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Beste lezer,

Ook deze maand heeft de nieuwsbrief van Huurgeschil.nl u weer veel interessante informatie te bieden. Niet alleen kunnen wij met trots vertellen dat de zesde druk van het boek "Huurgeschillen ontleed"  in mei 2012 is verschenen, maar ook dat wij  u een nieuwe service kunnen aanbieden in de vorm van een eenmalig gratis huuradvies door een gespecialiseerde advocaat. Daarnaast zijn de data van de nieuwe huur- en procesrechtcursussen bekend. Uiteraard krijgt u van ons ook inhoudelijke huurrechtinformatie: in deze nieuwsbrief zoomen wij in op de rol van de Mededingingswet in het huurrecht en de huurovereenkomst van korte duur.

Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen op mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl.

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Erik Teeuw

Huurgeschil.nl
Twitter: @huurgeschil.nl /  LinkedIn: 
 
Zesde druk Huurgeschillen ontleed
 
Huurgeschillen ontleedis het eerste en meest uitgebreide boek op het gebied van het huurrecht. Er wordt aandacht besteed aan de huurrechtelijke bepalingen rondom woonruimte én bedrijfsruimte. De inhoud van het boek sluit nauw aan op de tekst van Huurgeschil.nl.
 
In de zesde druk van Huurgeschillen ontleed zijn tientallen nieuwe uitspraken toegevoegd. Ook zijn nieuwe hoofdstukken geschreven, onder meer over de VVE en verhuring. De tekst is grotendeels herzien. Los praktische huurechtelijke problemen voortaan op met behulp van Huurgeschillen ontleed!
 
U kunt "Huurgeschillen ontleed " via de homepage van Huurgeschil.nl bestellen.
 
 
Cursussen
Huurgeschil.nl biedt meerdere keren per jaar verschillende cursussen op het gebied van huurrecht en procesrecht aan. Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt de cursist een algemeen overzicht van het huurrecht woonruimte of bedrijfsruimte. Ook bieden wij cursussen gericht op het procesrecht. De cursussen zijn bedoeld voor de advocaten, juristen, medewerkers van woningcorporaties, makelaars, deurwaarderskantoren en ieder ander met interesse in het huur- en procesrecht. Een hoogwaardige cursus tegen een scherpe prijs. Huurgeschil.nl gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

De cursus huurrecht woonruimte vindt plaats op:
	4 en 11 oktober  2012 te Vlaardingen

De cursus huurrecht bedrijfsruimte vindt plaats op:
	13 en 20 september 2012  te Vlaardingen


De cursus procesrecht vindt plaats op:
	19 en 26 juli 2012 te Vlaardingen
	18 en 25 oktober 2012 te Vlaardingen

 
Voor meer informatie over cursussen huurrecht via Huurgeschil.nl klikt u op deze link
Eerste huurrechtelijk advies gratis!
 
Als aanvulling op de informatie op Huurgeschil.nl en het boek "Huurgeschillen ontleed" wil Huurgeschil.nl u bij huurrechtelijke geschillen een eenmalig gratis advies kunnen bieden. Aangezien het de oprichter van Huurgeschil.nl aan tijd ontbreekt om alle vragen te beantwoorden, heeft Huurgeschil.nl een aantal advocatenkantoren geselecteerd die u kosteloos van een eerste advies voorzien. Indien nodig en gewenst kunt u de advocaat opdracht geven u bij te staan in het geschil. Hierbij wordt het gebruikelijk uurtarief van het kantoor gehanteerd. U bent echter niet verplicht de advocaat opdracht te geven voor behandeling.Het kan bij een gratis eerste advies blijven.
 
Indien u een huurrechtelijk advies wenst kunt u hier klikken. U wordt dan automatisch doorgeleid naar het aanmeldingsformulier.
 
Huurgeschil.nl updates
 
Huurrecht en mededinging
 
Inleiding  
De mededingingswet heeft als doel het bevorderen en handhaven van concurrentie om op die manier de welvaart in de Nederlandse samenleving een impuls te geven. Branchebeschermingsovereenkomsten vallen in beginsel onder het verbod van de Mededingingswet. Een beperking van de concurrentie kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van clausules in de huurovereenkomst. Relevant in dit kader is artikel 6 van de Mededingingswet. Deze bepaling luidt als volgt:
 
	Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

 
In lid 2 van dit artikel worden overtredingen van dit verbod van rechtswege nietig verklaard.
 
