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Geachte senatoren,  

 

Aankomende week spreekt u over de behandeling van de Woningwet. De wet is met brede steun in de 

Tweede Kamer aangenomen en bevat enkele positieve aspecten, zoals de verruimde mogelijkheden 

voor leefbaarheidsactiviteiten voor woningcorporaties en de verbeterde procesafspraken omtrent 

prestatieafspraken tussen huurders, verhuurder en gemeenten. Tot onze grote zorg heeft de Tweede 

Kamer echter middels het amendement van het lid Koerhuis ook besloten tot een verruiming van de 

inzet van tijdelijke huurcontracten. Dit is een verslechtering van de positie en woonzekerheid van 

huurders. Bovendien is dit besluit erg onzorgvuldig tot stand gekomen. 

 

Inhoudelijke bezwaren tegen verruiming tijdelijke huurcontracten 

De Woonbond is in algemene zin tegen het gebruik van tijdelijke huurovereenkomsten. Alleen voor 

specifieke doelgroepen en omstandigheden kan een tijdelijke huurovereenkomst zinnig zijn, zoals 

campuscontracten of een laatste kans-contract. De Woonbond is dan ook tegen het generieke 

tijdelijke huurcontract van maximaal twee jaar (zoals mogelijk gemaakt in de Wet Doorstroming 

Huurmarkt 2015). Tijdelijke contracten verslechteren de positie van de huurder ten opzichte van de 

verhuurder, en zorgen voor woononzekerheid. De verruiming van tijdelijke contracten tot maximaal 

drie jaar vergroot die onzekerheid. Dit wordt versterkt doordat huurders in dit voorstel kunnen 

rekenen op een stapeling van onzekerheid, omdat de verhuurders vaker dan eenmaal een tijdelijk 

contract mogen hanteren. Een vast contract voor huurders raakt daardoor nog verder uit het zicht. 

 

Het amendement regelt bovendien dat huurders een bepaalde periode van hun contract de huur niet 

kunnen opzeggen. Huurders zitten dan voor een minimale periode financieel vast aan de huur en 

worden daardoor belemmerd in het aangaan van een ander huur- of koopcontract, maar moeten aan 

het eind van de huurperiode wel gewoon vertrekken. 

 

Er is geen bewijs dat deze contracten tot meer aanbod leiden. Wel zien we dat tijdelijke contracten de 

vaste huurcontracten verdringen. De Woonbond ontvangt ook veel signalen waarbij huurders de 

nadelen van een tijdelijk contract ondervinden. Ter illustratie drie citaten uit ons Meldpunt 

Commerciële verhuur van huurders met een tijdelijk contract. 

 

‘Ook heeft de verhuurder meerdere keren gedreigd met uitzetting omdat ik om huurverlaging vraag die 

onderbouwd is door een puntentelling van de Huurcommissie.’ 
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‘Geschil over huurprijs aangekaart bij huurcommissie. Huurprijscheck laten doen. Huurcommissie stelt 

mij in het gelijk, maandelijkse kale huurprijs 760 euro onredelijk naar 498 euro. Onder de 

liberalisatiegrens, dus max huurprijs en sociale huur. Tijdelijk contract wil hij nu niet verlengen, wil dit 

laten aflopen volgend jaar. Heeft telefonisch aangegeven dat hij zou overwegen om mij langer in de 

woning te willen laten blijven als ik meer betaal dan de maximaal toegestane huurprijs.’ 

 

‘Als wij een opmerking maken over het slechte onderhoud dan zegt de vertegenwoordiger: u 

waardeert niet wat ik voor u doe dan gaat u maar verhuizen.’ 

 

Procesmatige bezwaren tegen verruiming tijdelijke huurcontracten 

Zowel demissionair minister Ollongren als haar voorganger minister Blok hebben aangegeven dat de 

tijdelijke huurovereenkomst een uitzondering moest blijven. Bij de vaststelling van de Wet 

Doorstroming Huurmarkt 2015 is afgesproken dat de wet zou worden geëvalueerd na vijf jaar. Deze 

evaluatie is nog niet afgerond en zodoende ook nog niet besproken door de Tweede Kamer. Het 

wijzigen van regels die raken aan de zekerheid van een dak boven het hoofd vraagt om zorgvuldigheid. 

Dat betekent op zijn minst het afwachten en bespreken van de evaluatie in de Tweede Kamer. De 

besluitvorming is naar oordeel van de Woonbond dan ook onzorgvuldig. De implementatie – waar de 

Woonbond inhoudelijk fel op tegen is – kan dan ook niet plaatsvinden voordat de evaluatie van de 

Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 heeft plaatsgevonden. 

 

Conclusie 

De Woonbond is positief over de gewijzigde Woningwet en adviseert u deze aan te nemen. Over het 

amendement van het lid Koerhuis adviseert de Woonbond u per motie de minister op te roepen om 

niet tot implementatie over te gaan tot de evaluatie van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 heeft 

plaatsgevonden en dan de Tweede Kamer een nieuw oordeel te laten vellen over de onwenselijkheid 

van tijdelijke huurovereenkomsten in de brede zin. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Zeno Winkels 

Directeur Woonbond 

 


