling heeft 
negatieve gevolgen voor de boedel. (…) Onder die omstandigheden acht de 
kantonrechter het vereiste zwaarwichtig belang aan de zijde van de curator 
aanwezig om het bedrijf aan de voorgestelde huurder onder de overeengeko-
men voorwaarden over te dragen.’
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Vaak wordt de overname van specifieke huurovereenkom-
sten als ontbindende voorwaarde opgenomen in de over-
nameovereenkomst tussen de curator en de doorstartende 
partij.12 Wanneer de curator er derhalve niet uitkomt met 
de verhuurder, zal de curator een machtiging tot inde-
plaatsstelling ex art. 7:307 BW kunnen vorderen.

Wanneer de verhuurder echter de huurovereenkomst 
tussentijds wil beëindigen, kan hij de huurovereenkomst 
op grond van de Faillissementswet tussentijds beëindigen. 
Krachtens art. 39 FW kunnen zowel de verhuurder als de 
curator van de failliet de huurovereenkomst zonder rech-
terlijke tussenkomst tussentijds beëindigen op de voet van 
art. 39 FW. De huurder zelf kan na het intreden van het 
faillissement niet overgaan tot opzegging van de huur-
overeenkomst in verband met het fixatiebeginsel.13 Vanaf 
de dag van de faillietverklaring verliest de failliete huur-
der de beschikkingsbevoegdheid over het tot het faillisse-
ment behorend vermogen. Bij een huuropzegging conform 
art. 39 FW is niet vereist dat contractuele opzegtermijnen 
in acht genomen worden en dat de verhuurder de opzeg-
gingsgronden aanvoert zoals genoemd in art.  7:296 BW. 
De huurovereenkomst kan worden beëindigd met inacht-
neming van een termijn van drie maanden. Een langere 
termijn moet gehanteerd worden wanneer de failliete huur-
der de huurpenningen vooruit heeft betaald.14 Deze tussen-
tijdse mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen 
betreft een regelmatige wijze van beëindigen en leidt niet 
tot een schadevergoedingsplicht.15 Enerzijds kan de cura-
tor met een tussentijdse huuropzegging voorkomen dat 
de huurachterstand verder oploopt, anderzijds is de huur 
vanaf datum faillissement een boedelschuld in plaats van 
een concurrente vordering. Heeft de verhuurder de huur-
overeenkomst opgezegd, dan eindigt de huurovereenkomst 
en moet de curator het gehuurde ontruimen.

Procedure tot indeplaatsstelling

Het komt geregeld voor dat de belangen van de verhuurder 
en curator niet overeenkomen en de verhuurder de huur-
overeenkomst (direct) na het faillissement opzegt, terwijl de 
curator wellicht een doorstart wenst. Dat de verhuurder de 
huurovereenkomst heeft opgezegd op grond van art. 39 FW 
brengt in beginsel mee dat de huurovereenkomst eindigt op 
de datum waartegen is opgezegd en dat een vordering tot 
het verlenen van een machtiging tot indeplaatsstelling niet 
meer toewijsbaar is. Echter, onder omstandigheden is het 

12 Een dergelijke voorwaarde kan het verzoek tot indeplaatsstelling verge-
makkelijken. Het belang van de curator bij een indeplaatsstelling wordt 
hierdoor immers vergroot. Zie onder meer Hof Amsterdam 13 december 
2016, WR 201/129 en Rb. Rotterdam 7 juni 2016, «JOR» 2017/45. Bij de 
laatste uitspraak werd er juist belang aan gehecht dat de doorstart ook 
zonder de betreffende locatie was gerealiseerd. 

13 Zie onder meer art. 23 FW.
14 Zie art. 39 FW.
15 Zie het arrest HR 28 november 1929, NJ 1930/668 (Simons/Sluizer), maar 

ook HR 13 mei 2005, NJ 2005/406 (Curatoren BabyXL/Amstel Lease Maat-
schappij) en HR 14 januari 2011, NJ 2011/114 (Aukema q.q./Uni-Invest). 

vorderen van een machtiging tot indeplaatsstelling door de 
curator toch zinvol. Dit is het geval als de opzegging van 
de verhuurder als misbruik van bevoegdheid ex art. 3:13 
BW kan worden aangemerkt of de opzegging naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 lid 2 BW 
onaanvaardbaar kan worden geacht. Als vast komt te staan 
dat hiervan sprake is, zal de huuropzegging van de verhuur-
der ex art.  39 FW geen effect sorteren en kan alsnog de 
vordering tot indeplaatsstelling worden behandeld.

