
 

 

 

    

MEMORANDUM 

Aan: Wibaut B.V.  
T.a.v. de heer E.M. van der Meijde 

Plaats, datum: Amsterdam, 11 juni 2019 

Ons kenmerk: 40360/6246185.1 

Betreft: Jongerencontract ex art. 7:274c BW 

Afzender: Mr. M. Schröer, advocaat 
Telefoon: Fax: E-mail: 
+31 20 5736 746 +31 20 5736 895 m.schroer@lexence.com 

 

Inleiding en wettelijk kader  
Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Hierbij is de mogelijkheid 
om woonruimte tijdelijk te verhuren in het leven geroepen. Bovendien is de wettelijke opzeggingsgrond 
‘dringend eigen gebruik’ voor specifieke doelgroepen, waaronder jongeren, verruimd. In dit memorandum 
wordt met name stilgestaan bij de mogelijkheid tot het sluiten van een zogenaamd ‘jongerencontract’.  
 
Voordat hier nader op in wordt gegaan, is het – om dit onderwerp te kunnen kaderen – goed om kort stil 
te staan bij de mogelijkheden waarop een huurovereenkomst voor woonruimte kan eindigen. Dit kan op 
de volgende vier (meest voor de hand liggende) wijzen: 
1. Met wederzijds goedvinden: de huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum (mits niet 

reeds bij aanvang van de huurovereenkomst, of kort daarna, als zodanig overeengekomen). 
2. Door ontbinding door een rechter wegens tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst 

door de huurder of de verhuurder.  
3. Door opzegging door de huurder: op de datum waartegen is opgezegd, mits hierbij de alle 

formaliteiten en termijnen in acht zijn genomen.  
4. Door opzegging door de verhuurder: 

o op de datum waartegen is opgezegd indien de huurder met het eindigen van de 
huurovereenkomst instemt; of 

o op de datum bepaald door de rechter, indien de verhuurder in een procedure beëindiging van 
de huurovereenkomst heeft gevorderd nadat de huurder niet met de opzegging heeft 
ingestemd.  

 
Het jongerencontract is gekoppeld aan het vierde hiervoor genoemde punt, namelijk beëindiging door 
opzegging door de verhuurder. De mogelijkheid van de verhuurder om de huurovereenkomst op te 
zeggen is beperkt tot de limitatief in de wet opgesomde opzeggingsgronden (art. 7:274 BW). De 
verhuurder kan de huurovereenkomst onder meer opzeggen op de grond dat hij of zij het gehuurde 
dringend nodig heeft voor eigen gebruik (art. 7:274 lid 1 sub c BW). In het op 1 juli 2016 in werking 
getreden art. 7:274c is bepaald dat onder dringend eigen gebruik mede wordt verstaan het verstrekken 
van woonruimte aan een jongere, met wie in dit verband een student of promovendus wordt 
gelijkgesteld.  
 
Van belang is dus om te realiseren dat een jongerencontract niet automatisch eindigt aan het einde van 
de overeengekomen termijn. Het gaat hier om een nadere invulling van de opzeggingsgrond dringend 
eigen gebruik. Stemt de huurder niet in de met de opzegging, dan dient de beëindiging nog altijd in 
rechte gevorderd te worden. Wij kunnen ons echter voorstellen dat de drempel voor een huurder om niet 
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in te stemmen met de opzegging en te gaan procederen erg groot is als expliciet een jongerencontract is 
gesloten. Bovendien achten wij de kans dat een dergelijke vordering wordt toegewezen indien aan de 
hiernavolgende voorwaarden wordt voldaan groot.  
 
Voorwaarden jongerencontract (art. 7:274c BW) 
Op grond van art. 7:274c BW kan een huurovereenkomst worden opgezegd op grond van dringend eigen 
gebruik met als doel het gehuurde aan jongere te verhuren indien aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan (let op, de wet kent in feite derhalve geen regeling voor het sluiten van een jongerencontract, 
maar voor het opzeggen daarvan): 
 
 De huurovereenkomst (die wordt opgezegd) dient contractueel bestemd te zijn voor de verhuur als 

woonruimte aan jongeren. Met andere woorden: er dient expliciet een jongerencontract te zijn 
gesloten. Onder een jongere wordt in dit verband verstaan een persoon met een leeftijd tussen de 
18 en 28 jaar. Het moment van aangaan van de huurovereenkomst is van belang; de jongere dient 
op dat moment niet ouder te zijn dan 27 jaar.   

 
 Sinds de ingangsdatum van de huurovereenkomst dient vijf jaar te zijn verstreken, waarbij een 

mogelijkheid tot verlenging van twee jaar bestaat. De wet is niet heel duidelijk op dit punt en roept 
de nodige vragen op:  
o Dient een huurovereenkomst gesloten te worden voor vijf jaar, of voor onbepaalde tijd met 

beperkte opzeggingsmogelijkheden voor de verhuurder?  
o Indien wordt gekozen voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan de verhuurder 

dan ook eerder opzeggen op basis van een andere opzeggingsgrond (bijvoorbeeld slecht 
huurderschap)?  

o Hoe zorgvuldig dient te worden vastgehouden aan de vijfjaarstermijn; kan iets korter of langer 
verhuren ook?  

o Wat gebeurt er als niet tijdig wordt opgezegd, verkleurt de huurovereenkomst dan naar een 
‘normale’ huurovereenkomst? 

o Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot verlenging met twee jaar?   
o Kan de huurder ook voor vijf jaar worden gebonden?  

