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LJN: BM0139, Hoge Raad, 09/00915 

Uitspraak 28 mei 2010 
Eerste Kamer 
09/00915 EE/MD 

Hoge Raad der Nederlanden 

Arrest 

in de zaak van: 

[Eiser], 
wonende te [woonplaats], 
EISER tot cassatie, 
advocaat: mr. M.J. van Basten Batenburg, 

t e g e n 

ALOG-ONROEREND GOED EN HANDELMAATSCHAPPIJ B.V., 
gevestigd te Culemborg, 
VERWEERSTER in cassatie, 
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt. 

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en Alog. 

1. Het geding in feitelijke instanties 

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: 
a. de vonnissen in de zaak met nummer 210616 CV EXPL 06-2061 van de rechtbank Alkmaar van 7 juni 2006 en 13 december 2006, 
b. het arrest in de zaak met nummer 106.006.563/01 (rolnummer 471/07) van het gerechtshof te Amsterdam van 25 november 2008. 
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 

2. Het geding in cassatie 

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 
Alog heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. 
De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping. 

3. Beoordeling van het middel 

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 
Nu de datum waarop de kantonrechter het einde van de huurovereenkomst had bepaald is verstreken, zal de Hoge Raad een nieuwe datum vaststellen. 

4. Beslissing 

De Hoge Raad: 
verwerpt het beroep; 
bepaalt dat de huurovereenkomst eindigt op 30 juni 2010 en dat [eiser] uiterlijk op die datum het gehuurde dient te ontruimen; 
veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Alog begroot op € 2.321,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris. 

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 28 mei 2010. ConclusieZaaknr. 09/00915 
Mr. Huydecoper 
Zitting van 2 april 2010 

Conclusie inzake 

[Eiser] 
eiser tot cassatie 

tegen 

Alog-Onroerend Goed en Handelmaatschappij B.V. 
verweerster in cassatie 

Feiten(1) en procesverloop 

1. Het gaat in deze zaak om een betrekkelijk eenvoudig feitencomplex. Ik haal de volgende vaststaande feiten aan: 

a) sedert 1 oktober 1997 verhuurt de verweerster in cassatie, Alog, aan de eiser tot cassatie, [eiser], winkelruimte in een door Alog gehuurd winkelpand in Alkmaar. [Eiser] exploiteert daar een slagerij. 
b) In het door Alog gehuurde winkelpand (waarin zich de door [eiser] in onderhuur verkregen winkelruimte bevindt) exploiteert Aldi Zaandam B.V. een supermarkt. Alog is een tot de Aldi-organisatie behorende zustervennootschap van Aldi Zaandam B.V.(2) 
c) Alog heeft de huur aan [eiser] opgezegd tegen een datum in januari 2007. De opzegging is gedaan met een beroep op het dringend nodig hebben van het gehuurde voor eigen gebruik. 
[Eiser] heeft niet ingestemd met beëindiging van de huurovereenkomst. 

2. In deze zaak vordert Alog beëindiging van de huurovereenkomst met [eiser] (onder meer) op de zojuist vermelde grond: dringend nodig hebben van het gehuurde voor eigen gebruik. In de eerste aanleg werd Alogs vordering toegewezen, met verwerping van de verweren die [eiser] daartegen inbracht. 
Wat betreft de beëindigingsvordering werd deze beslissing in appel bekrachtigd(3). 

3. Namens [eiser] is tijdig en regelmatig cassatieberoep ingesteld(4). Van de kant van Alog is geconcludeerd tot verwerping. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten. 

Bespreking van het cassatiemiddel 

4. Het gaat in cassatie om één verweer dat namens [eiser] in de feitelijke instanties werd aangevoerd; en dat ik aldus samenvat, dat het door Alog aan haar vordering ten grondslag gelegde gebruik van het aan [eiser] verhuurde object niet kon worden aangemerkt als "eigen gebruik" van Alog in de zin van art. 7:296 lid 1 onder b BW. 
Ter onderbouwing van dit verweer had [eiser] laten aanvoeren dat het beoogde gebruik van het gehuurde, door Aldi Zaandam B.V. in het kader van de reeds ter plaatse door deze B.V. gedreven supermarkt, niet kon worden aangemerkt als "eigen gebruik" van Alog. [Eiser] voert in cassatie aan dat dit verweer (vooral) zou zijn onderbouwd met een betoog dat ertoe strekte dat er tussen Aldi Zaandam B.V. en Alog geen concernrelatie bestond. 

