
22 NUMMeR 3, Mei 2022 / sdU  Vastgoed Fisc aal & ciViel

ARtIkEl

18. Huur in tijden van corona
De laatste stand van zaken rondom 
huurprijsvermindering, toegelicht aan de hand 
van tien vragen uit de praktijk
MR. L. VAN EGTEREN

De coronapandemie brengt sinds maart 2020 al veel pennen in beweging en zal dat naar alle 
waarschijnlijkheid ook nog enige tijd blijven doen. De impact van de afgekondigde overheidsmaatregelen 
op huurverhoudingen werd aan het begin van de coronapandemie snel duidelijk, met als gevolg dat 
zowel huurders als verhuurders zich genoodzaakt voelden juridische procedures aanhangig te maken. Dit 
heeft geleid tot een groot aantal uitspraken in kort geding, eerste aanleg en hoger beroep en inmiddels 
heeft ook de Hoge Raad zich uitgesproken over het recht op huurprijsvermindering ten gevolge van de 
coronapandemie. Het veelvoud aan uitspraken in combinatie met de talloze wetenschappelijke artikelen 
die in verband daarmee zijn verschenen, maken het praktisch toepassen van huurprijsvermindering niet 
eenvoudig. In de praktijk dienen zich dan ook veelvuldig dezelfde vragen aan met betrekking tot de 
toepassing van de in de rechtspraak gekozen lijn. Aan de hand van tien vragen uit de praktijk wordt in dit 
artikel de laatste stand van zaken toegelicht met betrekking tot huurprijsvermindering in verband met de 
coronamaatregelen. \ 

 

1. Inleiding

Spoedig nadat de ernst van de coronapandemie evident 
werd, volgden vanuit de Rijksoverheid diverse maatrege-
len, vooral ter bescherming van de volksgezondheid, maar 
ook ter ondersteuning van de Nederlandse economie. 
Weldra bleek dat het overheidsingrijpen grote impact zou 
hebben op bestaande huurverhoudingen, in het bijzonder 
op huurverhoudingen in de retailsector. Veel huurders 
zagen zich geconfronteerd met het doorlopen van de vaste 
lasten, terwijl er geen of nauwelijks omzet kon worden 
gemaakt. Als gevolg van de ontstane situatie vroegen (en 
vragen) huurders dikwijls een (tijdelijke) vermindering van 
de huurprijs. 
In ruim twee jaar tijd zijn er diverse gerechtelijke uitspra-
ken gepubliceerd waarin de partijdiscussie tussen huurder 
en verhuurder zich voor een groot deel heeft uitgekristal-
liseerd.1 Hoewel de eerste gerechtelijke uitspraken aanvan-
kelijk als richtsnoer gebruikt konden worden, heeft de 

1 Zie o.a. Rb. Gelderland 29 mei 2020, EclI:Nl:RBGEl:2020:2768; Rb. 
Amsterdam 9 maart 2021, EclI:Nl:RBAMS:2021:937; Hof Amsterdam 14 
september 2021, EclI:Nl:GHAMS:2021:2728; Rb. limburg 31 maart 2021, 
EclI:Nl:RBlIM:2021:2982. Ik merk voor de volledigheid op dat een groot 
gedeelte van de verhuurders en huurders onderling, zonder rechtelijke 
tussenkomst, tot een (passende) regeling zijn gekomen. 

Hoge Raad in zijn arrest van 24 december 20212 – binnen 
het kader van de voorgelegde prejudiciële vragen3 – hand-
vatten gegeven voor de toepassing van huurprijsverminde-
ring in de praktijk. 
Het arrest van de Hoge Raad heeft wederom menig juri-
disch auteur in de pen doen klimmen met toelichtingen 
en beschouwingen, maar desondanks blijven vanuit de 
(retail)markt veelvuldig dezelfde vragen terugkomen over 
de praktische toepassing van de recente rechtspraak. 
Hoewel inmiddels alle coronamaatregelen zijn opgeheven, 
blijven vragen over de toepassing van huurprijsverminde-
ring onverminderd relevant, omdat huurders mogelijk – in 
afwachting van de ontwikkelingen van de coronapande-
mie en de rechtspraak daaromtrent – nog geen verzoek tot 
huurprijsvermindering hebben gedaan. Zij komen hiervoor 
met terugwerkende kracht in aanmerking. In dit artikel 
zal ik de laatste stand van zaken met betrekking tot huur-
opschorting c.q. huurprijsvermindering toelichten aan de 
hand van tien vragen uit de praktijk. 

2 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974.
3 Rb. limburg 31 maart 2020, EclI:Nl:RBlIM:2021:2982. 
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2. Vragen uit de praktijk