Wil de curator alsnog een machtiging tot indeplaatsstel-
ling krijgen, dan zal de curator kunnen vorderen dat hij 
gemachtigd wordt de overnemende partij in de plaats te 
stellen van de failliet én kunnen vorderen dat voor recht 
wordt verklaard dat de opzegging van de verhuurder nietig 
is, althans dat deze buiten toepassing gesteld moet worden. 
In een dergelijke procedure zal de verhuurder in reconven-
tie kunnen vorderen dat voor recht wordt verklaard dat de 
huurovereenkomst is geëindigd dan wel zal eindigen en kan 
hij ontruiming van het gehuurde vorderen. Een rechter zal 
veelal eerst nagaan of een beroep gedaan mag worden op 
de huuropzegging.16 Pas nadat vastgesteld is dat de huur-
opzegging geen effect sorteert dan wel geoordeeld is dat 
vasthouden aan de huuropzegging naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, zal een rech-
ter zich uitspreken over de vordering tot indeplaatsstelling.

Indien er concrete plannen zijn 
voor een doorstart en er garanties 
zijn verstrekt, kan dit meebrengen 
dat de huuropzegging van de ver-

huurder geen effect sorteert

Of een opzegging van de verhuurder ex art.  39 FW in 
strijd is met de redelijkheid en billijkheid of misbruik van 
bevoegdheid oplevert, is niet eenvoudig te zeggen. Voor de 
beantwoording van die vraag is van belang vast te stellen 
dat art. 39 FW ertoe strekt de verhuurder de mogelijkheid 
te geven om zich op eenvoudige wijze te ontdoen van een 
huurder die in de toekomst zijn financiële verplichtin-
gen niet zal kunnen nakomen.17 Het vorenstaande brengt 
mee dat wanneer de verhuurder ervan verzekerd is dat 
de (financiële) huurverplichtingen ook na faillissement 
nagekomen worden, een opzegging conform art.  39 FW 
mogelijk misbruik van bevoegdheid kan opleveren of in 
strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. Indien er 
concrete plannen zijn om tot een doorstart te komen en 
aan de verhuurder garanties zijn gegeven voor de nako-
ming van de verplichtingen totdat de indeplaatsstelling is 
gerealiseerd, kan dit meebrengen dat de huuropzegging 

16 Zie onder meer Rb. Midden-Nederland 24 mei 2016, WR 2016/155.
17 Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2017, 746. 
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van de verhuurder geen effect sorteert.18 De voorzieningen-
rechter in Den Haag kwam recent tot het oordeel dat een 
huuropzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar was, mede vanwege het feit dat de 
huurpenningen waren voldaan en een solvabele partij was 
aangedragen:

‘Inmiddels is aannemelijk dat de beoogde doorstart inder-
daad steeds meer vorm krijgt en verder feitelijk wordt 
verwezenlijkt. Verder staat vast dat vanaf 11  april 2019, 
de datum van het faillissement, tot op heden de huurpen-
ningen zijn betaald. Ook hebben de curatoren voldoende 
aannemelijk gemaakt dat de overnemende partij een grote 
onderneming is die voldoende solvabel is en er sprake is van 
een reservering waaruit het restant van de huurschuld van 
voor 11  april 2019 zal worden voldaan, zodra een inde-
plaatsstelling een feit is. Voldoende aannemelijk is voorts 
dat in het gehuurde een zogenoemde ‘flagship’ store met de 
Sissy-Boy formule wordt gedreven. Dat betekent dat in het 
gehuurde een voor de formule Sissy-Boy gezichtsbepalende 
winkel wordt gedreven. Wanneer een indeplaatsstelling een 
feit is, is ook aannemelijk geworden dat daarmee de werk-
gelegenheid van de twaalf thans in het gehuurde werkzame 
personeelsleden zeker is gesteld.(…) Alles afwegende dient 
te worden geoordeeld dat er een zeer gerede kans is dat de 
bodemrechter in de omstandigheden van dit geval het vast-
houden door Haagsche Bluf aan de opzegging van 24 april 
2019 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zal achten en dat er eveneens een gerede 
kans is dat de bodemrechter een verzoek tot indeplaatsstel-
ling toewijsbaar zal achten.’19