5. Voor ik de op dit thema gerichte klachten bespreek meen ik er goed aan te doen, enige algemene beschouwingen te wijden aan het "eigen gebruik" als bedoeld in art. 7:296 lid 1 onder b BW, wanneer de verhuurder - zoals in de onderhavige zaak - een rechtspersoon is, en wanneer het beoogde "eigen" gebruik door een ander dan de verhuurder-rechtspersoon zal plaatsvinden. 

6. De "leading cases" die volgens mij het geldende recht op dit punt bepalen, beginnen dan met HR 20 september 1985, NJ 1986, 261 m.nt. PAS. In die zaak vorderde de (rechtspersoon) Doopsgezinde Gemeente beëindiging van de huur van een complex van hofjeswoningen. Zij beriep zich daartoe op dringend eigen gebruik, bestaand in het beschikbaar stellen van de vrijgekomen woonruimte aan leden van de Gemeente en aan anderen wier belangen de Gemeente zich aantrok. De huurster (een vereniging van vrouwelijke studenten die het object als "studentenhuis" in gebruik had) betwistte dat het beoogde gebruik als "eigen" gebruik van de Doopsgezinde Gemeente kon worden aangemerkt, mede omdat er geen sprake was van een krachtens statuten e.d. op de Doopsgezinde Gemeente rustende taak, of van een rechtsplicht anderszins die meebracht dat aan leden e.a. huisvesting moest worden geboden. 

7. De Hoge Raad liet het oordeel van de appelrechter (die wèl dringend eigen gebruik aan de kant van de Gemeente had aangenomen) in stand. Uit de kernoverweging (rov. 3.3.2) van de beslissing van de Hoge Raad haal ik aan: 

"De Rb. heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het in gebruik geven van de woonruimte aan leden als een eigen belang van de Doopsgezinde Gemeente aan te merken. Daaraan staat niet in de weg dat het hier gaat om een rechtspersoon die de behoefte aan woonruimte van haar leden verzorgt en dat het in gebruik geven van woonruimte niet zou steunen op enige verplichting, maar slechts op een traditie zich de sociale belangen van haar leden aan te trekken. Verder kan het oordeel dat het hier om een eigen belang van de Doopsgezinde Gemeente gaat, wegens zijn verwevenheid met waarderingen van feitelijke aard in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst." 

8. Als volgende "leading case" merk ik aan HR 13 december 1996, NJ 1997, 557 m.nt. PAS. In die zaak deed de verhuurster, die een dochtervennootschap was van de beoogde gebruikster van het verhuurde object, een beroep op dringend eigen gebruik, bestaande in beschikbaarstelling van het object aan de moedermaatschappij. 
De appelrechter nam in dit geval aan dat een 100% moedermaatschappij te vereenzelvigen is met de dochtermaatschappij en dat de statutaire doelomschrijving van de dochter "in dit verband" niet van belang is. Dat oordeel werd door de Hoge Raad vernietigd. Uit rov. 3.6 van het arrest van de Hoge Raad haal ik aan: 

"Een vereenzelviging van moeder- en dochtervennootschap in die zin dat het beoogde gebruik door de moeder als gebruik door de dochter heeft te gelden, kan niet worden aanvaard op de enkele grond dat de moeder 100% van de aandelen in de dochter houdt. Voor een dergelijke vereenzelviging kan slechts plaats zijn indien op grond van alle omstandigheden - waaronder ook de statutaire doelomschrijving van de dochtervennootschap/verhuurder - moet worden aangenomen dat het eigen belang van deze laatste wordt gediend door het gebruik dat de moedermaatschappij van het gehuurde wil gaan maken." 