De meest voorkomende clausules zien er als volgt uit:
 
	Het gehuurde alleen mag worden gebruikt voor de verkoop van herenmode.

Gedurende de looptijd van het huurcontract mag in het winkelcentrum maar één winkel exclusief worden gevestigd ten behoeve van de verkoop van herenmode.
 
De eerste clausule vermeldt een bestemmingsclausule. Hoewel door deze clausule het gebruik van het gehuurde wordt beperkt is deze clausule niet louter om deze reden op grond van de Mededingingswet nietig. Neemt men de tekst van artikel 6 Mededingingswet letterlijk, dan zou een bestemmingsbepaling - en zeker een samenstel van bestemmingsbepalingen voor verschillende winkelpanden in één winkelcentrum - onder het verbod van artikel 6 kunnen vallen. Veelal  wordt dit echter niet in strijd met artikel 6 geacht als het alleen om een bestemmingsbepaling gaat. Deze bepalingen moeten wel zijn opgenomen ter handhaving van een evenredige spreiding van winkels met een bepaalde bestemming over een winkelcentrum en niet om een monopoliepositie van een huurder te handhaven.
 
De tweede clausule is een branchebeschermingsclausule. Op grond van deze tweede clausule kunnen door de huurder andere ondernemers die zich met een herenmodewinkel in het winkelcentrum  willen vestigen worden geweerd op grond van de brancheberschermingsclausule in het huurcontract.  Bij eerste lezing lijkt deze tweede clausule inbreuk te maken op de regels die in de Mededingingswet zijn opgenomen.  Om te beoordelen of een bepaalde clausule door de beugel kan moet altijd naar artikel 6 van de Mededingingswet worden gekeken. 
 
Uitzonderingen op de artikel 6 lid 1 Mededingingswet
Als een bepaling onder 6 lid 1 Mededingingswet valt hoeft deze bepaling niet noodzakelijkerwijs nietig te zijn. Er zijn namelijk diverse uitzonderingen op deze hoofdregel aanwezig in de wet.
 
Eerste uitzondering: artikel 6 lid 3 van de Mededingingswet
Bij een eerste bestudering van artikel 6 van de Mededingingswet lijkt de tweede clausule een niet toegestane beperking op te werpen. Bij bepaling van de vraag of er sprake is van een inbreuk op grond van  de bepalingen van de Mededingingswet moet allereerst artikel 6 lid 3 van de Mededingingswet worden betrokken. Deze bepaling luidt als volgt:
 
3.   Het eerste lid geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die bijdragen tot verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen
a.   beperkingen op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of
b.   de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en diensten de mededinging uit te schakelen.
 
Indien een mededingingsbeperking aan deze voorwaarden voldoet is er een vrijstelling op het kartelverbod van artikel 6 lid 1 van de Mededingingswet. Om onder deze uitzondering te vallen moet aan alle voorwaarden worden voldaan. Onder deze uitzondering zou bijvoorbeeld de situatie  kunnen vallen dat de huurder een bloemenwinkel in de supermarkt van de verhuurder drijft. De verhuurder en de huurder kunnen afspreken dat de verhuurder zelf geen bloemen verkoopt. Deze afspraak kan dan gelden als een geoorloofde nevenrestrictie. Deze nevenrestrictie kan een mededingingsbeperking bevatten die rechtstreeks verband houdt met en nodig is voor de verwezenlijking van een niet-beperkende hoofdtransactie en die daaraan evenredig is, met dien verstande dat de hoofdtransactie zelf de mededinging niet mag beperken.[1]
 
Tweede uitzondering: artikel 7 Mededingingswet 
Voorts geldt als uitzondering op artikel 6 lid 1 het genoemde in artikel 7 Mededingingswet (ook wel de bagatelbepaling genoemd). Het gaat hier om kleinere winkelcentra waarvan de wetgever van mening is dat beperkingen in de huurovereenkomsten nauwelijks effect hebben op de mededinging. Dit is begrijpelijk. Als er veel verscheidenheid aan winkelaanbod is in de nabijheid van een kleinschalig winkelcentrum, dan wordt de mededinging feitelijk niet of nauwelijks beperkt door het bepaalde beleid van een verhuurder van dit winkelcentrum. Hieronder wordt de kern van dit artikel weergeven.
 
