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Aan de leden van de Algemene commissie 
voor Wonen en Rijksdienst 
 
 
 

 
Ons kenmerk: V16.0017 

Afdeling: directie 
Datum: 7 januari 2016 

Onderwerp: Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt  
 
 
 
Geachte Kamerleden, 
 
 
Op maandag 11 januari sluit de inbreng voor het verslag van het Wetsvoorstel doorstroming 
huurmarkt 2015 (34 373). De Nederlandse Woonbond doet u hierbij een eerste reactie 
toekomen, aangevuld met vragen die wij hebben over het voorstel. 
 
Huursombenadering 
 
De Woonbond is verheugd dat de minister het voorstel voor de huursombenadering van het 
Sociaal Huurakkoord overneemt. De huren zijn de afgelopen jaren enorm gestegen, waardoor 
velen de huur amper meer op kunnen brengen. Op vier manieren bevordert het Sociaal 
Huurakkoord de betaalbaarheid en tegelijkertijd de doorstroming: 
1. Een maximale huursomstijging van inflatie plus 1% zorgt voor gematigde huurverhogingen 
over de volle breedte. Dat is een grote verbetering voor (de financiële positie van) huurders.  
2. Het Sociaal Huurakkoord zorgt voor een meer evenwichtige verdeling van de huurverhoging 
over zittende en nieuwe huurders, doordat de harmonisatie in de huursom is opgenomen. Juist 
de aanvangshuren na harmonisatie rezen de afgelopen jaren de pan uit. Door de huursom 
inclusief harmonisatie te berekenen zal het prijsverschil bij verhuizing minder groot zijn. Dit 
bevordert de doorstroming en de betaalbaarheid voor nieuwe huurders. Juist in die categorie is 
betaalbaar wonen nu een groot probleem. 
3. Ook zorgt het akkoord voor een betere balans tussen de huur en de kwaliteit van de woning 
door het invoeren van een staffel. Binnen de huursomstijging van inflatie +1% mag de 
individuele huur stijgen met inflatie +2,5% als de huur lager is dan 80% van de maximale huur. 
Is de huur hoger, dan mag de individuele huurverhoging maximaal inflatievolgend zijn. 
4. De huursombenadering is als instrument niet geschikt voor de commerciële sector. Daarom 
is in het huurakkoord aangegeven dat de huurverhoging in het gereguleerde deel van deze 
sector gelijke tred moet houden met de huurverhoging in de corporatiesector. Dit kan 
bijvoorbeeld door de maximale huurverhoging per huishouden in de commerciële sector gelijk 
te stellen aan de maximale huursomstijging in de corporatiesector. 
 
Helaas hebben wij moeten constateren dat in het wetsvoorstel afgeweken wordt van het Sociaal 
Huurakkoord zoals Aedes en de Woonbond dat gesloten hebben. Het gaat daarbij om cruciale 
onderdelen, waardoor het evenwicht uit het akkoord verloren gaat. Van de hierboven genoemde 
instrumenten zijn de laatste twee niet in het wetsvoorstel overgenomen. Bovendien is er een 
inkomensafhankelijke component aan het systeem toegevoegd.  
 
De Woonbond wil vasthouden aan de afspraken van het Sociaal Huurakkoord. Dit akkoord 
bevat namelijk een evenwichtig voorstel voor het huurbeleid en heeft veel draagvlak in de 
sector. We vinden het noodzakelijk dat dit jaar de huursombenadering onverkort van kracht 
wordt, met een maximale huursomstijging van inflatie +1%. De Woonbond vindt het onjuist om, 
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als er al sprake is van inkomensafhankelijke huurverhogingen, deze bovenop de 1% te zetten. 
Betaalbaarheid vraagt juist om eventuele extra maatregelen voor huurders die duur 
scheefwonen. 
Wij zien geen noodzaak om nu een systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen op te 
tuigen voor 2017 en verder. Aedes en Woonbond zijn nog in gesprek over een evenwichtig 
beleid gericht op duur en goedkoop scheefwonen. Bovendien kan op basis van meer recente 
cijfers, die het WoonOnderzoek in het voorjaar van 2016 zal publiceren, een aparte discussie 
worden gevoerd over eventuele aanvullende maatregelen.  
 
