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D traditie, goede smaak en service. Om met het laat-

waar de gemiddelde winkelbediende (als hij/zij je al aankijkt) 

-

Het aandeel zelfstandige winkeliers is in beide landen nog 

-
matig ontwikkelde centra. Maar (en nu houdt de vergelijking 

-

!"#-methodologie (waar bijvoorbeeld oud !!$

%

-

-
leerd naar de beroemde buurman Vesuvius). 

-

-
cessie is te wijten in dit vergrijsde en qua bevolking fors krim-

VIJF CENTRA IN ROME De twee malls (moeilijk te beoorde-

en Parco Leonardo. Het laatstgenoemde centrum is zelfs zeer 
interessant daar dit een onderdeel van een omvangrijke ge-
biedsontwikkeling betreft. Met woningen, kantoren, winkels 

de recessie doet het gebied geen goed. 
De twee andere malls zijn duidelijk minder geslaagd. Porta 

-

uit als een nagemaakt winkelcentrum uit Las Vegas (alwaar 

het Parco Leonardo gelegen en onderdeel van de genoemde 

-
kelaars (ik noem geen namen), moet ik zeggen dat Market Da 
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de uitgebluste vulkaan kunnen noemen. Daar waar de buur-
man, de echte vulkaan Vesuvius, nog altijd rookt en wel weer 

-
-

-
&'(# in 

grote naam denkt alleen in kille, technocratische en autori-

zelfs enigszins kneuterige en misschien zelfs ietwat kitscherige 
omgeving. 

buitenkant oogt het ook als een minivulkaan (al zal er nie-
-

-

Kobaltblauw. Jammer. 

CAMPANIA, EEN GESLAAGD CÓRIO-WINKELCENTRUM 
 -

-

-
danks het feit dat je af en toe een bochtje omgaat, is het dui-

-

dit bezoek. )

(*) DRS. HANS P. VAN TELLINGEN IS ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STRABO BV, 

MARKTONDERZOEK EN VASTGOEDINFORMATIE, WWW.STRABO.NL. 

REACTIES?: VANTELLINGEN@STRABO.NL. 

van der kamp

De laatste jaren zijn er regelmatig branden in winkelcentra opgetre-
den. Ik heb er geen onderzoek aan gewijd, en misschien is brand in 
een paar winkelcentra per jaar wel een normaal gemiddelde, maar 

in mijn perceptie is het de laatste tijd schering en inslag. Tegelijkertijd zie ik 
dat overal verscherpte brandveiligheidseisen worden opgelegd, zoals het 
aanleggen van sprinklerinstallaties. Deze tendens is goed merkbaar sinds de 
vuurwerkramp en de brand in Volendam.

Brand levert interessante juridische vragen op. In de eerste plaats is na-
tuurlijk altijd aan de orde wie er aansprakelijk is. De eerste dagen na een 
brand is het een komen en gaan van brandschade experts. Als de eerste 
rook is verdwenen komt de vraag  hoe het zit met de huurovereenkomsten. 

Vroeger gold: als het gehuurde ‘geheel en al is vergaan’, is de huurover-
eenkomst van rechtswege vervallen. Sinds 2003 ligt het wat anders. Nu moet 
de ontbinding worden ingeroepen door één van beide partijen. Bovendien is 
ontbinding niet altijd gerechtvaardigd s. Er staat namelijk in de wet dat er al-
leen kan worden ontbonden als de verhuurder niet verplicht is het ‘gebrek’ 
te herstellen. En wanneer is dat het geval? Als herstel ‘onmogelijk’ is of als 
het ‘uitgaven vereist die redelijkerwijs niet van verhuurder kunnen worden 
gevergd’, zo vermeldt de wet.

Deze ‘nieuwe’ wetgeving heeft recentelijk voor verrassende rechtspraak 
gezorgd.  In december 2008 brandde een C 1000 supermarkt in Leiderdorp 
uit. Twee dagen na de brand ontbindt de verhuurder de huurovereenkomst. 
C 1000 legt zich daar echter niet bij neer en vordert in kort geding herstel. 
Dit wordt toegewezen. Inmiddels heeft ook in september de bodemrechter 
geoordeeld en in oktober het gerechtshof. In alle gevallen wordt overwogen 
dat herstel mogelijk is en dat dit van de verhuurder kan worden gevergd om-
dat de verzekering nagenoeg de gehele herbouw zou vergoeden. 

Feitelijk concluderen deze rechters dus dat op de verhuurder een her-
bouwplicht rust en dat de brand geen rechtvaardiging vormt voor ontbinding 
van de huurovereenkomst. 

Wat ongetwijfeld heeft meegespeeld, is dat de betreffende verhuurder tot 
exploitatie van een AH wilde overgaan, en niet rouwig was om de huur met 
C 1000 te ontbinden.  De brand kwam hem met andere woorden goed uit. 
Dergelijk opportunisme valt meestal niet goed bij rechters.

Interessant was ook de oorzaak van het debâcle: brandstichting in de win-
kelwagentjes die buiten tegen de gevel stonden geparkeerd. Deze bestaan 
uit brandbare kunststof! De verhuurder voerde aan dat de huurder aanspra-
kelijk was voor het ontstaan van de brand. Dit wordt van de hand gewezen. 
Geoordeeld wordt dat het gebruikelijk is dat winkelwagentjes buiten worden 
gestald, en dat dit geen aansprakelijkheid van de huurder oplevert. 

Dit is niet zo’n feestelijk onderwerp voor deze decembermaand gewor-
den. Misschien dat deze column bijdraagt aan de alertheid en dat één van u 
lezers nog een extra maatregel neemt waarmee een brand bijvoorbeeld met 
oud en nieuw wordt voorkomen. Dat is dan mijn kerstbijdrage!  )
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