1.   Artikel 6, eerste lid, geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen als bedoeld in dat artikel indien:
a.   bij de desbetreffende overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging niet meer dan acht ondernemingen betrokken zijn, dan wel bij de desbetreffende ondernemersvereniging niet meer dan acht ondernemingen betrokken zijn, en
b.   de gezamenlijke omzet in het voorafgaande kalenderjaar van de bij de desbetreffende overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging betrokken ondernemingen dan wel de gezamenlijke omzet van de bij de desbetreffende ondernemersvereniging betrokken ondernemingen niet hoger is dan:
1.   € 5.500. 000 indien daarbij uitsluitend ondernemingen zijn betrokken wier activiteiten zich in hoofdzaak richten op het leveren van goederen;
2.   € 1.100. 000 in alle andere gevallen.
 
In de praktijk heeft deze bepaling echter minder invloed dan verwacht zou kunnen worden. Vaak wordt een beperkende bepaling in alle contracten opgenomen, zodat de grens van acht ondernemingen al spoedig is gehaald.
 
Derde uitzondering: Besluit vrijstelling branchebeschermingsovereenkomsten
Er geldt een uitzondering voor overeenkomsten die vallen onder het Besluit vrijstelling branchebeschermings- overeenkomsten van 25 november 1997, Stb. 1997, 596. Een branchebeschermingsovereenkomst valt buiten het desbetreffende verbod gedurende zes jaar na de datum waarop de huur is aangevangen van de eerste zich in het desbetreffende winkelcentrum vestigende onderneming. Voor overeenkomsten waarvan partijen hebben bedoeld deze onder dit besluit te laten vallen is het verstandig de periode van zes jaar in de huurovereenkomsten op te nemen.
 
De rechtspraak
De rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Zwolle heeft in haar vonnis van 22 maart 2012 [2] beslist dat een exclusiviteitsbeding inhoudende dat in het winkelcentrum slechts plaats zou zijn voor één dames- en herenkapper geldig was, hoewel dit beding volgens de rechter niet slechts van toepassing is gedurende de herontwikkeling van een winkelcentrum, maar blijvende waarde had. In deze zaak had de huurder de verhuurder in het kader van herontwikkeling van een winkelcentrum met deze clausule over de streep getrokken. De huurder wilde slechts een groter oppervlakte huren als deze bepaling  in het huurcontract opgenomen zou worden. Binnen twee jaar na het sluiten van dit beding werd het winkelcentrum verkocht en wenste de nieuwe eigenaar een andere huurder gelegenheid te geven zich als kapper in het nieuwe winkelcentrum te vestigen. De rechter stelt in rechtsoverweging 3.6 van het vonnis – vrij gezegd- als volgt) dat het argument dat “in het kader van de herontwikkeling” betekent dat deze verplichting slechts gold gedurende de periode dat de herinrichting gerealiseerd werd, niet kan overtuigen. De branchering is uiteraard gekoppeld aan de herontwikkeling van het winkelcentrum, echter niet aan de herontwikkeling als tijdelijke (bouw)activiteit maar als blijvende situatie na de afronding van realisatiefase. De bedoelde tekst dwingt ook niet tot de uitleg die verhuurder daaraan wenst te geven. Verder is van belang dat huurder, als tegenprestatie om het beding opgenomen te krijgen, zich heeft verplicht om een aanmerkelijk grotere vloeroppervlakte te huren, hetgeen betekent dat zij blijvend aanzienlijk hogere huurlasten heeft te dragen, nog afgezien van de investeringen (…) die zij heeft moeten doen voor de inrichting van de nieuwe winkelruimte. Dat zij daartoe nooit bereid zou zijn geweest als zij alleen gedurende de ontwikkelingsperiode exclusiviteit zou verkrijgen, moet voor de rechtsvoorgang van de huidige eigenaar duidelijk zijn geweest. Feitelijk heeft die periode minder dan een jaar geduurd: in maart 2010 heeft huurder de nieuwe winkelruimte betrokken en per eind 2010 is verhuurder (weer) eigenaar geworden van het winkelcentrum. Als met het beding bedoeld was slechts exclusiviteit te verlenen voor een dergelijke, relatief korte periode dan had de rechtsvoorganger van de verhuurder dat aan huurder duidelijk moeten maken.
De rechter komt vervolgens tot de conclusie dat er tussen partijen een geldig beding is overeengekomen en dat de huurder aan dit beding het recht kan ontlenen gevrijwaard te blijven van de vestiging van andere kapsalons in het winkelcentrum.
 
