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Schadevergoeding bij opzegging van de huur door de curator: garanties van derden blijven 
geldig in faillissement 
 
De meeste partijen die betrokken zijn bij huur en verhuur van onroerend goed kennen het adagium bij 
het faillissement van een huurder inmiddels wel: verhuurders hebben geen recht op vergoeding van 
de huurtermijnen die zij mislopen door het voortijdig eindigen van de huurovereenkomst met een 
gefailleerde huurder vanwege de opzegging daarvan door de curator ex art. 39 Fw. Maar wat nu als 
een derde garant (borg) staat voor de verplichtingen van de gefailleerde huurder en op grond daarvan 
de misgelopen huurtermijnen aan de verhuurder dient te voldoen? Kan de verhuurder deze derde dan 
aanspreken tot vergoeding van de gederfde huurtermijnen? Goed nieuws voor verhuurders: in een 
recent arrest van 15 november 2013 (Romania)

1
 heeft de Hoge Raad aangenomen dat de verhuurder 

de derde inderdaad kan aanspreken.  
 
Hoofdregel: Aukema q.q./Uni-Invest 
 
In het Romania-arrest van 15 november jl. legt de Hoge Raad het arrest Aukema q.q./Uni-Invest 
verder uit. In het arrest Aukema q.q./Uni-invest uit 2011

2
 oordeelde de Hoge Raad dat de opzegging 

door de curator van een gefailleerde huurder van de huurovereenkomst op grond van art. 39 Fw een 
regelmatige opzegging is waardoor geen verplichting tot schadevergoeding ontstaat jegens de 
verhuurder. De verhuurder kan dus geen betaling vorderen van of een vordering indienen bij de 
curator uit hoofde van huurtermijnen die hij misloopt door het eerder eindigen van de 
huurovereenkomst. Dat in de huurovereenkomst iets anders is overeengekomen tussen de verhuurder 
en de huurder, maakt dat niet anders. Recentelijk

3
 bleek dat dit eveneens geldt indien de 

huurovereenkomst deel uitmaakt van een sale-and-lease-backconstructie. Dit kan wel anders liggen 
indien sprake is van een schadevergoedingsverplichting die is contractueel is verbonden aan de 
ontbinding van de huurovereenkomst wegens faillissement

4
.   

 
HR 15 november 2013 (Romania) 
 
In het Romania-arrest hadden niet de gefailleerde huurders een bankgarantie gesteld ten gunste van 
de verhuurder, maar had een derde (de moedermaatschappij van het concern) zich jegens de 
verhuurder garant gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde huurders. De 
Hoge Raad oordeelt in het Romania-arrest dat het arrest Aukema q.q./Uni-Invest enkel betrekking 
heeft op de relatie tussen de verhuurder en de boedel; het ziet niet (ook) op de verhouding tussen de 
verhuurder en de gefailleerde huurder. Een clausule met een schadevergoedingsverplichting in de 
huurovereenkomst blijft in principe geldig en de verplichting van de huurder om die schade aan de 
verhuurder te vergoeden blijft bestaan, alleen kan de verhuurder op deze clausule geen beroep doen 
jegens de boedel. Omdat de schadevergoedingsclausule wel geldig is, dient de derde die jegens de 
verhuurder instaat voor de nakoming van de schadevergoedingsverplichting door de gefailleerde 
huurder de schade van de verhuurder in beginsel gewoon te vergoeden. Het faillissement van de 
huurder en de opzegging door de curator zijn volgens de Hoge Raad niet van invloed op de inhoud 
van de garantstelling, tenzij de verhuurder en de derde daarover iets anders zijn overeengekomen.  
 
Derden die op grond van een garantstelling of borgstelling op deze wijze de schade van een 
verhuurder moeten vergoeden, verkrijgen een zogenaamde regresvordering op de gefailleerde 
huurder waarvoor zij zich garant hadden gesteld. Deze regresvordering kunnen zij volgens de Hoge 
Raad echter niet uitoefenen jegens de boedel van de huurder. Dat ligt voor de hand omdat anders via 
dit achterdeurtje de vordering uit hoofde van schadevergoeding toch weer bij de curator zou kunnen 
worden ingediend en dat is nu juist niet de bedoeling; daarvoor steekt het arrest Aukema q.q./Uni-
Invest juist een stokje. Indien derden die garant staan voor een huurder in geval van faillissement van 
die huurder niet willen kunnen worden aangesproken door de verhuurder voor 
schadevergoedingsverplichtingen die zij vervolgens niet kunnen verhalen op of kunnen indienen in het 
faillissement van de gefailleerde huurder, dan zullen deze derden dat met zoveel woorden moeten 
(laten) opnemen in de voorwaarden van de garantie die zij afgeven, zodat zij dat aan de verhuurder 
kunnen tegenwerpen.  
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Conclusie 
 
Kortom: voor verhuurders geldt dat garanties van derden voor de nakoming van 
schadevergoedingsverplichtingen van huurders van grote waarde kunnen zijn in geval van 
faillissement van die huurder. Voor derden die zich garant (willen) stellen voor de nakoming van 
schadevergoedingsverplichtingen van huurders is het van belang zich te realiseren welke vorderingen 
zij al dan niet zullen kunnen indienen in het faillissement van de huurder waarvoor zij garant staan en 
om daar eventueel in de voorwaarden van de garantstelling rekening mee te houden.    
 
Voor vragen of nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons kantoor op 
telefoonnummer 020 – 30 52 830.  
 
 