9. Na dit arrest werd wel gemeend dat de eisen waaraan voldaan moest worden om gebruik door de ene vennootschap als "eigen" gebruik aan een andere (verhurende) vennootschap te mogen toerekenen, minder soepel waren dan men aan de hand van het arrest van 20 september 1985 wel zou denken(5); maar de volgende, en tevens laatste "leading case" maakt volgens mij duidelijk dat dat niet het geval is. Het gaat dan om HR 20 oktober 2000, NJ 2000, 692. Die zaak ging over een natuurlijke persoon-verhuurder, die tevens directeur-grootaandeelhouder was van een B.V. Deze verhuurder vorderde huurbeëindiging ten aanzien van bedrijfsruimte en deed daartoe een beroep op dringend eigen gebruik, bestaande in beschikbaarstelling van het gehuurde aan de B.V. waarvan de verhuurder directeur-grootaandeelhouder was. In cassatie stond ter beoordeling of dit argument van de verhuurder moest worden beoordeeld naar de maatstaf van het arrest uit 1985 dan wel naar de - hier dus als strenger verdedigde - maatstaf van het arrest van 1996. 

10. Uit de overwegingen van de Hoge Raad maak ik op dat er geen tegenstelling bestaat tussen de beide arresten in kwestie, en dat in beide dezelfde maatstaf wordt beoogd. Ik citeer uit het arrest van 20 oktober 2000: 

"3.3. De onderdelen 1.2 en 1.3 keren zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van de Rechtbank in haar tussenvonnissen van 8 juli 1997 en 24 november 1998 dat [betrokkene] en de vennootschap dienen te worden vereenzelvigd. Zij betogen, klaarblijkelijk op het voetspoor van hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in rov. 3.6 van zijn arrest van 13 december 1996, nr. 16115, NJ 1997, 557, dat de Rechtbank hetzij heeft miskend dat voor een dergelijke vereenzelviging slechts plaats kan zijn indien op grond van alle omstandigheden - waaronder de statutaire doelomschrijving van de vennootschap - moet worden aangenomen dat het eigen belang van [betrokkene] wordt gediend door het gebruik dat de vennootschap van het gehuurde wil gaan maken, hetzij haar oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd. 
De onderdelen zien evenwel eraan voorbij dat als hoofdregel heeft te gelden dat persoonlijk gebruik door een ander dan de verhuurder als eigen gebruik kan gelden indien de verhuurder door het gehuurde aan die ander in gebruik te geven zijn eigen belang dient (HR 20 september 1985, nr. 6682, NJ 1986, 261). Daaraan doet voor het onderhavige geval niet af hetgeen de Hoge Raad in zijn voormelde arrest van 13 december 1996 heeft overwogen, nu het in dat geding ging om een geval waarin een dochtervennootschap als verhuurder gebruik door haar moedervennootschap als eigen gebruik aangemerkt wenste te zien, en niet om de situatie die hier aan de orde is, te weten dat een verhuurder die directeur en enig aandeelhouder van een vennootschap is, het gehuurde aan die vennootschap in gebruik wil geven. In laatstbedoelde situatie zal in het algemeen ervan mogen worden uitgegaan, zoals de Rechtbank ook kennelijk in het onderhavige geval heeft gedaan, dat een eigen belang van de verhuurder ([betrokkene]) wordt gediend door het gehuurde in gebruik te geven aan de vennootschap en dat dit gebruik derhalve heeft te gelden als eigen gebruik door de verhuurder. 
De Rechtbank is derhalve uitgegaan van een juiste rechtsopvatting en heeft haar oordeel niet ontoereikend gemotiveerd, zodat de onderdelen tevergeefs zijn voorgesteld." 