Huurgeschil.nl vindt dit vonnis in het licht van het gestelde over de Mededingingswet niet  overtuigend, dan wel onvoldoende gemotiveerd. Het is immers duidelijk dat deze bepaling onder artikel 6 lid 1 van de Mededingingswet valt. Deze bepaling is dus in beginsel nietig conform artikel 6 lid 2 van de Mededingingswet. De rechter heeft niet beoordeeld dat er sprake is van één van de uitzonderingen die in dit onderdeel zijn besproken. Het is mogelijk dat deze uitzondering onder artikel 7 van de Mededingingswet valt. Als één van deze uitzonderingen zich voor zou doen, dan had de rechter dit in het vonnis ter motivering van zijn beslissing aan de orde dienen te stellen. De stelling dat het onderhavige beding niet slechts tijdens de herontwikkeling van het winkelcentrum heeft te gelden, maar blijvende waarde heeft, lijkt door zijn algemeenheid niet juist.
  
De huurovereenkomst van korte duur 
 
Inleiding
De overeenkomst van korte duur is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Hieronder vallen de huurovereenkomst voor vakantiehuisjes en de huurovereenkomsten voor wisselwoningen. De wisselwoning wordt vaak gebruikt om huurders tijdelijk te huisvesten gedurende de renovatie van hun woning.
 
Rechtspositie huurder
De rechtspositie van de huurder van een overeenkomst die als een overeenkomst voor korte duur wordt gekwalificeerd, ontbeert elke vorm van huurbescherming (zie artikel 7:232 lid 2 BW). De situaties die onderstaand worden beschreven verschillen - met name voor wat betreft de overeenkomsten die tijdelijk worden gesloten in verband met sloop en/of renovatie van de gehuurde ruimte - voor wat betreft de duur van de overeenkomst feitelijk niet  van huurovereenkomsten die onder artikel 7:274 lid 2 BW vallen. De situatie waarin een huurder een woning dient te verlaten na een huurperiode van een jaar, omdat de verhuurder weer van zijn woning gebruik wenst te maken verschilt niet zo veel van de situatie waarin een huurder een woning dient te verlaten wegens aanvang van de sloop van de woning op een overeengekomen tijdstip. De huurder die een huurovereenkomst heeft gesloten die valt onder de situatie als genoemd in artikel 7:274 lid 2 BW kan wel aanspraak maken op de regeling van artikel 7:233 BW e.v. Een huurder in nader te noemen situaties kan dat niet.
 
Het is niet meer dan logisch dat de huurder van een vakantiewoning of een wisselwoning geen huurbescherming geniet. Huurgeschil.nl is van mening dat de huurder met een huurovereenkomst voor een periode van 3 jaren tot de sloop van een woning toch minstens dezelfde rechten heeft als een huurder die voor één jaar gebruik van een woning kan maken tot het moment dat de verhuurder weer van zijn woning gebruik wenst te maken. Bovendien kan een verhuurder die de woning wenst te slopen ook gebruik maken van de Leegstandwet gesteld en daarbij de regels van artikel 7:233 BW e.v. grotendeels terzijde plaatsen.
 