Huurverhoging en prijs-kwaliteitverhouding 
Een element dat in het wetsvoorstel helemaal uit de huursom is verdwenen, is de relatie tussen 
de huurverhoging en de prijs-kwaliteitverhouding. Dit was juist een cruciaal onderdeel van het 
Sociaal Huurakkoord. Door een staffelgrens te stellen op 80% van de maximale huur wordt 
voorkomen dat huurders die al bijna maximale huur betalen toch een forse huurverhoging 
krijgen. Tegelijkertijd kan bij huurders die relatief goedkoop wonen een hogere huurverhoging 
worden gevraagd. Deze logica wordt in het wetsvoorstel losgelaten: in dit voorstel kan elke 
huurder een huurverhoging van inflatie +2,5% krijgen, als de totale huursomstijging van inflatie 
+1% maar niet wordt overschreden. Hierdoor wordt het beoogde doel om meer balans te 
brengen tussen de huurverhoging en de prijs-kwaliteitverhouding doorkruist. De minister geeft 
weliswaar de mogelijkheid om dit in de lokale prestatieafspraken op te nemen, maar wij zien 
geen enkele reden om dit niet wettelijk te regelen. 
 
Particuliere verhuurders 
Een andere serieuze afwijking van het huurakkoord betreft de particuliere verhuurders. 
Huurders die een sociale huurwoning (gereguleerde sector) huren van een particuliere 
aanbieder, kunnen een huurverhoging krijgen van 2,5% boven inflatie. De verhuurders 
ontvangen hiernaast ook nog extra inkomsten uit de harmonisatie en de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Op dit moment is het echter al zo dat huurders in deze sector vaak al veel meer 
betalen voor woningen van mindere kwaliteit. Gemiddeld is de huurprijs € 54 hoger dan die van 
gereguleerde woningen in de corporatiesector. De kwaliteit is gemiddeld 11 punten lager 
volgens het Woningwaarderingsstelsel. Huurders in de particuliere sector betalen hierdoor 
gemiddeld 10% meer voor 10% minder kwaliteit. Dit zogenaamde ‘meer voor minder gat’ valt te 
berekenen op € 110 per maand. Ook huurders met lage inkomens huren in de particuliere 
sector (bijna één op de vier), vaak omdat zij geen alternatief hebben. Ter informatie sturen wij 
ons rapport ‘Meer huur voor minder huis’ toe, waarin deze waarnemingen worden onderbouwd 
en uitgewerkt. 
 
In het wetsvoorstel worden de particuliere verhuurders wel erg bevoordeeld. Particuliere 
verhuurders krijgen zelfs méér ruimte voor huurverhogingen. Terwijl juist hier huurmatiging hard 
nodig is. De gevolgen van het wetsvoorstel zullen zijn: sterk stijgende huren, toenemende 
armoede bij deze groep huurders en een groter beroep op de huurtoeslag. Het voorstel geeft 
deze huurders minder bescherming, terwijl juist zij een goede bescherming tegen woekerhuren 
nodig hebben. Minister Blok schrijft in de Memorie van Toelichting dat in deze sector de 
afgelopen jaren geen maximale huurverhoging werd gerealiseerd. Daarmee lijkt hij aan te 
geven dat dit ook na aanname van zijn wetsvoorstel wel mee zal vallen. Het probleem is echter 
dat in de schaarstegebieden wel maximale huurverhogingen worden gevraagd. En daar zullen 
huurders nog meer in betaalbaarheidsproblemen komen.  
Bovendien ontstaat er een ongelijke behandeling tussen huurders van corporaties en die van 
particuliere verhuurders. Dit vinden we zeer ongewenst, net zoals Aedes en de VNG. 
Huurprijsbeleid zou onafhankelijk moeten zijn van de eigenaar/verhuurder. Een ander 
ongewenst effect doet zich voor bij de huurtoeslag: minister Blok rekent voor dat de maatregel 
bij corporaties een besparing van 38 miljoen ineens en daarna 27 miljoen per jaar oplevert. De 
hoge maximale huurverhogingen in de particuliere sector kosten de schatkist echter 7 miljoen 
per jaar aan huurtoeslag. De Woonbond ziet geen enkele logica in het via de huurtoeslag 
subsidiëren van extra verdiencapaciteit voor particuliere verhuurders. Wij pleiten voor een gelijk 
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speelveld. Daarom pleiten wij nogmaals voor de benadering zoals die is gekozen in het Sociaal 
Huurakkoord, waarin de maximale huurverhoging in de particuliere sector materieel gelijk is aan 
die van de corporatiesector. 
 