11. Ik denk dat uit deze opeenvolging van beslissingen mag worden afgeleid dat de maatstaf voor "toerekening" van gebruik door een ander, als "eigen" gebruik aan een verhuurder die huurbeëindiging wegens "dringend eigen gebruik vordert, bij bedrijfsruimte naar dezelfde maatstaf mag worden beoordeeld als bij woonruimte (en vice-versa); en dat de maatstaf ook dezelfde is, of het nu om een verhuurder-natuurlijke persoon gaat of om een verhuurder-rechtspersoon. Alleen wil ik hierbij aantekenen dat rechtspersonen de eigenaardigheid vertonen dat zij niet "van nature" bepaalde belangen hebben (zoals dat met natuurlijke personen wel tot op zekere hoogte het geval is); maar dat (blijkens de beslissing van 20 september 1985 in de zaak van de Doopsgezinde Gemeente) een rechtspersoon belangen heeft naar gelang haar statuten bepalen dát zij die belangen nastreeft (althans: als de feitelijke activiteiten bij het "statutaire doel" aansluiten); terwijl ook belangen die een rechtspersoon uit anderen hoofde behartigt - krachtens traditie, zoals in de zaak van 20 september 1985 werd aangenomen - een basis voor een beroep op dringend eigen gebruik kunnen opleveren. 
Wat dat betreft geldt voor de rechtspersoon, iets gechargeerd gezegd, dat die zelf kan bepalen welke belangen zij dringend wenst te behartigen, en daarmee tot grondslag voor een beroep op dringend eigen gebruik kan verheffen(6). 

12. Ik schets nu een (niet geheel) verzonnen casus: binnen een groep van vennootschappen worden er een of twee belast met het aanwerven en beheren van het onroerend goed dat de overige vennootschappen als bedrijfsruimte zullen gebruiken. De hiervoor aangewezen vennootschap(pen) stelt/stellen zich - statutair, of eventueel alleen krachtens "traditie" - ten doel, te fungeren als huisvestingsverschaffer voor de andere groepsmaatschappijen. 
Met het geval van de Doopsgezinde Gemeente voor ogen, lijkt mij duidelijk dat het kán zijn dat een vennootschap als hier bedoeld een legitiem "eigen" belang dient wanneer zij ten behoeve van gebruik door een andere groepsmaatschappij ontruiming van een in aanmerking komend bedrijfspand vordert. Verkrijgen en beschikbaar stellen van onroerend goed voor de ondernemingen van de "eigen" groep is immers wat zij zich statutair en/of feitelijk ten doel stelt. Dat belang dient zij door inderdaad onroerend goed in beheer te krijgen en dat vervolgens aan de "werkmaatschappijen" van het samenwerkingsverband waarvan zij deel uitmaakt ter beschikking te stellen. 

13. Het zal, op dit punt aangeland, zijn opgevallen dat ik in de voorafgaande bespreking niet naar de literatuur heb verwezen. De literatuur bespreekt de hiervoor aangehaalde rechtspraak (althans: meestal) wel, maar maakt niet (of: niet erg duidelijk) de gevolgtrekkingen daaruit die ik hiervóór heb aanbevolen. Ook andere gevolgtrekkingen worden overigens niet verdedigd: men laat het veelal bij bespreking van de genoemde arresten. Misschien komt dat omdat de schrijvers, anders dan bij mij het geval was, tussen de aangehaalde uitspraken geen (mogelijk) verschil in benadering opmerken. Er wordt in deze literatuur ook geen uitkomst verdedigd die met het hiervóór betoogde zou botsen(7). 

14. Met het hiervóór besprokene hoop ik te hebben geïllustreerd dat wat in de onderhavige zaak is gevorderd, en wat de appelrechter aansluitend heeft beslist, zich geredelijk voegt naar de rechtsleer die uit de besproken rechtspraak blijkt. 
Als men in de zojuist beschreven gedachtegang meegaat is het ook niet zo verbazend dat de rechters die over deze zaak hebben moeten oordelen, er niet zo veel moeite mee hebben gehad, te onderkennen wat het (eigen) belang was dat Alog aan haar beroep op (dringend) eigen gebruik ten grondslag kon leggen; en geldt, omgekeerd, dat de argumenten die [eiser] aanvoerde om een andere uitkomst te verdedigen, niet gemakkelijk konden worden aanvaard. 
Met dat beeld voor ogen zal ook duidelijk zijn dat de motivering van het oordeel in het voordeel van Alog - als het ware: met de stroom mee - geen zware motivering vereiste, terwijl dat misschien voor de motivering van het tegengestelde oordeel - tegen de stroom in - anders zou zijn. 