Wanneer huurovereenkomst van korte duur?
Naast verhuur van vakantiehuisjes en wisselwoningen kan de huurovereenkomst van korte duur ook op  andere situaties van toepassing zijn. De overeenkomst kan ook worden aangewend als de verhuurder een woning binnen een bepaalde termijn wenst te slopen of te renoveren waarbij huurbeëindiging noodzakelijk is. Er moet dan wel sprake zijn van een huurovereenkomst, waarin uitdrukkelijk is vastgelegd dat er sprake is van een tijdelijk huurcontract. Hoewel er sprake is van een overeengekomen bepaalde periode, is het niet noodzakelijk om een exacte einddatum in het contract op te nemen. Uit het contract moet wél duidelijk zijn dat  - door bijvoorbeeld sloop van de woning -  het contract binnen een bepaalde termijn moet worden beëindigd. Ook als op de overeenkomst de Leegstandwet van toepassing zou kunnen zijn en op deze overeenkomst de Leegstandwet niet van toepassing is verklaard, maakt dit nog niet dat de overeenkomst niet als een overeenkomst voor korte duur aangemerkt kan worden. De Hoge Raad heeft hierover in alinea 3.6 van haar arrest van 13 april 2012 [3 ] het volgende opgemerkt: “dat het niet aanvragen van bedoelde vergunning onverlet laat dat sprake kan zijn van huur welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is als bedoeld in artikel 7:232 lid 2 BW nu de Leegstandwet op dit punt niet een exclusieve regeling bevat”.
 
Blijkens de parlementaire geschiedenis dient deze uitzonderingsbepaling zeer restrictief te worden opgevat en gaat het om gevallen waarin voor iedereen duidelijk is dat er geen sprake kan en mag zijn van een beroep op huurbescherming.[4] Bij bevestigende beantwoording van de vraag of  het in genoemde bepaling bedoelde uitzonderingsgeval zich voordoet, past dan ook terughoudendheid. Bij beantwoording van die vraag moet voorts worden gelet op de aard van het gebruik en die van de woning alsmede op hetgeen partijen omtrent de duur van het gebruik voor ogen heeft gestaan.[5]
 
Het is partijen in die situaties dan altijd duidelijk dat de huurperiode van tijdelijke aard is, waarbij de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt gesloten buiten het bestek van artikel 7:274 lid 2 en 4 BW vallen.
 
Terecht stelt mr. M.H. Wissink in zijn conclusie van het arrest van de Hoge raad van 13 april 2012 dat het toelaten van tijdelijke verhuur van woonruimte een lastige kwestie is. Er moet immers een evenwicht worden gevonden tussen enerzijds de overwegingen van opportuniteit die er in bepaalde situaties voor kunnen pleiten om tijdelijke verhuur van woonruimte bij uitzondering toe te laten en anderzijds de wens om huurders van woonruimte adequaat te beschermen. Ook tegen misbruik van bepalingen die een uitzondering bevatten op de reguliere regels van huurbescherming in afdeling 7.4.5 BW.
 
Visie Huurgeschil.nl
Huurgeschil.nl heeft eerder geworsteld met dit vraagstuk. Moet de  wetgever hier niet ingrijpen?Interessante vraag is ook of er geen plaats zou zijn voor toepassing van de regeling van artikel 7:232 lid 2 BW als de Leegstandwet toegepast zou kunnen worden in een bepaalde situatie. Na bestudering van de conclusie van mr. Wissink is Huurgeschil.nl van mening dat een aanvullende wettelijke regeling niet nodig is en dat de Leegstandwet geen exclusieve regeling bevat. Als de Leegstandwet wel van toepassing zou kunnen zijn, dan loopt de verhuurder het risico dat huurder huurbescherming toekomt als niet voldoende duidelijk is dat er sprake is van een overeenkomst van korte duur.
 
Huurgeschil.nl adviseert de verhuurder toch gebruik te maken van de Leegstandwet als er sprake is van huurbeëindiging binnen korte termijn in verband met sloop. In dat geval wordt elke discussie over huurbescherming in het nadeel van de huurder beslecht. Het lijkt mij onverstandig om het risico voor wat betreft de interpretatie over de duur van de overeenkomst te nemen als de Leegstandwet toch van toepassing kan worden verklaard. Zoals in zoveel gevallen doen de problemen zich juist voor wanneer partijen niet optimaal gebruik hebben gemaakt van de wettelijke mogelijkheden. Het is ieder geval goed om te weten dat de Leegstandwet geen exclusieve regeling bevat om de duur van de huurovereenkomst te begrenzen.
 
Wetsgeschiedenis
Op deze plaats lijkt het Huurgeschil.nl van toegevoegde waarde om de wetsgeschiedenis van artikel 7:232 lid 2 BW beknopt weer te geven. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 7:232 lid 2 BW en de voorloper van dit artikel bedoeld is voor overeenkomsten waarvan onomstotelijk duidelijk is dat er sprake is van overeenkomsten van korte duur. Mede door deze achtergrondinformatie is het duidelijk dat een aanvullende wettelijke regeling overbodig is.
 