Inkomensafhankelijke huurverhogingen 
Het beleid om scheefwonen aan te pakken heeft niet het gewenste effect gehad. Weliswaar is 
het aantal scheefwoners afgenomen, maar dit heeft niet geleid tot een betere doorstroming. De 
afname in het aantal goedkope scheefwoners heeft waarschijnlijk vooral te maken met 
gedaalde inkomens. Er kleven grote nadelen aan de huidige inkomensafhankelijke aanpak. 
Veel huurders worden onterecht als scheefwoner aangemerkt. Bij toepassing van de Nibud-
normen zien we bijvoorbeeld dat veel mensen met een modaal inkomen, die volgens de 
definitie van minister Blok scheefwoner zijn, niet rond kunnen komen met hun huidige hoge 
huur. Uit onderzoek in opdracht van Aedes en Woonbond blijken huurders met een inkomen 
tussen € 33.000 en € 43.000 euro en een sociale huurwoning, volgens de wet scheefwoner, 
een gemiddelde huurquote van 21% te hebben. Het deel van hun inkomen dat zij, voor de 
invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging, aan huur betaalden, is vrijwel gelijk aan 
het gemiddelde.  
Ook is de toegepaste systematiek veel te grof. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden 
met verschillen tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens of met verschillen in de 
verhouding prijs en kwaliteit. Een gezin met een huur van € 700 en een alleenstaande met een 
huur van € 300, beide met een jaarinkomen van € 40.000, krijgen een gelijke huurverhoging van 
2% boven inflatie.  
Verder blijken veel zogenaamde scheefwoners niet te kunnen doorstromen omdat zij geen 
stabiel en zeker inkomen hebben (zoals ZZP-ers) of omdat zowel een koopwoning als een 
huurwoning in de commerciële huursector onbereikbaar is. 
 
Naast de 'goedkope scheefwoner’ kennen we het groeiende probleem van de 'dure 
scheefwoner'. Al in 2012 zaten 332.000 huishoudens in een huis waarvan de huur te hoog is 
voor het inkomen. Over deze groep gaat het zelden als er over scheefwoners wordt gesproken, 
terwijl dit juist de groep is die met een groot probleem zit. 
 
Bovendien is de populatie scheefwoners zeer dynamisch. Een promotie of gaan samenwonen 
maakt dat dat iemand plotseling een ‘goedkope scheefwoner’ is, terwijl verlies van baan of 
opdrachten als ZZP-er iemand al snel in de categorie ‘dure scheefwoner’ kan doen belanden. 
Ook uit het Abf-rapport ‘Passend wonen’ blijkt de kwalificatie in termen van goedkoop 
respectievelijk duur scheefwonen van jaar op jaar kan veranderen, en wel bij een betrekkelijk 
grote groep.  
 
Scheefwonen is dus een weerbarstige en ingewikkelde problematiek. Bij het in kaart brengen 
van de aantallen ontbreken actuele cijfers. De meest recente cijfers stammen uit 2012 en geven 
een verouderd beeld. Het genoemde aantal van 332.000 dure scheefhuurders is bijvoorbeeld 
inmiddels al fors toegenomen. De afgelopen jaren zijn de huren fors gestegen en hebben veel 
mensen door de economische crisis te maken gehad met een inkomensachteruitgang. Het ligt 
niet voor de hand om op basis van verouderd cijfermateriaal het beleid voor de komende jaren 
te bepalen. 
 