15. De hiervóór besproken rechtsleer brengt mij op een uitgangspunt waar geldt dat de argumenten van het middel - die vanzelfsprekend een andere uitkomst voor [eiser] bepleiten dan de uitkomst waar het hiervóór besprokene heen wijst - een hoge drempel te overwinnen hebben. Wat mij betreft overwinnen deze argumenten die drempel niet. 

16. De klachten uit het cassatiemiddel gaan ervan uit dat het hof zijn oordeel er in relevante mate op heeft laten steunen, dat Alog en Aldi Zaandam B.V., de vennootschap die de supermarkt in kwestie exploiteert, zustermaatschappijen zouden zijn; terwijl van de kant van [eiser] onderbouwd (op plaatsen waar het middel in subonderdeel 1.2 naar verwijst) zou zijn betoogd dat er geen concernrelatie tussen beide bestaat. 

17. Wat het middel in dit verband aanvoert berust echter op een verkeerd begrip van het bestreden arrest, en misschien ook op een verkeerde rechtsopvatting. 
Wat het bestreden arrest betreft: zoals in subonderdeel 1.2 van het middel wordt aangevoerd, heeft het hof in rov. 3.1 als een van de vaststaande feiten vermeld dat Alog en Aldi Zaandam B.V. beide tot het Aldi-concern behorende zustervennootschappen zijn. Die vaststelling sluit aan op de gelijkluidende vaststelling in rov. 2 van het in de eerste aanleg gewezen vonnis. 

18. Blijkens rov. 3.15 en 3.16 van het bestreden arrest heeft het hof het betoog uit (de inleiding tot) grief III vervolgens verworpen op gronden die ik zo samenvat: 

- dat er volgens de overgelegde Handelsregistergegevens geen concernrelatie tussen de betrokkenen zou bestaan dwingt niet tot de conclusie dat er niet van eigen gebruik in het belang van Alog sprake is (rov. 3.16); 
- [eiser] heeft de (vast)stelling dat Alog een tot het Aldi-concern behorende zustervennootschap van Aldi Zaandam B.V. is, niet weersproken; en 
- Uit de van de kant van [eiser] overgelegde bedrijfsomschrijving van Alog blijkt dat Alog de vastgoedportefeuille van de Aldi-organisatie beheert; wat nader accent krijgt doordat Alog, Aldi Holding B.V. en Aldi Vastgoed B.V. aan hetzelfde kantooradres gevestigd blijken te zijn. 

19. Op deze gronden kon het hof volgens mij de in het kader van grief III ontwikkelde argumenten verwerpen. Ik begrijp de argumentatie van het hof zo dat, anders dan in het kader van deze grief werd aangevoerd, niet doorslaggevend is welke concernrelatie er uit de Handelsregistergegevens blijkt(8); dat het betoogde in het kader van deze grief er niet toe strekt te betwisten dat Alog en Aldi Zaandam niet tot hetzelfde concern behorende (zuster)maatschappijen zijn(9); en dat het erom gaat dat Alog, in haar hoedanigheid van beheerster van de vastgoedportefeuille van de Aldi-organisatie, met het beoogde gebruik van het gehuurde de daarmee verbonden (eigen) belangen dient. 