2.1 Kan de huurder de huurbetaling eenzijdig verminderen? 
De meeste huurovereenkomsten staan niet toe dat een 
huurder eenzijdig de huurbetaling opschort of vermindert.4 
Wenst een huurder een huurprijsvermindering of -opschor-
ting en is de verhuurder hiertoe niet bereid, dan zal de huur-
der – nadat partijen in redelijkheid met elkaar in overleg 
zijn geweest5 – in beginsel toestemming moeten vragen aan 
de rechter.6 
Spoedig na de uitbraak van de coronapandemie startten 
de eerste juridische procedures waarin de rechter werd 
gevraagd of het niet of nauwelijks kunnen exploiteren 
van het gehuurde als gevolg van de overheidsmaatregelen 
ter beteugeling van de coronapandemie een onvoorziene 
omstandigheid is in de zin van art. 6:258 BW en zo mogelijk 
tot een opschorting c.q. huurprijsvermindering kon leiden.7 
De in de lagere rechtspraak gekozen lijn dat de coronapan-
demie in beginsel kwalificeert als een onvoorziene omstan-
digheid, is door de Hoge Raad in zijn uitspraak van 24 
december 2021 bevestigd en nader toegelicht.8 Volgens de 
Hoge Raad moet er sprake zijn van (i)  een huurovereen-
komst die in beginsel vóór 15 maart 2020 is gesloten en 
(ii)  een omstandigheid waarin de huurder – die voor zijn 
omzet afhankelijk is van de komst van publiek – als gevolg 
van de coronapandemie het gehuurde niet of slechts in 
geringe mate kan exploiteren.9 Dit vormt echter enkel een 
uitgangspunt; de Hoge Raad biedt partijen de ruimte om 
aan te tonen – door middel van concrete aanwijzingen – 

4 Zie bijvoorbeeld het ROZ-model voor winkelruimte en andere bedrijfs-
ruimte in de zin van art. 7:290 BW (ingeschreven onder nummer 58/2012) 
en de daarbij behorende Algemene Bepalingen (ingeschreven onder 
nummer 59/2012) en het ROZ-model voor kantoorruimte en andere 
bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW (ingeschreven onder nummer 
15/20) en de daarbij behorende Algemene Bepalingen (ingeschreven 
onder nummer 15/21) (allen tevens gepubliceerd op de website www.
roz.nl). 

5 Voor een nadere uitleg verwijs ik naar vraag 10 van dit artikel. 
6 Er zijn echter voorbeelden in de rechtspraak waarbij een gedeel-

telijke opschorting van de huur toelaatbaar werd geacht ondanks 
een contractueel opschortingsverbod (Rb. limburg 19 juni 20202, 
EclI:Nl:RBlIM:2020:4399).

7 ktr. Amsterdam 11 juni 2020, EclI:Nl:RBAMS:2020:2914; ktr. As-
sen 21 juli 2020, EclI:Nl:RBNNE:2020:2540; Rb. Amsterdam 17 juli 
2020, EclI:Nl:RBAMS:2020:3508; ktr. Den Haag 21 januari 2021, 
EclI:Nl:RBDHA:2021:461; ktr. Amsterdam 15 december 2020, 
EclI:Nl:RBAMS:2020:6951. Ik merk op dat veel huurders in het begin van 
de coronapandemie in juridische procedures ook nog veelvuldig een 
beroep deden op het juridische begrip 'gebrek'. 

8 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.2.1-3.2.6. 
terzijde merk ik op dat de Hoge Raad de verplichte sluiting van het 
gehuurde als gevolg van de coronapandemie niet kwalificeert als een 
huurrechtelijk gebrek in de zin van art. 7:204 BW. Dit betreft echter een 
opmerking voor wat betreft de juridische grondslag van de huurprijsver-
mindering, maar is voor de beantwoording van de vraag óf huurder in 
aanmerking komt voor een huurprijsvermindering minder relevant.

9 Idem, r.o. 3.2.6. In de situatie dat een huurovereenkomst na 15 maart 
2020 is gesloten, zal in beginsel gelden dat de coronapandemie niet 
langer een onvoorziene omstandigheid betreft. Dit dient echter per geval 
te worden beoordeeld. In de latere huurovereenkomsten hebben partijen 
vaak ook al voorzien in een contractuele bepaling met betrekking tot een 
eventuele huurprijsvermindering.

dat ook buiten die situatie aanspraak op huurprijsvermin-
dering kan worden gemaakt.10 
Indien sprake is van de bovengenoemde omstandigheden (i) 
en (ii), oordeelt de Hoge Raad dat aangenomen kan worden 
dat de waarde van het gebruiksrecht van het gehuurde zo 
sterk is verminderd dat de waardeverhouding tussen de 
wederzijdse prestaties van de verhuurder (i.e. het beschik-
baar stellen van het gehuurde) en de huurder (i.e. betaling 
van de huurprijs) in ernstige mate is verstoord. Krachtens 
de aard van de overeenkomst en de in het verkeer geldende 
opvattingen dient dit (financieel) nadeel niet enkel voor 
rekening van de huurder te komen. De verhuurder kan 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dienten-
gevolge geen aanspraak maken op volledige betaling van 
de overeengekomen huurprijs. De rechter beschikt over de 
bevoegdheid om de huurovereenkomst vervolgens aan te 
passen aan de gewijzigde omstandigheden door bijvoor-
beeld de huurprijs te verminderen.11 
Hoewel de huurder dus de huurbetaling niet eenzijdig 
kan verminderen, blijkt dit in de praktijk toch met enige 
regelmaat te gebeuren. Dit is een keuze die de huurder kan 
maken vanuit (proces)strategische overwegingen; mocht de 
verhuurder volledige vergoeding van de huurprijs na blij-
ven streven, dan zal in dit geval de verhuurder de juridische 
procedure moeten initiëren.12 De huurder loopt hiermee 
wél een risico contractuele boetes en rentes te verbeuren.13 

2.2 Welke huurder komt in aanmerking voor huurprijsver-
mindering?
Eén van de sectoren die meteen hard getroffen werd door 
de overheidsmaatregelen, betrof de horeca.14 Logischer-