De Woonbond wil daarom eerst de cijfers van het WoonOnderzoek 2015 afwachten, die in april 
2016 gepubliceerd worden. Op basis van deze actuele cijfers en een nadere analyse willen we 
de mogelijkheden verder verkennen. Daarbij is de Woonbond bereid om na te denken over 
diverse mogelijkheden. 
De Woonbond is momenteel met Aedes in overleg over een eventueel alternatief waarbij 
goedkoop en duur scheefwonen bestreden wordt, zonder de willekeur in het huidige 
wetsvoorstel. Het liefst zouden we dit willen doen op basis van recente cijfers. 
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In het wetsvoorstel wordt naast de huursom een systeem van inkomensafhankelijke 
huurverhogingen gehandhaafd. Daarbij worden wijzigingen voorgesteld in de systematiek. De 
Woonbond vindt het terecht dat huurders met een inkomen tot € 38.950 niet langer als 
scheefwoner worden gedefinieerd, nu zij tot de corporatiedoelgroep worden gerekend. Maar 
waarom is het maximale huurverhogingspercentage voor huishoudens met een inkomen tussen 
€ 38.950 en € 43.786 verhoogd van inflatie +2% naar inflatie +4%? Hier wordt geen enkele 
onderbouwing voor gegeven. Het is ook niet redelijk, gezien de gemiddelde huurquote en de 
draagkracht van deze groep. Ter illustratie: volgens het Nibud kan een gezin met twee kinderen 
en een inkomen van € 39.000 niet eens een huur van € 600 betalen. Toch worden zij door deze 
wet als scheefwoner bestempeld en uit de sector gejaagd. 
 
  
Vragen 

 Waarom koppelt de minister twee verschillende onderwerpen in één wetsvoorstel? 

 Waarom is het door de sectorpartijen gedragen Sociaal Huurakkoord niet onverkort 
overgenomen? 

 Om het huurbeleid te wijzigingen bevat het wetsvoorstel maar liefst 24 aangepaste artikelen 
in zes verschillende wetten. Om de huursombenadering zoals Woonbond en Aedes die 
voorstaan, te realiseren hoeft maar één artikel in één wet te worden aangepast, namelijk 
artikel 54 van de Woningwet. Waarom wordt hier niet voor gekozen?  

 In het Woonakkoord van februari 2013 is afgesproken dat het kabinet met een voorstel komt 
“om het systeem van jaarlijkse huurverhogingen te vervangen door een systeem met een 
jaarlijkse huursom”. Hoe verhoudt zich dit met het handhaven van (een vorm van) 
inkomensafhankelijke huurverhogingen? 

 Waarom is de staffel van 80% uit het Sociaal Huurakkoord niet overgenomen in het 
wetsvoorstel? 

 Hoe kan de betaalbaarheid voor huurders in de particuliere sector verbeterd worden? 

 Waarom kiest de minister niet voor een systematiek waarin de jaarlijkse maximale 
huurverhogingen in de corporatiesector en de particuliere sector materieel gelijkwaardig 
zijn? 

 Waarom kiest de minister voor een constructie waarin particuliere verhuurders  
€ 7 miljoen per jaar extra aan huurtoeslaggelden kunnen innen?  

 Welke ruimte ligt er voor Aedes en Woonbond om met een alternatief voorstel om goedkoop 
en duur scheefwonen aan te pakken? 

 Extra huurinkomsten door inkomensafhankelijke huurverhogingen kunnen buiten de 
huursom gehouden worden als er in de prestatieafspraken is afgesproken dat deze 
inkomsten gebruikt zullen worden voor investeringen. Geldt hier een instemmingsrecht voor 
huurders, die het bedrag immers moeten opbrengen? 

 Wat zijn de voordelen van de driejaarlijkse inkomenstoets ten opzichte van een jaarlijkse 
toets? 

 Bij een inkomensdaling kan een huurder bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Als hij gelijk krijgt, wat gebeurt er dan met de eerder afgegeven 
huishoudverklaring? Wordt deze vernietigd? 