20. Uit mijn eerdere beschouwingen zal duidelijk zijn geworden dat de hier samengevat weergegeven gedachtegang van het hof volgens mij van de juiste rechtsopvatting blijk geeft. Voor zover de klachten van het middel ertoe strekken dat dat niet het geval is (bijvoorbeeld: omdat voor het aannemen van "dringend eigen gebruik" in een situatie als de onderhavige een bepaalde, nauwe mate van concernverwantschap zou moeten worden aangetoond - ik heb de indruk dat dat in subonderdelen 1.3 en 2.1 wordt bedoeld), beoordeel ik de hier bij het middel veronderstelde rechtsopvatting als onjuist. In een geval als dat dat ik in alinea 12 hiervóór als voorbeeld heb genomen (binnen een concern wordt één groepsmaatschappij aangewezen als belast met verkrijging en beheer van het onroerend goed ten behoeve van het hele concern), is voor de vraag of de desbetreffende maatschappij met beschikbaarstelling van onroerend goed aan een van de andere groepsmaatschappijen (ook) haar eigen belang dient, niet of nauwelijks relevant hoe de onderlinge (concern)verhouding van de twee betrokken maatschappijen is. 

21. Ik merk nog op dat wat het middel in subonderdeel 1.5 zegt - [eiser] zou hebben laten stellen dat uit de Handelsregistergegevens blijkt dat er géén concernrelatie tussen de betrokkenen bestaat - de zaken niet zuiver weergeeft. Ik begrijp de desbetreffende stellingen zo, dat aangevoerd wordt dat uit de Handelsregistergegevens niet blijkt dat er wél een concernrelatie tussen die betrokkenen bestaat. Dat is een subtiel maar wezenlijk verschil, dat zich duidelijk manifesteert in de hierboven onderzochte overwegingen van het hof. 

22. De als tweede subklacht aangeduide klacht, in subonderdeel 2.1 van het middel, voert aan dat het hof ten onrechte geen bewijs heeft gevergd van het feit dat tussen Alog en Aldi Zaandam B.V. de vereiste mate van "concern-verwantschap" bestond. 
Deze klacht stuit ook af op de hiervóór besproken bedenkingen: het hof heeft kunnen aannemen dat de verweren van [eiser] er niet toe strekten dat iedere betrokkenheid van Alog en Aldi Zaandam B.V. bij hetzelfde concern ontbrak - zodat bewijs van het tegendeel niet aan de orde hoefde te komen; en voor zover ook deze klacht ervan uitgaat dat alleen bij een bepaalde, nauwe mate van concernverwantschap gebruik van de ene vennootschap voldoende dienstbaar kan zijn aan belangen van een andere vennootschap om als basis voor "dringend eigen gebruik" te kunnen dienen, is weer sprake van de rechtsopvatting die ik in alinea 20 als onjuist heb beoordeeld. 

Conclusie 

Ik concludeer tot verwerping. 