Vasthouden aan een huuropzegging kan in strijd met de 
redelijkheid en billijkheid zijn op het moment dat vaststaat 
dat aan alle voorwaarden van art. 7:307 BW is voldaan en 
er voldoende zekerheden worden geboden. Ter ondersteu-
ning van de stelling dat vasthouden aan de huuropzegging 
in strijd met de redelijkheid en billijkheid is, wordt meer 
dan eens aangevoerd dat de specifieke locatie van belang 
is voor een doorstart.20 Het is voor een curator derhalve 
belangrijk om zo spoedig mogelijk aan de verhuurder 
mee te kunnen delen dat er een doorstart komt en dat de 
verhuurder niet hoeft te vrezen dat de huurovereenkomst 
niet wordt nagekomen. Het enkel kenbaar maken van het 
voornemen om tot een bedrijfsoverdracht te komen, leidt er 
niet toe dat de opzegging van een verhuurder daarna auto-
matisch misbruik van bevoegdheid of strijd met de redelijk-
heid en billijkheid oplevert.21 Ook als een curator concreet 
heeft aangegeven dat er een overnamekandidaat is, brengt 

18 Zie onder meer Rb.Midden-Nederland 24 mei 2016, WR 2016/55 en Hof 
Amsterdam 13 december 2016, WR 2017/129 en Rb. Den Haag 19 juli 
2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8410.

19 Rb. Den Haag 19 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8410, r.o 5.6 en 5.8.
20 Zie onder meer Rb. Amsterdam 5 september 2012, WR 2013/9 (Monumen-

tel/Curator Sabon Nederland).
21 Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem 27 augustus 2010, Prg. 2010/217 (De blauwe 

Steen/Gemeente Nijmegen), Rb. Overijssel 22 december 2015, WR 2016/68 
en Rb. Rotterdam 7 juni 2016, «JOR» 2017/45.

dat niet altijd mee dat een huuropzegging misbruik van 
bevoegdheid of strijd met de redelijkheid en billijkheid 
oplevert. Rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat het 
de verhuurder (Ahold) toch vrij stond de huurovereen-
komst ex art. 39 FW te beëindigen en een nieuwe huurder 
te vinden ondanks dat de curator een derde had voorgesteld 
die de gehuurde ruimte wilde overnemen. De derde die de 
curator in de plaats wilde stellen, bood ongunstigere voor-
waarden dan overeengekomen in de huurovereenkomst. 
Op grond hiervan stond het de verhuurder vrij om vast te 
houden aan haar huuropzegging. De rechter oordeelde het 
volgende:

‘Naar het oordeel van de kantonrechter kon Ahold onder 
die omstandigheden, waarin:

- Ahold zich geconfronteerd zag met een failliete huurder;

- er weliswaar was gesproken over voortzetting van de huur 
met Scapino Retail, maar daarover geen overeenstemming 
was bereikt, en er ook geen aanwijzing was dat Scapino 
Retail alsnog onder de reeds geldende voorwaarden de 
huurovereenkomst wilde aangaan, en;

- er onzekerheid bestond omtrent een eventueel gewenste 
indeplaatsstelling (een concreet verzoek van de curatoren 
is pas ruim een maand later, op 22 maart 2016, gedaan);

in beginsel de huurovereenkomst opzeggen. Dit geldt 
temeer nu Ahold de huurovereenkomst heeft opgezegd 
teneinde een andere huurovereenkomst (tegen betere voor-
waarden) te sluiten.’22

Wanneer de verhuurder onvoldoende zekerheid heeft 
over de juiste nakoming van de huurovereenkomst, staat 
het de verhuurder vrij om zelf op zoek te gaan naar een 
geschikte huurder die solvabel is en mogelijk een hogere 
huurprijs voor het gehuurde wil betalen. Wanneer een 
indeplaatsstelling echter alleen wordt geweigerd vanwege 
het feit dat de verhuurder een hogere huurprijs kan reali-
seren, leidt dat vaak niet tot een afwijzing van een inde-
plaatsstelling. Rechtbank Rotterdam oordeelde recent dat 
wanneer er sprake was van een niet-marktconforme huur-
prijs, het de verhuurders vrij staat huurprijsaanpassing ex 
art. 7:303 BW te vorderen en dit derhalve geen reden was 
de indeplaatsstelling te weigeren.23