10 Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat partijen de coronapande-
mie reeds hadden verdisconteerd in de contractsbepalingen. Dit is gezien 
de uitzonderlijke aard van de huidige coronapandemie niet waarschijn-
lijk, maar dit maakt wel dat de vraag of sprake is van een onvoorziene 
omstandigheid altijd per geval moet worden beoordeeld; zie ook Rb. 
Gelderland 25 februari 2022, EclI:Nl:RBGEl:2022:977, r.o. 5.3. Dat partijen 
geen omzetafhankelijke huur zijn overeengekomen, laat de overweging 
van de Hoge Raad onverlet nu er geen aanleiding bestaat aan te nemen 
dat partijen een gezondheidscrisis van deze omvang, met ingrijpende 
overheidsmaatregelen die het gebruik van het gehuurde ernstig belem-
meren of onmogelijk maken, bij het sluiten van de huurovereenkomst 
voor ogen hebben gehad, zodat zij niet geacht kunnen worden de coro-
nacrisis in de overeenkomst – en de daarin overeengekomen huur – te 
hebben verdisconteerd.

11 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.2.5. Overigens 
kan ook worden gedacht aan andere vormen van wijzigingen van de 
huurovereenkomst, zoals bijvoorbeeld een verruiming van betalingster-
mijnen en/of een beperking/uitsluiting van de contractuele verschul-
digdheid van rentes of boetes.

12 De bal ligt dan zogezegd bij de verhuurder, met de mogelijke kans dat 
verhuurder het erbij laat zitten. 

13 Uit de rechtspraak blijkt dat in veel gevallen de contractuele boete wordt 
gematigd tot nihil, gelet op de achtergrond van de huurachterstand, 
namelijk de coronacrisis. Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 21 januari 
2021, EclI:Nl:RBDHA:2021:461; Rb. Midden-Nederland 21 januari 2022, 
EclI:Nl:RBMNE:2022:814, r.o. 2.36-2.40. Zie anders Rb. Noord-Holland 28 
april 2021, EclI:Nl:RBNHO:2021:3453.

14 Van 15 maart tot 1 juni 2020 is de horeca van overheidswege ge-
dwongen gesloten geweest; zie Hoge Raad 24 december 2021, 
EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 2.2 onder (iii). 
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wijs hadden de eerste uitspraken inzake huuropschorting 
c.q. huurprijsvermindering dan ook betrekking op deze 
specifieke sector. Lange tijd was derhalve niet duidelijk of 
enkel horecagelegenheden in aanmerking konden komen 
voor een huurprijsvermindering of dat de in de rechtspraak 
ontwikkelde richtsnoeren ook van toepassing waren op 
andere (commerciële) sectoren.
De Hoge Raad heeft in zijn arrest een einde gemaakt aan 
deze onduidelijkheid en beantwoordt de prejudiciële vragen 
die aan hem gesteld zijn – hoewel deze uitsluitend betrek-
king hadden op een horecagelegenheid – in een ruimer 
kader. Het arrest geldt niet enkel voor horecagelegenheden, 
maar voor alle commerciële bedrijfsruimten in de zin van 
art. 7:290 BW, waarvoor de omzet in het gehuurde afhan-
kelijk is van de komst van het publiek.15 
De Hoge Raad heeft – gezien de vragen die hem zijn voor-
gelegd – niet expliciet aangegeven of ook de huurder van 
een bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW (bijvoor-
beeld bioscopen, sportscholen en musea) in aanmerking 
komt voor een huurprijsvermindering. Mijns inziens zou 
hier een gelijk uitgangspunt moeten gelden; de huurder 
van andere (zogenaamde 230a-)bedrijfsruimte die voor de 
omzet in het gehuurde afhankelijk is van de komst van het 
publiek, zou in aanmerking moeten kunnen komen voor 
huurprijsvermindering.16 Dit zal wederom per geval beoor-
deeld worden moeten. 

2.3 Welke overheidsmaatregelen zijn relevant met betrek-
king tot de vraag of de huurder in aanmerking komt voor 
huurprijsvermindering? 
De Hoge Raad heeft in zijn arrest geoordeeld dat niet 
enkel een (algehele) sluiting, maar in feite alle getrof-
fen overheidsmaatregelen tot gevolg kunnen hebben dat 
het gehuurde niet of slechts in geringe mate kan worden 
geëxploiteerd.17 De Hoge Raad licht toe dat ook adviezen 
ertoe kunnen leiden dat geen of veel minder publiek in de 
gehuurde bedrijfsruimte komt.18 
Andere voorbeelden van overheidsmaatregelen die tot 
niet-exploitatie of geringe exploitatie leiden en dus tot een 
huurprijsvermindering kunnen leiden zijn onder andere 
(i) de anderhalvemetermaatregel, (ii) de beperking van het 
maximum aantal bezoekers en (iii) de aangepaste openings-
tijden.
Hoewel de Hoge Raad geen expliciet onderscheid maakt 
in zijn arrest, lijkt het aannemelijk dat zowel nationale als 

15 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 2.1.
16 Zie ook Rb. Gelderland 23 februari 2022, EclI:Nl:RBGEl:2022:1040.
17 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.1. 
18 Idem. 

internationale maatregelen van relevantie kunnen zijn met 
betrekking tot de vraag of een huurder in aanmerking komt 
voor huurprijsvermindering. Immers, ook buitenlandse/
internationale maatregelen kunnen een impact hebben op 
de exploitatiemogelijkheden van Nederlandse huurders 
(bijvoorbeeld in de hotelsector).19

