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Geacht Kamerlid, 

 
Op 6 april ontving u van de minister de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten. Wij 
hopen dat deze wet snel wordt aangenomen. Zonder deze wet zullen huurders, waarvan het tijdelijke 
contract afloopt, mogelijk op straat komen te staan. Het spreekt vanzelf dat dit in de huidige 

omstandigheden niet wenselijk is. Toch horen wij voorbeelden waarin verhuurders zich strikt opstellen 

en contracten beëindigen omdat er geen wettelijk kader voor verlenging is. Wij roepen u daarom op 
om deze spoedwet zo snel mogelijk aan te nemen, want elke dag uitstel laat deze situatie langer 

voortduren.  

 
Tegelijkertijd roepen wij u op om enkele wijzigingen aan te brengen in de spoedwet. Wij vinden dat de 

wet op enkele punten beter kan. Om te beginnen hebben we een aantal vragen bij inhoudelijke 
keuzes die zijn gemaakt. Waarom is de mogelijke verlenging beperkt tot 1 keer drie maanden? Wat 

gebeurt er als de huidige situatie langer duurt? Waarom is de spoedwet beperkt tot algemene 

tijdelijke contracten? Ook tijdelijke contracten voor doelgroepen of op basis van de leegstandswet 

kunnen nu aflopen, met als gevolg dat huurders op straat komen te staan. Waarom wordt er voor die 
huurders niets geregeld? 

 

Het wetsvoorstel was bedoeld om te voorkomen dat mensen buiten hun schuld op straat zouden 

komen te staan. In het gezamenlijke statement van de minister en de vertegenwoordigers van de 

verhuurders staat het mooi verwoord: “Hierbij geldt als gezamenlijke lijn dat huisuitzettingen 
voorlopig worden uitgesteld gedurende de crisisperiode, tenzij er evidente redenen zijn, zoals 

criminele activiteiten of extreme overlast.”  

Dat is een statement waar wij ons helemaal achter kunnen scharen. Maar dat is niet wat er in de 
spoedwet staat. De spoedwet beperkt de uitzonderingen niet tot de bovengenoemde ‘evidente 

redenen’ maar staat contractenbeëindiging ook toe in twee andere situaties:  

• Als een woning al is verkocht of verhuurd mag het verzoek om huurverlenging worden geweigerd. 
Ook geplande sloop of zelfbewoning mag een reden zijn om het verzoek van de huurder voor 

contractverlening te weigeren. De genoemde verplichtingen zouden dan wel voor 1 april moeten 

zijn aangegaan;  

• Als een huurder zich niet “als een goed huurder gedraagt” mag de verhuurder het verzoek tot 
contractverlenging naast zich neerleggen. Het probleem hierbij is dat dit in de praktijk meestal een 

omschrijving is van het hebben van een betalingsachterstand. De oorzaak van zo’n 

betalingsachterstand is vaak niet bij de verhuurder bekend. Dit betekent dat huurders die, mogelijk 
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als gevolg van de coronacrisis, een betalingsachterstand hebben opgelopen, een tijdelijke 

contractverlenging kan worden geweigerd. Bovendien wordt de gang naar de rechter ook nog bij 
deze huurders gelegd. 

 
De Woonbond wil voorkomen dat huurders met een tijdelijk contract zonder woonruimte komen te 

zitten tijdens de coronacrisis. Wij vinden niet dat tijdelijke contractverlenging mag worden geweigerd 
omdat de eigenaar de woning wil slopen. Dat kan worden uitgesteld in de huidige omstandigheden. 

Daarom zouden wij artikel 4, lid 1, onderdeel e van de wet willen schrappen. Andere bewoning van de 

woning zou een reden kunnen zijn om contractverlenging te weigeren, maar dan moet vervangende 

woonruimte voor de vertrekkende huurder geregeld zijn. Met het toevoegen van 1 zin kan dit worden 

ondervangen. Betalingsachterstand zou in de huidige omstandigheden geen reden voor weigering van 
tijdelijke contractverlenging mogen zijn. Daarom zouden wij de tweede volzin van artikel 4, lid 1 willen 

schrappen. 

 
Wij stellen daarom drie amendementen voor: 

1. Artikel 4, lid 1 onderdeel e te schrappen. 

2. Aan artikel 4, lid 1, eerste volzin toe te voegen: “mits is komen vast te staan dat de huurder andere 
woonruimte tot zijn beschikking heeft.” 

3. Artikel 4, lid 1, tweede volzin, te schrappen. 

 
Mocht u nog vragen hebben over onze visie, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid tot nadere 

toelichting, 
 

Met vriendelijke groet 

 
Paulus Jansen 
algemeen directeur 
 

 


