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Voorkeursrecht van koop: niets is wat het lijkt 

 

Een voorkeursrecht van koop in een huurovereenkomst? Dat klinkt eenvoudig: komt 
het pand in de verkoop, dan ben je als huurder als eerste in beeld om het te kopen.  

Dat het zo eenvoudig niet ligt, ondervonden huurders van een Hema- en 
Bijenkorfwinkelpand afgelopen voorjaar. Ja, het voorkeursrecht van koop stond in de 
huurovereenkomst. En ja, zeer uitgebreid ook. Toch oordeelde de rechtbank anders.  

Wat was er gebeurd?  
Bij een voorkeursrecht van koop ga je vaak uit van een eigenaar die op enig moment 
het pand wil verkopen. Hij of zij biedt het als eerste aan de zittende huurder aan.  
In het geval van deze Hema en Bijenkorf, gebeurde er iets anders. Zij huurden van 
een B.V. Maar de moedermaatschappij verkocht de aandelen van een aantal B.V.’s, 
waaronder alle vennootschappen die aan de Hema en de Bijenkorf het vastgoed 
verhuurden. De eigenaar van de aandelen wisselde dus, niet die van de panden. 
Volgens Hema en Bijenkorf is deze transactie vergelijkbaar met de verkoop van 
vastgoed. Immers, zij gaan indirect van een andere partij huren. En dus was het 
voorkeursrecht van koop volgens hen ook nu van toepassing, maar zijn zij 
gepasseerd.   

Twee interessante rechtsvragen volgden: 

1. Is het voorkeursrecht van koop ook van toepassing nu het om een 
aandelentransactie ging? 

2. Kunnen Hema en Bijenkorf een schadevergoeding eisen?  



 

 

Eerst over het voorkeursrecht. Dat bleek niet van toepassing, ondanks een 
opgenomen passage in het huurcontract, waarin stond:  

Het voorkeursrecht geldt ook voor rechtshandelingen die materieel tot een 
vergelijkbaar gevolg leiden als de verkoop van het gehuurde.  

Dat vraagt om uitleg.  

Nu kan de rechter op twee manieren het artikel over het voorkeursrecht van koop 
bekijken: volgens de cao-norm, waarbij de nadruk op de taalkundige kant van het 
artikel ligt, of volgens de Haviltexnorm. Bij deze laatste norm kijkt de rechter naar wat 
de eigenlijke bedoeling was van de partijen toen zij het voorkeursrecht van koop 
opstelden.  

Kundige partijen 
In dit specifieke contract stond over het voorkeursrecht een algemene en brede 
bepaling, die veel ruimte overliet voor interpretatie en voor eventuele constructies die 
aan het voorkeursrecht zouden kunnen tornen. Daarnaast constateerde de rechter 
dat het hier om een huurovereenkomst tussen professionele partijen ging. Juridisch 
deskundigen stelden het artikel op met het oog op verkoop aan derden. De woorden 
zijn stuk voor stuk zorgvuldig gekozen. De rechter kent daarom een groter gewicht 
toe aan de taalkundige betekenis van het voorkeursrecht (de cao-norm) dan de 
mogelijke bedoelingen (Haviltexnorm).   

Hoe moet het voorkeursrecht van koop er dan wel uitzien?  
Wil je als huurder zekerheid hebben over de mogelijkheid het gehuurde te kopen, 
dan is een veel nauwkeuriger uitwerking van alle mogelijke transacties een vereiste. 
Vast moet liggen hoe het voorkeursrecht van koop eruitziet bij verandering van 
zeggenschap of eigendom van het pand.  

En dus ook bij aandelenverkoop van de (groot)moedermaatschappij of verkoop van 
aandelen in meerdere vennootschappen. Voor elke situatie is een omschrijving 
nodig, inclusief prijsbepaling via een bepaalde systematiek. Niet alleen huurder en 
verhuurder tekenen, ook grootmoeder- en moedermaatschappij zetten hun 
handtekening. 

En hoe zit het met de eventuele schadevergoeding? 
Zou het voorkeursrecht inderdaad geschonden zijn, is er dan recht op een 
schadevergoeding? Dat is de volgende rechtsvraag.  

In dat geval start er een schadestaatprocedure: de schade wordt vastgesteld met 
een concrete begroting, waarbij de financiële situatie voor de huurder zónder de ‘fout’ 
van de verhuurder wordt vergeleken met de situatie waarin hij door de fout is 
terechtgekomen. Denk aan de vergelijking huurlasten versus een hypotheek met 
aflossing en waardestijging van het vastgoed. De omvang van de schade wordt 
berekend door te kijken naar de toekomstige situatie, vanaf het moment dat het 
voorkeursrecht van koop genegeerd is.  



 

 

Praktisch en redelijk 
Die schade kan natuurlijk tot in lengte van jaren duren. Daarom zal er praktisch en in 
alle redelijkheid naar een einddatum gekeken worden. 

Overigens is zo’n schadeberekening vrij concreet te maken, als het niet aannemelijk 
is dat een huurder het pand snel door zal verkopen. Hij of zij heeft het tenslotte zelf in 
gebruik. Kan de verhuurder aantonen dat de huurder andere plannen heeft, dan kan 
de begroting van de vergoeding er wel anders uitzien.   

Bittere pil 
Neem altijd de moeite om het voorkeursrecht van koop zorgvuldig en juridisch 
sluitend op te nemen in het huurcontract. Als verhuurder en als huurder. Zo voorkom 
je een bittere pil als een mooie kans uiteindelijk toch aan je neus voorbijgaat.  

  
 
Mr. Angela Coppelmans is als advocaat  
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Heb je advies nodig of wil je meer weten?  
Bel of mail. 
Telefoon : 013-4668862   
Mail         : a.coppelmans@devoort.nl 
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