Bij de invoering van de voorloper van artikel 1623a e.v. (oud) BW werd door de minister bij mondelinge behandeling door de minister gesteld [6]:
"Ik wil er graag een uiteenzetting over geven, maar mijn conclusie is bij voorbaat dat voor die vrees geen grond aanwezig is. Het gaat hier om het gebruik dat naar zijn aard van korte duur is. Het is dus een uitzonderingsbepaling van een heel beperkte betekenis. (...) Het gaat dus om gevallen waarin voor iedereen duidelijk is, dat er geen sprake kan en mag zijn van een beroep op huurbescherming. De bepaling moet dan ook in onze opstelling zeer restrictief worden opgevat. (...) Je moet het dus wel bekijken vanuit het concrete gebruik dat ervan wordt gemaakt en de daarbij passende duur. (...) Uiteindelijk zal de rechter het moeten uitmaken. (...) Ik blijf erbij dat wij geen behoefte hebben aan een aanvulling op dit punt.
 
In de memorie van antwoord schreven de minister en de staatssecretaris [7]: "Genoemd artikel geeft aan voor welke overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte deze wet niet geldt, namelijk die, welke een gebruik betreffen, dat naar zijn aard slechts van korte duur is. Het zuiver feitelijk criterium is derhalve de duur van de overeenkomst. Om ontduiking te voorkomen, is in de wet dit criterium gegeven. Bij geschil zal de rechter van geval tot geval moeten beslissen of de huurovereenkomst wel of niet door deze wet wordt beheerst. (…) Het noemen van meerdere voorbeelden houdt het gevaar in, dat een min of meer limitatieve opsomming zou kunnen worden verondersteld. De ondergetekenden zijn van mening, dat de bedoeling omtrent de aard van het gebruik, namelijk van korte duur, duidelijk is."
 
Mr. Wissink merkt ten aanzien van de exclusieve werking van de Leegstandwet het volgende op: “De bewoordingen en stelsel van de Leegstandwet geven op zichzelf beschouwd geen aanleiding te veronderstellen dat de regeling van de Leegstandwet exclusief is bedoeld. Uit artikel 15, aanhef en lid 1 onder c, en artikel 16, lid 1 Leegstandwet [8], volgt dat indien een vergunning voor tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet is verleend, dan artikel 7:232 BW niet van toepassing is. Is dat laatste niet het geval, dan heeft de Leegstandwet geen rechtsgevolg in relatie tot artikel 7:232 lid 2 BW”.
 
Dit betekent dus dat als de Leegstandwet van toepassing is verklaard er geen discussie over toepassing van artikel 7:232 lid 2 BW hoeft te zijn.
 
Daarnaast werd bij invoering van de regeling van artikel 7:232 lid 2 BW nog opgemerkt dat artikel 7:232 lid 4 BW het eerstgenoemde artikel niet beperkt. De regeling voor slooppanden die aan de gemeenten toehoren geldt niet slechts voor dehuurovereenkomst voor korte duur.[9] De memorie van toelichting op deze wet merkt het volgende op: “Zoals ook in de MvT wordt opgemerkt, bestaat er verschil tussen de regeling voor de gemeentelijke slooppanden en de uitzondering voor gebruik van korte duur. De regeling van (thans) artikel 7:232 lid 4 BW heeft een eigen toepassingsgebied (woningen in gebouwen die aan een gemeente toebehoren en ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voor afbraak zijn bestemd), dat afwijkt van het toepassingsgebied van de regeling van (thans) artikel 7:232 lid 2 BW (dat ziet op elke huur dat een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard van korte duur is). De rechtsgevolgen van beide regimes verschillen, onder meer in die zin dat bij de regeling voor de gemeentelijke slooppanden de feitelijke contractsduur geen rol speelt”.
 