 Als het inkomen achteruit gaat, is het voor de huurder niet gemakkelijk om een onterechte 
huurverhoging tegen te houden en om huurverlaging te bewerkstelligen. Het initiatief ligt 
meer bij de huurder en hij moet zelf meer bewijslast aandragen. Waar kan de huurder hulp 
krijgen? Is de oprichting van een Expertisecentrum voor huurders mogelijk? 

 Waarom wordt de wetgeving voor inkomensafhankelijke huurverhoging aangepast, enkele 
maanden voordat cijfers over het effect van de huidige wetgeving gepubliceerd worden in 
WoON 2016? Is overwogen om dit deel later te bespreken op basis van meer recente 
cijfers? 

 Waarom wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging van huishoudens met een inkomen 
tussen € 38.850 en € 43.786 verhoogd? 
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Tijdelijk huren 
 
De Woonbond constateert dat er momenteel al veel mogelijkheden zijn voor tijdelijke verhuur: 
campuscontracten voor studenten, tijdelijk gebruik van gehandicapten- of ouderenwoning, 
tussenhuur/diplomatenclausule, ‘short-stay’-contracten, tijdelijke verhuur van woonruimten in 
afwachting van een andere bestemming, sloop, renovatie of verkoop. Met de voorliggende 
plannen wordt het arsenaal aan mogelijkheden van tijdelijke verhuur nog veel groter. In deze 
ontwikkeling van flexibilisering op de huurmarkt worden reguliere huurcontracten verdrongen en 
krijgen steeds meer huurders te maken met onzekerheid in het wonen.  
 
Voor veel groepen woningzoekenden is het uitermate lastig om een betaalbare huurwoning te 
vinden, zeker in schaarstegebieden. Het tekort aan deze woningen wordt niet opgelost met 
tijdelijke contracten. Het beleid is te weinig gericht op het streven naar structurele oplossingen. 
De schaarste zelf wordt niet aangepakt. De Woonbond vindt het van belang dat er meer aanbod 
komt, zeker voor jonge starters. 
 
Nadelen voor huurders en maatschappij 
Er kleven ernstige nadelen aan het toenemende gebruik van tijdelijke contracten. In de eerste 
plaats vindt vaak een verdringing van vaste contracten plaats. Er zijn steeds minder reguliere 
huurcontracten en steeds meer flexibel verhuurde woonruimten. Groepen verkassen van de 
ene tijdelijke naar de andere onzekere woonsituatie. Er ontstaat ook een ongewenste 
tweedeling tussen bewoners met een vast huurcontract of een koopwoning en bewoners die 
aangewezen zijn op onzekere contracten van tijdelijk wonen om in ieder geval een dak boven 
hun hoofd te hebben. Ook geeft het negatieve effecten in de wijken. Bewoners komen en gaan, 
en hebben weinig gelegenheid om binding met de buurt op te bouwen. 
Een andere bedreiging is de aantasting van de huurbescherming. De rechten van huurders 
worden ingeperkt op een zeer wezenlijk onderdeel. De huurbescherming is er niet voor niets en 
geeft huurders de zekerheid dat zij niet zo maar hun huis uitgezet kunnen worden. Wonen is 
een basisbehoefte die je niet zomaar kan opschorten. Het besef dat je elk moment of op korte 
termijn je huis uitgezet kan worden is zeer ingrijpend en stressvol. Zeker als de kans om een 
nieuwe woning te vinden klein is. Aantasting van de huurbescherming gaat gepaard met een 
grotere afhankelijkheid van de verhuurder. Wanneer de belangrijkste bescherming van de 
huurder vermindert, wordt de machtsbalans tussen verhuurder en bewoners steeds schever. 
Huurders moeten zich schikken naar de wensen van de verhuurder, want een andere huurder is 
zo gevonden. 
 
Ondanks de opmerkingen in de toelichting dat het geenszins de bedoeling is om het 
uitgangspunt van het contract voor onbetaalde duur te verlaten en dat tijdelijke verhuur zo moet 
worden ingezet dat aan de essentie van de huurbescherming niet wordt afgedaan, zien wij het 
voorstel de huurbescherming ernstig aantasten. Deze basale bescherming van huurders dient 
volgens ons in tact te blijven. 
 