De Procureur-Generaal bij de 
Hoge Raad der Nederlanden 

1 Ontleend aan rov. 3.1 - 3.2 van het in cassatie bestreden arrest. Zoals blijkt uit rov. 2, sluit de feitenvaststelling van het hof aan bij die van de rechter in de eerste aanleg, zie rov. 1 - 7 van het eindvonnis in de eerste aanleg. 
2 Deze vaststelling vormt mede inzet van de klachten in cassatie. 
3 Op een ander punt, dat in cassatie niet meer aan de orde komt, week het hof wel van de eerste rechter af. 
4 Het arrest van het hof is van 25 november 2008. De cassatiedagvaarding is op 24 februari 2009 uitgebracht. 
5 Zie bijvoorbeeld de conclusie voor het aanstonds te bespreken arrest van 20 oktober 2000. 
6 Wat ik hier bedoel, is te illustreren aan de hand van het feit dat een natuurlijke persoon die verhuurder van woonruimte is, de behoefte om huisvesting te bieden aan zijn eigen kinderen niet aan een beroep op dringend eigen gebruik ten grondslag kan leggen, tenzij er daadwerkelijke "eigen" belangen zijn aan te wijzen die hiermee (tevens) worden gediend (HR 9 december 1983, NJ 1984, 307 m.nt. PAS, rov. 3.1 en 3.2). Een rechtspersoon kan - zoals in de beslissing betreffende de Doopsgezinde Gemeente ook aan de orde was - zich wel (huisvestings)belangen van bepaalde personen aantrekken, en daarmee het dienen van die belangen tot een "eigen" belang maken. 
7 Ik noem als vindplaatsen Huurrecht (losbl.), Vrolijk, art. 296, aant. 57; T&C Burgerlijk Wetboek Boeken 6, 7 en 8, Rossel, 2009, art. 7:296, aant. 4 onder a); De Jonge, Huurrecht, 2009, nr. 54.3; Kerpestein, Huurrecht bedrijfsruimte, 2009, p. 553 - 555; Teeuw, Huurgeschillen ontleed, 2009, p. 460 - 462; Rueb - Vrolijk - De Wijkerslooth-Vinke, De huurbepalingen verklaard, 2006, p. 221; Evers, Huurrecht bedrijfsruimten, 2003, par. 6.3.6; Hendriks, "Dropping the corporate veil: de rol van concernbelangen in het huurrecht", WR 2002, p. 145. 
Een uitzondering merk ik op bij Asser-Abas (HUUR) 5 II, 2007, nr. 270: het arrest van 20 oktober 2000 wordt door deze schrijver niet genoemd. Ik waag de veronderstelling dat hier van een omissie sprake is. 
Het valt (mij) op dat veel van de genoemde vindplaatsen het probleem benoemen als "vereenzelviging" van de verhuurder en de vennootschap die daadwerkelijk gebruik van het gehuurde zal gaan maken. Dat komt vermoedelijk doordat, zoals al ter sprake kwam, de appelrechter in de uitspraak die in het arrest van 13 december 1996 werd vernietigd, had aangenomen dat de betrokken vennootschappen mochten worden vereenzelvigd, en ook de appelrechter in de zaak die in het arrest van 20 oktober 2000 werd beoordeeld, "vereenzelviging" tussen de directeur-grootaandeelhouder en "zijn" B.V. had aangenomen. 
Ik denk - zoals uit mijn eerdere beschouwingen al zal zijn gebleken - dat "vereenzelviging" in dit verband een minder gelukkige en gemakkelijk tot misverstand aanleiding gevende term is. Waar het om gaat is dat - zoals de Hoge Raad het in ieder van de aangehaalde arresten heeft geformuleerd - de verhuurder met de ingebruikgeving aan een andere vennootschap wezenlijke eigen belangen dient. "Vereenzelviging" van de betrokkenen is daarbij niet, of maar bij hoge uitzondering, aan de orde. Zie ook Hendriks op de in de eerder in deze voetnoot aangehaalde plaats. 
8 Het is nog het vermelden waard dat blijkens de gegevens gepubliceerd op www.kvk.nl/handelsregister/bedrijfsinformatie/concernrelaties, de via het Handelsregister gepubliceerde "bedrijfsprofielen" alleen dan concernverwantschap vermelden, als tussen betrokkenen sprake is van 100% aandeelhouderschap ("In de concernrelaties vindt u geen informatie over aandeelhouders die minder dan 100 % van de aandelen bezitten"). Al daarom kan men er begrip voor opbrengen dat de rechter de uit deze bron verkrijgbare gegevens niet als buitengewoon relevant aanmerkt voor het beoordelen van (het al-dan-niet bestaan van) concern-verwantschap tussen klaarblijkelijk tot dezelfde organisatie behorende vennootschappen. 
9 Dat de betrokkenen wél tot dezelfde organisatie - hetzelfde concern - behoren (en daarmee als "zustermaatschappijen" in ruime zin kunnen worden aangemerkt), is ook in die mate voor de hand liggend, dat ik geredelijk kan begrijpen dat het hof in het betoog namens [eiser] niet heeft willen "inlezen" dat (gemotiveerd) werd betwist dat er ook maar enige concernrelatie tussen de betrokkenen zou bestaan. Kennelijk heeft het hof dit betoog zo opgevat, dat het ertoe strekte dat er een bepaalde, nauwe concernrelatie zou moeten bestaan om aan te kunnen nemen dat gebruik door de ene vennootschap belangen van de andere kon dienen (en dat die concernrelatie uit de beschikbare stukken onvoldoende zou blijken). Dat betoog wordt met de hier besproken overweging(en) afdoende weerlegd. 