Partijbedoeling en de huurovereenkomst van korte duur
Als de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt gesloten vallen binnen het bestek van artikel 7:274 lid 2 en 4 BW, dan is uiteraard deze wettelijke regeling van toepassing. De rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem besliste in haar vonnis van 17 november 2011 [10 ]dat er te weinig aanknopingspunten aanwezig waren om te spreken van een overeenkomst van korte duur. Er was sprake van een normale bewoonbare woning en bij aanvang van de overeenkomst was niet duidelijk gemaakt dat de woning na een periode van een jaar ingrijpend gerenoveerd zou moeten worden. In het arrest van het gerechtshof Arnhem van 15 december 2009 [11]was het hof eveneens van mening dat uit het huurcontract niet duidelijk was te herleiden dat partijen duidelijk een overeenkomst voor tijdelijke aard aan zijn gegaan.
 
Als de partijbedoeling duidelijk is gericht op de aanwezigheid van een overeenkomst van korte duur, dan lijkt er niets op tegen de huurbescherming ten behoeve van de huurder uit te schakelen. Het huurrecht wordt immers beheerst door contractsvrijheid. Partijen mogen overeenkomen dat een woning voor korte periode wordt verhuurd (zodat de huurder huurbescherming ontbeert). Als het de huurder volkomen duidelijk is waar hij aan toe is voor wat betreft de korte huurperiode, dan is er geen bezwaar om de huurovereenkomst als een overeenkomst voor bepaalde periode aan te merken.
 
Het is partijen in die situaties dan altijd duidelijk dat de huurperiode van tijdelijke aard is, waarbij de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt gesloten buiten het bestek van artikel 7:274 lid 2 en 4 BW vallen. Als de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt gesloten vallen binnen het bestek van artikel 7:274 lid 2 en 4 BW, dan is uiteraard deze wettelijke regeling van toepassing. In het arrest van het gerechtshof Arnhem van 15 december 2009 [12] was het hof van mening dat uit het huurcontract niet duidelijk was te herleiden dat partijen duidelijk een overeenkomst voor tijdelijke aard aan zijn gegaan. In de huurovereenkomst stond dat deze was aangegaan voor onbepaalde tijd en er waren gebruikelijke bepalingen over het onderhoud overeengekomen. Dat de verhuurder duidelijk had gemaakt dat zij de woning minimaal anderhalf jaar in beheer zou hebben deed hier niets aan af. Aangezien hier sprake was van een onderhuurovereenkomst van zelfstandige woonruimte kwam de huurder een beroep op huurbescherming op grond van artikel 7:269 lid 1 BW toe.
 
Restrictieve uitleg van de overeenkomst van korte duur
Deze huurbescherming kwam de huurder volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage in haar vonnis van 15 februari 2011[13]toe nadat de verhuurder eerst een overeenkomst van zes maanden en aansluitend daaraan een overeenkomst voor de  periode van een jaar had gesloten. De verhuurder had de woning gedurende de huurperiode verkocht en wenste de woning vrij van huur aan de koper te leveren.
 
Ook hier verwees de rechter naar de aard en de bedoeling van partijen en de wetsgeschiedenis waaruit zou blijken dat een overeenkomst van korte duur zeer restrictief uitgelegd moet worden. De rechter was van mening dat er in dit geval sprake was van een huurovereenkomst gesloten voor de duur van één jaar, die ook nog eens direct werd voorafgegaan door een huurovereenkomst voor de duur van zes maanden. Deze overeengekomen - in tijd beperkte - duur kon niet als 'korte duur' in de zin van artikel 7:232 lid 2 BW worden beschouwd. Daarvan is naar de mening van de rechter bijvoorbeeld sprake in geval van noodoplossingen ten behoeve van de huurder, zoals gebruik in afwachting van een op handen zijnde renovatie of verkoop alsmede verhuur met een beperkt en tijdelijk karakter. Dit was hier niet aan de orde. Nu Boek 7, Titel 4, afdeling 5 op de onderhavige huurovereenkomst van toepassing is, zou de overeenkomst opgezegd moeten worden, hetgeen niet had plaats gevonden. Nu de woning niet overduidelijk binnen korte termijn na het sluiten van de huurovereenkomst voor sloop of renovatie was bestemd, maakte het argument dat de huurovereenkomst voor korte duur zou zijn gesloten geen indruk op de rechter. Er was tevens geen sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd op grond van artikel 7:274 lid 2 BW. Deze verhuurder had de woning voor een bepaalde periode kunnen verhuren op grond van de Leegstandwet.
 
 
 Mede onder redactie van mevrouw mr. V. 't Hoen.
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