De curator doet er dus goed aan de verhuurder niet alleen 
zo spoedig mogelijk erover te informeren dat er een geïn-
teresseerde partij is die de huurovereenkomst voort wil 
zetten, maar ook dat de betreffende partij zo spoedig 
mogelijk kenbaar wordt gemaakt, een termijn genoemd 
wordt wanneer de indeplaatsstelling moet worden gerea-
liseerd, eventuele achterstanden voldaan worden dan wel 
hier zekerheid voor wordt verstrekt en de in de plaats te 

22 Rb. Midden-Nederland 24 mei 2016, WR 2016/155, r.o. 4.6.
23 Rb. Rotterdam 29 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2325.
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stellen partij bereid is de huurvoorwaarden na te komen. 
Alleen dan zal een verzoek tot indeplaatsstelling, ondanks 
de opzegging van de huurovereenkomst door de verhuur-
der, slagingskans hebben.

Exploitatie van het gehuurde hangende de 
procedure tot indeplaatsstelling

De vordering tot het verkrijgen van een machtiging om een 
derde in de plaats te stellen, zal via een bodemprocedure 
gevorderd worden. Een indeplaatsstelling mag zowel voor 
als nadat de onderneming aan een derde is overgedragen, 
worden gevorderd.24 Het gehuurde echter vooruitlopend 
op een indeplaatsstelling in gebruik geven aan een derde 
kan wanprestatie opleveren en kan zelfs een reden zijn de 
huurovereenkomst te ontbinden in verband met het niet 
naleven van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. 
Dit zal het geval zijn als de huurovereenkomst verbiedt dat 
de huurder het gehuurde in gebruik geeft aan een ander. 
Wanneer de verhuurder ontbinding vordert, kan in recon-
ventie een indeplaatsstelling gevorderd worden. Het is ter 
beoordeling van de rechter welke vordering hij als eerste 
zal behandelen.25 In 2018 achtte de Hoge Raad een curator 
zelfs persoonlijk aansprakelijk in verband met het feit dat 
de curator het gehuurde, ondanks de uitdrukkelijke weige-
ring van de verhuurder, in gebruik gaf aan een derde.26

De curator kan hangende de bodem-
procedure een kort geding starten 
en vorderen dat de exploitatie (tij-

delijk) voortgezet mag worden

Zoals gezegd kan de curator er groot belang bij hebben dat 
de in de plaats te stellen partij de onderneming zo spoedig 
mogelijk na het faillissement vanuit het gehuurde kan voort-
zetten om zodoende geen goodwill verloren te laten gaan. 
Aangezien een vordering tot een indeplaatsstelling via een 
bodemprocedure wordt gevorderd, kan op korte termijn 
geen uitspraak worden verwacht. De curator doet er dan 
ook verstandig aan om hangende de bodemprocedure een 
kort geding aan te spannen of voorlopige voorziening te 
vorderen waarin gevorderd wordt dat de verhuurder gedu-
rende de looptijd van de bodemprocedure moet gehengen 
en gedogen dat de in het gehuurde geëxploiteerde onderne-
ming wordt voortgezet. Of de in de plaats te stellen partij 
toegelaten wordt om in afwachting van een oordeel van 
de bodemrechter over de indeplaatsstelling het gehuurde 
te mogen exploiteren, is vaak afhankelijk van een aantal 
omstandigheden: of er met voldoende zekerheid gesteld 

24 HR 16 juni 1987, NJ 1979/22 (MAVO/Schellekens). Dat de onderneming al 
is overgedragen, is echter geen aanleiding om een indeplaatsstelling eer-
der toe te wijzen. Een huurder mag niet profiteren van zijn wanprestatie 
om het gehuurde al vooruitlopend op een indeplaatsstelling in gebruik 
te geven aan een derde. 