2.4 Komt een huurder in aanmerking voor huurprijsver-
mindering als de huurder ook een Tegemoetkoming Vaste 
Lasten (TVL) ontvangt?
De TVL is één van de steunmaatregelen vanuit de Neder-
landse overheid voor ondernemers die door de coronacrisis 
zijn getroffen en minstens 30% omzetverlies hebben gele-
den.20 De TVL beoogt – zoals de naam doet vermoeden – 
de huurder tegemoet te komen in de kosten voor de vaste 
lasten die hij heeft in een bepaald tijdvak. In veel gevallen 
zal de TVL echter niet voldoende zijn om de volledige vaste 
lasten van de huurder te dekken. 
Indien de omvang van de TVL dusdanig is dat de huurder 
daarmee geheel aan zijn vaste lasten over dat tijdvak kan 
voldoen, dan komt de huurder – wellicht vanzelfsprekend – 
geen recht op huurprijsvermindering toe. Enkel in het geval 
dat de huurder minder TVL ontvangt dan het bedrag dat 
hij aan vaste lasten over dat tijdvak daadwerkelijk heeft te 
voldoen, kan de huurder een recht op huurprijsverminde-
ring toekomen.21 
Als uitgangspunt geldt dat het (financieel) nadeel dat is 
veroorzaakt door de coronapandemie noch in de risicosfeer 
van de huurder, noch in de risicosfeer van de verhuurder 
valt.22 De verstoring van de waardeverhouding tussen de 
wederzijdse prestaties wordt – zo oordeelt de Hoge Raad 
– in beginsel het beste ondervangen door dit nadeel (voor 
zover niet reeds gecompenseerd door de TVL) gelijk te 
verdelen over de verhuurder en de huurder.23 

2.5 Hoe wordt de huurprijsvermindering berekend?
Wellicht de meestgestelde vraag vanuit de praktijk blijft de 
vraag op welke wijze de eventuele huurprijsvermindering 
berekend dient te worden. 
In de rechtspraak is gepoogd om consequent een uniforme 
rekenmethode toe te passen. Uitgangspunt was dat (i) de 
financiële pijn gelijkelijk over partijen verdeeld diende te 
worden (50/50-formule) en (ii)  de TVL in de berekening 
betrokken diende te worden.24 Op welke wijze de TVL 

19 Zie anders Rb. Gelderland 23 februari 2022, EclI:Nl:RBGEl:2022:1040, 
r.o. 4.14 (i.e. reisbeperkingen hebben geen betrekking op het gehuurde, 
maar op het publiek zelf ). Of deze lijn in de rechtspraak gevolgd zal 
worden, is nog niet met zekerheid te zeggen. 

20 De tVl helpt om vaste kosten te betalen, zoals huur, pacht, onderhoud, 
verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.

21 De concrete allocatie van de tVl binnen de rekenformule tot huurprijs-
vermindering, licht ik toe in vraag 2.5.

22 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.3.2.
23 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.2.5 en 3.3.2; 

vgl. ook Hof Amsterdam 14 september 2021, EclI:Nl:GHAMS:2021:2728.
24 In de rechtspraak werd veelal geoordeeld dat de tVl dient te worden 

betrokken in de huurprijsvermindering. Zie Parket bij de Hoge Raad 30 
september 2021, EclI:Nl:PHR:2021:902, r.o.5.21 en 5.23.
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concreet in de berekening betrokken moest worden bleef 
echter enige tijd onduidelijk.25 
In de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 14 septem-
ber 2021 oordeelt het hof dat de TVL niet moet worden 
opgeteld bij de omzet, maar moet worden afgetrokken van 
de totale vaste lasten.26 Het percentage huurprijsverminde-
ring wordt vervolgens berekend door het aan de huur toe 
te rekenen gedeelte van het restant van de vaste lasten te 
vermenigvuldigen met 50% van het omzetdervingspercen-
tage. Ook procureur-generaal Wissink in zijn Conclusie van 
30 september 202127 en de Hoge Raad28 sluiten aan bij deze 
berekeningsmethode, die ook wel de vastelastenmethode 
wordt genoemd.
Aan de hand van de volgende rekenformule wordt in 
de rechtspraak inzichtelijk gemaakt op welke wijze de 
berekening van de huurprijsvermindering zou moeten 
plaatsvinden:29

(overeengekomen huurprijs – gedeelte van de TVL dat aan 
de huur wordt toegerekend) x percentage omzetverminde-
ring x 50% = bedrag huurprijsvermindering
De Hoge Raad licht deze rekenformule vervolgens als volgt 
toe: 

‘a. De overeengekomen huurprijs wordt uitgedrukt in een 
percentage van het totaalbedrag aan vaste lasten.

b. Het met dat percentage overeenstemmende deel van de 
TVL waarop de huurder aanspraak kan maken, wordt afge-
trokken van het bedrag van de overeengekomen huurprijs.

c. De procentuele omzetvermindering wordt vastgesteld 
door de omzet in de periode waarover de huurprijsvermin-
dering berekend wordt (hierna: de lagere omzet) te verge-
lijken met de omzet in een vergelijkbaar tijdvak vooraf-
gaand aan de coronapandemie (hierna: de referentieomzet) 
volgens de formule: 100% – (100% x (de lagere omzet : de 
referentieomzet)).

d. Het met de verstoring van de waardeverhouding samen-
hangende nadeel wordt gelijk verdeeld over de verhuurder 
en de huurder (ieder 50% van het nadeel), tenzij uit de in 

25 De rechtspraak leek enige tijd uit de gaan van de volgende rekenformule: 
oorspronkelijke huurprijs – [(omzetdaling in %:2) x oorspronkelijke huurprijs] 
= nieuwe huurprijs, waarbij de tVl bij de omzet opgeteld moest worden. 
De omzetderving wordt als gevolg hiervan lager. Zie o.a. Rb. Amsterdam 
9 maart 2021, EclI:Nl:RBAMS:2021:937; zie anders Rb. Overijssel 8 april 
2021, EclI:Nl:RBOVE:2021:1502 (waar het argument werd gevoerd dat de 
tVl niet aan de omzet-, maar aan de kostenkant moet worden meegeno-
men).