Kortom, er is nog vrij veel onduidelijk met betrekking tot het jongerencontract. Dat is ook niet 
vreemd, nu de (wettelijke) mogelijkheid tot het sluiten hiervan pas in 2016 in het leven is geroepen 
en een verhuurder een nadien gesloten jongerencontract pas tegen het einde van een termijn van 
vijf jaar kan opzeggen. De eerste procedures moeten dus nog gevoerd worden.  

 
De meest logische uitleg vinden wij echter dat de verhuurder (exact) vijf jaar gebonden is en niet 
tussentijds op kan zeggen op basis van een andere wettelijke opzeggingsgrond. De mogelijkheid om 
tussentijds in rechte ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen wegens tekortschieten van de 
huurder bestaat uiteraard wel. De verhuurder dient de huurovereenkomst tijdig, derhalve zes 
maanden voor het einde van de vijfjaarstermijn (zie art. 7:271 lid 5 sub b BW), door middel van een 
aangetekende brief of deurwaardersexploot aan de huurder op te zeggen. Slechts in uitzonderlijke 
gevallen (zo volgt uit de wetsgeschiedenis), waarbij gedacht kan worden aan zwangerschap, kan de 
termijn van vijf jaar worden verlengd met twee jaar. Zegt de verhuurder de huurovereenkomst niet 
tijdig op, of wordt niet tijdig een verlenging van twee jaar overeengekomen, dan verkleurt de 
huurovereenkomst o.i. naar een ‘reguliere’ huurovereenkomst met alle bijbehorende bescherming 
voor de huurder. Net als bij een normale huurovereenkomst, ligt het wat ons betreft voor de hand 
dat de huurder kan opzeggen tegen het einde van de initieel overeengekomen termijn en vervolgens 
op ieder gewenst gedurende de onbepaalde tijd. Theoretisch gezien kan een huurovereenkomst met 
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een eerste termijn van vijf jaar worden gesloten, zodat beide partijen voor vijf jaar gebonden zijn. 
De kans is echter aanwezig dat een dergelijk lange termijn door een rechter in een eventuele 
procedure als onredelijk wordt ervaren en de huurder derhalve desondanks tussentijds kan 
beëindigen. Om hierop te anticiperen kan bijvoorbeeld een huurovereenkomst worden gesloten voor 
één jaar, met verlenging voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder voor het eerst kan opzeggen 
tegen het einde van het eerste huurjaar en de verhuurder (slechts) tegen het einde van vijf 
huurjaren. 

  
 De verhuurder kan het jongerencontract alleen op basis van art. 7:274 lid 1 sub c jo. art. 7:274c BW 

opzeggen indien wederverhuur aan (opnieuw) een jongere, promovendus of student wordt beoogd. 
Het systeem gaat uit van continue verhuur aan deze doelgroepen zonder einde. Mocht op enig 
moment reguliere verhuur of ander gebruik van het gehuurde gewenst zijn, dan kan dit punt dus 
een probleem vormen. Wellicht dat alsdan de oplossing gevonden moet worden in het sluiten van 
een beëindigingsovereenkomst met de laatste huurder.  

 
Mocht de huurder naar aanleiding van de opzegging door de verhuurder niet instemmen met de 
beëindiging, dan zal de verhuurder zoals hiervoor reeds aangegeven een beëindigingsprocedure moeten 
voeren. Interessant is dat de verhuurder in een dergelijke procedure, anders dan bij een regulier 
contract, niet aannemelijk hoeft te maken dat passende alternatieve woonruimte voor de huurder 
voorhanden is. De rechter kan wel een verhuiskostenvergoeding aan de huurder toewijzen.  
 
Conclusie en alternatieven 
Kortom, het sluiten van een jongerencontract biedt geen absolute zekerheid ten aanzien van de 
eindigheid daarvan. Slechts de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ wordt hiermee nader ingevuld. 
Wel verwachten wij dat de verhuurder sterk staat in een eventuele beëindigingsprocedure. Bovendien 
zullen er weinig huurders zijn die het hierop aan laten komen. Van belang is dat uit de te sluiten 
contracten expliciet volgt dat er sprake is van een jongerencontract en bovendien dat er tijdig wordt 
opgezegd.  
 
Mocht meer zekerheid desondanks gewenst zijn, dan is er een alternatief. Sinds de inwerkingtreding van 
de Wet doorstroming huurmarkt 2015 kunnen ook tijdelijke contracten worden gesloten voor zowel 
zelfstandige (maximaal twee jaar) als onzelfstandige (maximaal vijf jaar) woonruimte (art. 7:271 lid 1 
BW). Een dergelijk contract eindigt daadwerkelijk aan het einde van de overeengekomen termijn, mits de 
huurder voor het einde van de huurovereenkomst tijdig van het einde op de hoogte wordt gesteld. Dit 
betreft derhalve geen opzegging, maar een mededelingsplicht in de periode van één tot drie maanden 
voor het einde van de huurovereenkomst. Indien deze kennisgeving niet (tijdig) wordt gedaan, dan 
verkleurt de huurovereenkomst naar een reguliere huurovereenkomst met alle bijbehorende bescherming 
voor de huurder. Een nadeel is dat er slechts één contract met één bepaalde huurder kan worden 
gesloten ten aanzien van een bepaalde ruimte; stapelen is niet mogelijk en er zullen derhalve veel 
wisselingen plaatsvinden. Een ander nadeel is dat de huurder te allen tijde tussentijds kan opzeggen, 
terwijl de verhuurder gebonden is aan de contractueel overeengekomen termijn. Het grote voordeel is 
dat, mits de aanzegging tijdig wordt gedaan, de verhuurder ervan verzekerd is dat de huurovereenkomst 
eindigt.  
 

 
 