25 HR 7 april 1989, NJ 1989/552.
26 HR 9 november 2018, WR 2019/17.

kan worden dat een huuropzegging van de verhuurder geen 
effect zal sorteren, of de curator voldoende zekerheid biedt 
gedurende de looptijd van de bodemprocedure en of de in 
de plaats te stellen partij naar het voorlopige oordeel van 
de voorzieningenrechter voldoet aan de voorwaarden van 
art. 7:307 BW.27

In de eerder genoemde uitspraak van de voorzieningen-
rechter in Den Haag werd geoordeeld dat de huuropzeg-
ging van de verhuurder geen effect toekwam zolang in de 
bodemprocedure niet was beslist op de vordering tot inde-
plaatsstelling. De verhuurder moest gedogen dat de door-
startende partij de exploitatie in het gehuurde zou voort-
zetten totdat in eerste aanleg was beslist op de vordering 
tot indeplaatsstelling.28 De rechter kwam tot dit oordeel 
aangezien direct na het faillissement was aangegeven dat de 
failliet zou doorstarten en omdat voldoende aannemelijk 
was gemaakt dat de nieuwe huurder solvabel was en er een 
reservering was voor de huurachterstand.
Via het kort geding kan derhalve alsnog bereikt worden 
dat, ondanks de weigering van een verhuurder, de exploita-
tie op korte termijn vanuit het gehuurde kan worden voort-
gezet. Via de bodemprocedure kan dan alsnog de machti-
ging tot indeplaatsstelling verkregen worden waardoor de 
doorstart een feit is.

Conclusie

Deze conclusie dat de ten uitvoerlegging van een ontrui-
mingsvonnis misbruik van recht oplevert indien dit plaats-
vindt na het enkele tijdsverloop van (minimaal) één jaar 
nadat het ontruimingsvonnis is gewezen, is voor discussie 
vatbaar.
Bij een faillissement heeft een curator belang bij een door-
start. Op deze wijze kan de curator een overnamesom 
ontvangen die ten goede komt aan de boedel en weet de 
curator werkgelegenheid te behouden. Om dit te bewerk-
stelligen, zal de curator (wanneer geen overeenstemming 
wordt bereikt met de verhuurder) een machtiging tot 
indeplaatsstelling op de voet van art. 7:307 BW vorderen. 
Het belang van de curator kan echter haaks staan op de 
wens en het recht van de verhuurder om de huurovereen-
komst tussentijds te beëindigen. Dit is vaak het geval als 
de verhuurder onvoldoende vertrouwen heeft in een juiste 
nakoming van de huurovereenkomst door de voorgestelde 
derde of wanneer de verhuurder verwacht met een andere 
partij betere huurvoorwaarden te bereiken. Als de verhuur-
der de huurovereenkomst op grond van art. 39 FW heeft 
opgezegd, brengt dat in beginsel ook mee dat de huurover-
eenkomst eindigt. Echter, onder omstandigheden kan de 
huuropzegging misbruik van bevoegdheid of strijd met de 
redelijkheid en billijkheid opleveren. Dit zal met name het 
geval zijn als de curator spoedig na het faillissement heeft 
laten weten dat er een overnemende partij is die bereid is 

27 Rb. Amsterdam 5 september 2012, WR 2013/9 (Monumentel/Urator Sabon 
Nederland).

28 Rb. Den Haag 19 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8410.
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de voorwaarden van de huurovereenkomst na te komen en 
de huurachterstand wordt voldaan. In dat geval wordt de 
verhuurder immers niet de dupe van het faillissement. Als 
echter niet tijdig concreet is aangegeven welke specifieke 
partij de huurovereenkomst wenst over te nemen of niet 
duidelijk is of deze partij voldoende waarborgen biedt, is 
de kans groot dat de huuropzegging gewoon effect sorteert 
en staat het de verhuurder vrij om zelf een andere huurder 
te vinden. In dat geval kan een doorstart op losse schroeven 
komen te staan. Om te voorkomen dat het gehuurde haar 

deuren moet sluiten, doet de curator er verstandig aan om 
vooruitlopend op een bodemprocedure, in een kort geding 
procedure, te vorderen dat de verhuurder moet gedogen dat 
de in de plaats te stellen partij tot aan het vonnis in eerste 
aanleg de onderneming vanuit het gehuurde voortzet.
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