26 Hof Amsterdam 14 september 2021, EclI:Nl:GHAMS:2021:2728, r.o. 
3.28. Het Hof merkt hierbij op dat het In dit verband van belang is dat 
inmiddels duidelijk is geworden dat de overheid zelf ervan uitgaat dat de 
toegekende tVl wordt gebruikt om daadwerkelijk de huur te betalen.

27 Parket bij de Hoge Raad 30 september 2021, EclI:Nl:PHR:2021:902, r.o. 
5.21-5.30.

28 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.3.4.
29 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.3.4; vgl. ook 

Hof Amsterdam 14 september 2021, EclI:Nl:GHAMS:2021:2728 , r.o. 3.3.4; 
en Parket bij de Hoge Raad 30 september 2021, EclI:Nl:PHR:2021:902, r.o. 
5.26.2.

art. 6:258 lid 1 BW bedoelde redelijkheid en billijkheid een 
andere verdeling volgt.’30

Vervolgens past de Hoge Raad de rekenformule toe op 
een casus aan de hand van fictieve bedragen, wat de vaste-
lastenmethode voor de concrete toepassing inzichtelijker 
maakt.31 
De vastelastenmethode is inmiddels in verschillende 
procedures in eerste aanleg toegepast en wordt – sinds de 
uitspraak van de Hoge Raad – in de rechtspraak gevolgd. Ik 
merk hierbij nog op dat de Hoge Raad in zijn arrest spreekt 
over ‘de TVL waarop de huurder aanspraak kan maken’.32 
Dit wekt de suggestie dat het niet vereist is dat de TVL ook 
daadwerkelijk aan de huurder uitgekeerd moet zijn. Hier-
over is vooralsnog geen uitsluitsel, maar de verwachting is 
dat dit in de nabije toekomst onderwerp van discussie zal 
zijn.

2.6 Welke kosten vormen onderdeel van de vaste lasten?
Zoals in vraag 2.4 en 2.5 is toegelicht, spelen de vaste lasten 
van de huurder een belangrijke rol in de berekening van de 
huurprijsvermindering.33 Het is dan ook logisch dat zowel 
de verhuurder als de huurder zich in de praktijk geregeld 
afvragen welke kosten als vaste lasten kunnen worden 
aangemerkt. 
Noch de Hoge Raad, noch de lagere rechtspraak heeft zich 
tot op heden uitgesproken over de vraag welke kosten als 
vaste lasten kwalificeren. Het ligt voor de hand om bij de 
berekening van de vaste lasten aansluiting te zoeken bij de 
berekening van de vaste lasten waarop de TVL betrekking 
heeft, aangezien de vaste lasten ook specifiek in dit kader 
in de berekening van de huurprijsvermindering worden 
betrokken.34 Hierbij kan gedacht worden aan de lasten 
voor bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, 
leasecontracten en abonnementen. Loonkosten en variabele 
kosten vallen niet onder de vaste kosten.

2.7 Over welke periode dient de huurvermindering bere-
kend te worden? 
De Hoge Raad heeft zich bij de toelichting op de bereke-
ning van de huurprijsvermindering niet uitgebreid uitgela-
ten over de referentieperiode waarop de berekening betrek-
king zou moeten hebben, maar enkel geoordeeld dat het 

30 Hierbij kan men denken aan het door huurder onbenut laten van een 
mogelijkheid om op alternatieve wijze (binnen de contractuele bestem-
ming van het gehuurde) een omzet te generen. Zie bijvoorbeeld Parket 
bij de Hoge Raad 30 september 2021, EclI:Nl:PHR:2021:902, r.o. 5.32.

31 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.3.4.
32 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.3.4.
33 Ik merk op dat in de rechtspraak aanvankelijk de gemiddelde schatting 

van de vaste lasten van de sector van de huurder als richtsnoer in de 
berekening werd betrokken (zie ook Kamerstukken II 2020/21 35 420, nr. 
314). In de vastelastenmethode wordt gewerkt met de werkelijke bedra-
gen aan totale vaste lasten, huurlasten en tVl-vergoeding (zie ook Parket 
bij de Hoge Raad 30 september 2021, EclI:Nl:PHR:2021:902, r.o. 5.28). 

34 Voorheen werd de tVl niet gebaseerd op de daadwerkelijke vaste lasten 
van een ondernemer, maar op een gemiddelde schatting van de vaste 
lasten van de sector waardoor het per huurder verschilt welk percentage 
van de huurlasten wordt gecompenseerd. 
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voor de hand ligt om de huurprijsvermindering te bereke-
nen per termijn waarover de huurprijs is verschuldigd.35 
Dit geeft partijen dus sturing, maar het vormt geenszins een 
verplichting.
Tevens geldt dat een huurder in aanmerking komt voor een 
huurprijsvermindering indien sprake is van omzetderving 
wegens niet of in geringe mate kunnen exploiteren van het 
gehuurde als (direct) gevolg van de overheidsmaatrege-
len ter beperking van de coronapandemie. Het is dan ook 
aannemelijk dat de huurder de berekening maakt over de 
periode(n) waarin daarvan sprake was.36 

2.8 Welke rol speelt de omzet uit online verkoop van de 
huurder in de berekening? 
Zoals reeds toegelicht onder vraag 2.5 vormt een belang-
rijke variabele in de berekening van de huurprijsvermin-
dering het 'percentage omzetvermindering'. Dit roept de 
vraag op óf en op welke wijze de omzet van een huurder 
gegenereerd uit online verkoop (eventueel op concernni-
veau) van producten verdisconteerd dient te worden in de 
berekeningsmethode. 
De Hoge Raad laat zich over deze vraag in zijn arrest van 24 
december 2021 niet uit.37 Toch blijft deze vraag niet geheel 
onbesproken in de rechtspraak. Zo schrijft P-G Wissink in 
zijn Conclusie van 30 september 2021: 

‘Art. 6:258 BW grijpt aan op een verstoring van het 
contractuele evenwicht door de coronacrisis. Het omzetver-
lies dient daarom te worden bepaald voor het huurobject 
waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het gaat dus 
niet om de omzet die de huurder met andere activiteiten 
heeft behaald of de omzet die door met de huurder geli-
eerde vennootschappen is behaald. Een afwijking van dit 
uitgangspunt zal gemotiveerd dienen te worden.’38

In de lagere rechtspraak is ook aansluiting gezocht bij de 
overweging dat het omzetverlies dient te worden bepaald 
voor het huurobject waarop de huurovereenkomst betrek-
king heeft.39 Eventuele activiteiten van de huurder die wel 
renderen, maar die buiten het gehuurde om plaatsvinden, 
vallen in beginsel immers buiten de rechtsverhouding van 

35 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974, r.o. 3.3.4.
36 Dit zullen doorgaans de perioden zijn waarin het gehuurde geheel of be-

perkt gesloten is geweest. Vanuit het perspectief van de verhuurder kan 
de vraag gesteld worden of de berekening niet betrekking moet hebben 
op de gehele (corona)periode waarop overheidsmaatregelen van kracht 
waren. Hier is in de rechtspraak vooralsnog geen uitsluitsel over gegeven.

37 Een dergelijke vraag is ook niet aan de Hoge Raad voorgelegd. Om deze 
reden blijft – ondanks het arrest van de Hoge Raad – ook eerdere recht-
spraak wel degelijk haar relevantie behouden. 

38 Parket bij de Hoge Raad 30 september 2021, EclI:Nl:PHR:2021:902, 
r.o.5.19.1.

39 ktr. Rotterdam 28 januari 2022, EclI:Nl:ROt:2022:627, r.o. 2.4. 

de huurder en de verhuurder. 40 Het bovenstaande zal 
anders zijn indien de andere activiteiten ook in/vanuit 
het gehuurde plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat de via de 
website verkochte producten worden geleverd vanuit het 
gehuurde).41 Omzet gegenereerd uit online verkoop (of 
andere alternatieve activiteiten) leek dus tot voor kort in 
de berekening betrokken te kunnen/moeten worden, voor 
zover deze omzet is toe te rekenen aan het gehuurde (en de 
huurverhouding).42 
Inmiddels lijkt er in de rechtspraak gezocht te worden naar 
een evenwichtige uitkomst op de vraag of, en zo ja welk 
omzetverlies een specifieke huurder binnen een concern 
heeft geleden.43 Daarbij is recent overwogen dat in de bere-
kening ook rekening gehouden moet worden met de online 
verkoop die een klant (in de plaats – of nabij de plaats – 
van de betreffende vestiging) heeft gedaan en die vanuit het 
magazijn van de webshop aan de klant is verzonden.44 Naar 
verwachting zal dit dus nog leiden tot niet-eenvoudige reke-
nexercities. 

2.9 Welke gegevens moet de huurder verstrekken indien hij 
in aanmerking wil komen voor huurvermindering?
Een huurder die een huurprijsvermindering wenst en zich 
beroept op de financiële gevolgen van de overheidsmaatre-
gelen als gevolg van de coronapandemie, zal deze moeten 
kunnen onderbouwen. Naast de feitelijke en inhoudelijke 
onderbouwing van de stelling dat de huurder als gevolg van 

40 Zie ook Parket bij de Hoge Raad 30 september 2021, 
EclI:Nl:PHR:2021:902, r.o.5.37.4. Zie ook Rb. Midden-Nederland 21 
januari 2022, EclI:Nl:RBMNE:2022:814, r.o. 2.21. Zo vormt zich een 
rendement dat wordt behaald op concernniveau en niet specifiek 
afkomstig is uit het gehuurde, evenmin een omstandigheid om af te 
wijken van een gelijke verdeling. Zie anders Rb. Midden-Nederland 26 
januari 2022, EclI:Nl:RBMNE:2022:814, r.o 2.22-2.25. In deze uitspraak 
werd overwogen dat de verkoop via internet relevant kan zijn voor zover 
het aannemelijk is dat er een verband bestaat tussen de teruggelopen 
omzet in het gehuurde en de toename van verkoop via internet. Oftewel: 
er moet vastgesteld kunnen worden dat er omzet van de fysieke winkels 
van de huurder is weggevloeid richting de webshop.

41 Idem. 
42 P-G Wissink merkt in zijn conclusie nog op dat: ‘andere activiteiten wel-

licht relevant kunnen zijn voor zover er een verband bestaat tussen de 
teruggelopen omzet in het gehuurde en deze andere activiteiten (type: 
de winkel is dicht en daardoor loopt de elders gevestigde webshop 
beter)’. Het is echter – zo meent P-G Wissink – vermoedelijk lastig om een 
dergelijk specifiek verband aannemelijk te maken. Zie ook Rb. Midden-
Nederland 21 januari 2022, EclI:Nl:RBMNE:2022:814, r.o. 2.22. Zie anders 
Rb. Midden-Nederland 26 januari 2022, EclI:Nl:RBMNE:2022:814, r.o 2.22-
2.25. Zie ook Rb. Den Haag 10 maart 2022, EclI:Nl:RBDHA:2022:3176, 
r.o. 4.12. De huurder dient dit te onderbouwen door inzage te geven in 
wat het aandeel (percentage) is van een specifieke vestiging in de totale 
omzet van het concern en wat het (theoretische) aandeel is geweest in 
de omzet die het concern heeft behaald door de aankopen die online zijn 
gedaan door de klanten die de specifieke vestiging normaal gesproken 
voorziet van producten in de periode waarover de huurprijsvermindering 
wordt gevorderd.

43 Zie anders Rb. Midden-Nederland 26 januari 2022, 
EclI:Nl:RBMNE:2022:814, r.o 2.22-2.25; en Rb. Den Haag 10 maart 2022, 
EclI:Nl:RBDHA:2022:3176.

44 Rb. Den Haag 10 maart 2022, EclI:Nl:RBDHA:2022:3176, r.o. 4.12. Zie ook 
Rb. Midden-Nederland 26 januari 2022, EclI:Nl:RBMNE:2022:814, r.o 2.22-
2.25; en Rb. Den Haag 10 maart 2022, EclI:Nl:RBDHA:2022:3176. 
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de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus 
beperkt is (geweest) in de mogelijkheden om het gehuurde 
te exploiteren, ligt het voor de hand dat de huurder inzage 
geeft in de financiële gegevens die van belang zijn voor de 
vaststelling van de betreffende variabelen in de rekenfor-
mule. 
De verhuurder mag van de huurder verwachten dat de 
huurder de (financiële) gegevens onderbouwt en inzichtelijk 
maakt. Ook in het geval het geschil bij de rechter komt, zal 
de huurder deze (financiële) gegevens in het geding moeten 
brengen. Doet de huurder dit niet of onvoldoende, dan zal 
zijn verzoek tot huurprijsvermindering worden afgewe-
zen.45

Welke gegevens de huurder concreet beschikbaar moet 
stellen, is casuïstisch van aard en hangt af van de speci-
fieke omstandigheden van het geval. Toch geeft de lagere 
rechtspraak wel degelijk enige duidelijkheid in hetgeen van 
de huurder verwacht mag worden. Zo zal de huurder in 
ieder geval inzage moeten geven in de omzetcijfers van het 
gehuurde. Dit kan onder andere door het overleggen van 
een (voorlopige) winst-en-verliesrekening, btw-aangiftes en 
gecontroleerde jaarverslagen (en voor zover nog niet moge-
lijk, een voorlopig jaarverslag met eventueel een aanvul-
lende accountantsverklaring of deskundigenrapportage).46 
Daarnaast kan van een huurder verwacht worden dat hij 
duidelijk maakt op welke wijze hij maatregelen heeft geno-
men om de schade te beperken (i.e. alternatieve inkom-
stenmethoden) 47 en zal hij inzage moeten geven welke 
aanspraak op TVL hij heeft (i.e. TVL-documentatie).48 
Als de huurprijsvermindering op vestigingsniveau moet 
worden berekend en voor alle vestigingen enkel een (totaal) 
bedrag aan TVL kan worden verkregen, moet de TVL over 
de verschillende vestigingen worden verdeeld. 49 De meest 
overzichtelijke wijze van verdeling is dan om het totaalbe-
drag te delen door het aantal vestigingen.
Rechters stellen (relatief) zware eisen aan de plicht vanuit 
de huurder om zijn financiële situatie te onderbouwen. Een 
gedegen onderbouwing van de financiële situatie is name-
lijk noodzakelijk bij een beroep op een wijziging van de 
huurovereenkomst op grond van onvoorziene omstandig-
heden. Het enkel overleggen van omzetstaten, een jaarre-
kening en de daarin opgenomen verkorte termijn van een 
garantstelling is onvoldoende ter vaststelling van een peni-
bele financiële situatie van de huurder.50 

45 Rb. Gelderland 29 mei 2020, EclI:Nl:RBGEl:2020:2768.
46 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 14 september 2021, 

EclI:Nl:GHAMS:2021:2728, r.o. 3.21 (voldoende onderbouwing) en Rb. 
Amsterdam 20 juli 2021, EclI:Nl:RBAMS:2021:3864, r.o. 19 (onvoldoende 
onderbouwing).

47 Rb. Amsterdam 20 juli 2021, EclI:Nl:RBAMS:2021:3864, r.o. 19 (onvol-
doende onderbouwing).

48 Zie ook mijn opmerking in de laatste alinea van vraag 2.5. Nu zich ook 
situaties kunnen voordoen dat de tVl wel is aangevraagd, maar nog niet 
is ontvangen, lijkt volstaan te kunnen worden met het ter beschikking-
stelling van de aanvraag van de tVl indien daadwerkelijke uitkering nog 
niet heeft plaatsgevonden.

49 Rb. Gelderland 25 februari 2022, EclI:Nl:RBGEl:2022:977, r.o. 5.4.3. 
50 Rb. Gelderland 29 mei 2020, EclI:Nl:RBGEl:2020:2768, r.o. 4.4-4.5.

2.10 Wat moet ik als verhuurder/huurder doen (of juist 
niet)?
Wellicht de meest praktische en initiële vraag uit de praktijk 
is toch wel de vraag: ‘Hoe ga ik – huurder/verhuurder – om 
met eventuele huurkortingen gedurende de coronapande-
mie?’
Hoewel het wellicht voor menig partij een vanzelfsprekend-
heid is, zal eerst tussen huurder en verhuurder een gesprek 
moeten plaatsvinden, alvorens een juridische procedure te 
starten. In geval van onvoorziene omstandigheden rust op 
partijen namelijk de verplichting tot heronderhandeling om 
tot een redelijke aanpassing van de huurovereenkomst te 
komen.51 
Het ligt dan ook voor de hand dat de huurder als eerste stap 
de verhuurder benadert en aangeeft dat hij zodanig door de 
overheidsmaatregelen (als gevolg van de coronapandemie) 
wordt geraakt dat een onverkorte huurbetaling – voor een 
zekere periode – niet kan worden gevergd. 
Daarbij geldt dat het aan de huurder is om zoveel moge-
lijk inzichtelijk te maken welke impact de overheidsmaat-
regelen op zijn financiële situatie heeft (i.e. omzetderving), 
hoe – voor zover dat duidelijk is – de TVL van invloed is 
en welke kostenbesparingen mogelijk zijn (i.e. alternatieve 
schadebeperkende maatregelen).52 Uit de rechtspraak blijkt 
immers dat van een huurder – in zekere mate – wel mag 
worden verwacht dat hij probeert de schade te beperken 
door op alternatieve wijze omzet te genereren.53 Mocht een 
onderhandeling met de verhuurder onverhoopt stuklopen 
en resulteren in een procedure, dan zal de huurder ook 
verplicht zijn deze informatie ten overstaan van een rechter 
beschikbaar te stellen.
Ook van de verhuurder wordt een open houding verwacht. 
Een verhuurder die zich verschuilt achter het argument dat 
de huurovereenkomst geen uitstel of huurprijsvermindering 
toestaat, dan wel gedurende de gesprekken ieder voorstel 
van de huurder afslaat, zal naar waarschijnlijkheid weinig 
sympathie ontvangen in de rechtszaal. Met het oog op de 
inmiddels ontwikkelde rechtspraak met betrekking tot 
onvoorziene omstandigheden, zal de verhuurder dan ook 
moeilijk kunnen volhouden dat de huurder geen huurprijs-
vermindering toekomt. 
Van zowel de huurder als de verhuurder mag dan ook 
verwacht worden dat zij in alle redelijkheid onderling tot 
een werkbare oplossing komen. Wat werkbaar is, hangt 
uiteraard af van de specifieke situatie, maar partijen kunnen 
in ieder geval handvatten vinden in het arrest van de Hoge 
Raad dat gelezen kan worden in het licht van de Conclusie 
van P-G Wissink.54

51 Zie ook Rb. Amsterdam 20 juli 2021, EclI:Nl:RBAMS:2021:3864, r.o. 16. Zie 
echter ook Rb. Amsterdam 23 augustus 2021, EclI:Nl:RBAMS:2021:4467, 
r.o. 14.

52 Voor hetgeen een huurder inzichtelijk kan maken en aan onderbouwing 
kan aanleveren, verwijs ik naar vraag 9 van dit artikel. 

53 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 14 januari 2022, EclI:Nl:RBROt:2022:451. 
Zie echter ook Hof Amsterdam 25 januari 2022, EclI:Nl:GHAMS:2022:156.

54 Hoge Raad 24 december 2021, EclI:Nl:HR:2021:1974 en Parket bij de 
Hoge Raad 30 september 2021, EclI:Nl:PHR:2021:902.
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3. Conclusie

Een veelbesproken/veelbeschreven vraag naar aanleiding 
van de coronapandemie betreft de vraag welke invloed de 
coronapandemie heeft op bestaande huurverhoudingen en 
hoe daarmee om te gaan. Menig (juridisch) auteur heeft 
de praktijk van richtsnoeren willen voorzien en in tal van 
juridische procedures zijn de nodige uitgangspunten gefor-
muleerd. Hoewel er over dit onderwerp veel informatie 
(fragmentarisch) beschikbaar is, rijzen in de praktijk toch 
geregeld dezelfde vragen. Deze vragen zien voornamelijk op 
de praktische toepassing van de wijze waarop huurder en 
verhuurder mogelijk tot een wijziging van de huurovereen-
komst kunnen komen. Hoewel alle coronamaatregelen zijn 
opgeheven, blijven de vragen omtrent huurprijsverminde-

ring onverminderd relevant, omdat huurders met terugwer-
kende kracht voor huurprijsvermindering in aanmerking 
kunnen komen. Aan de hand van tien vragen uit de praktijk 
geeft dit artikel inzicht in de laatste stand van zaken met 
betrekking tot huur en corona. Hopelijk biedt het huur-
ders en verhuurders handvatten om tezamen tot werkbare 
oplossingen te komen in tijden van corona.
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