De Woonbond is pertinent tegen de introductie van een huurovereenkomst voor korte tijd, die 
elke verhuurder in elke situatie kan toepassen. Dit contract ondermijnt de huurbescherming van 
huurders en leent zich voor misbruik door verhuurders, zeker in de particuliere sector. Het wordt 
voor hen erg aantrekkelijk om standaard een jaarcontract aan te bieden en te benutten als een 
proeftijd. Als een huurder ‘lastig’ is, bijvoorbeeld omdat hij onderhoud eist of vraagtekens zet bij 
de huurprijs, wordt het contract niet omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. 
Verder voorziet de Woonbond problemen bij het tijdelijk contract voor grote gezinnen, zeker als 
gezinnen op straat gezet worden zonder dat zij passende huisvesting hebben kunnen vinden. 
Voor doorstroming in deze situaties zijn alternatieven voor handen, waarbij zorgvuldiger wordt 
omgegaan met de rechten van de huurders.  
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Positie huurders en woningzoekenden 
Het ministerie heeft gesprekken gevoerd met diverse partijen in het veld. Hoewel het doel was 
om een zo breed mogelijke inventarisatie van behoeften en wensen te houden, is vooral 
gesproken met organisaties die het verhuurders- en vastgoedbelang vertegenwoordigen. In het 
rijtje gesprekspartners is de Woonbond de enige die de belangen van de woningzoekenden en 
de huurders vertegenwoordigt. Deze onevenwichtige verdeling van gesprekspartners heeft er 
toe geleid dat de voorstellen volledig het belang van vastgoedeigenaren en verhuurders dienen, 
terwijl er geen oog is voor het belang van bewoners. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat 
gestreefd wordt naar meer zekerheid voor de verhuurders, ten koste van de zekerheid van 
huurders. 
 
De Woonbond wil juist de woonzekerheid van huurders verbeteren. Wij pleiten voor minder 
tijdelijke, onzekere contracten en meer vaste huurcontracten met een goede huurbescherming. 
De positie van huidige bewoners met onzekere contracten moet verbeterd worden. Meer 
zekerheid kan door een garantie te geven over aansluitende huisvesting en omzetting naar een 
vast contract waar mogelijk. 
We willen voorkomen dat groepen woningzoekenden en huurders tegen elkaar uitgespeeld 
worden, waardoor er voor de ene groep andere regels gelden dan voor de andere groep. Ook 
willen wij geen schakeling en opeenstapeling van tijdelijke en onzekere contracten, waardoor er 
groepen ontstaan die van de ene onzekere woonsituatie naar het volgende tijdelijke contract 
gaan. Alleen in bijzondere gevallen is de inzet van tijdelijke contracten toelaatbaar. 
 
Vragen 
 

 Waarom is in de gespreksronde over tijdelijke verhuur naast de Woonbond alleen gesproken 
met verhuurders en andere voorstanders van uitbreiding van tijdelijke verhuur? Waarom is er 
niet gesproken met bijvoorbeeld de studentenbonden, jongerenorganisaties, de Bond 
Precaire Woonvormen en de huurdersorganisaties van de betreffende corporaties? 

 Waarom wordt gekozen voor meer zekerheid voor verhuurders ten koste van de 
woonzekerheid van huurders? 

 De maatschappij wordt steeds dynamischer. Mensen krijgen op veel terreinen te maken met 
onzekerheid, waarom zouden we dit moeten uitbreiden naar de woningmarkt?  

 De minister stelt dat het uitgangspunt van het contract voor onbepaalde duur niet wordt 
verlaten. Hoe gaat de minister voorkomen dat in de toekomst de meerderheid van de nieuwe 
huurders aangewezen is op een tijdelijk huurcontract? 

 Op de arbeidsmarkt worden flex-werkers op straat gezet voordat de werkgever een vast 
contract moet bieden. Gaat dit in de huursector ook gebeuren? 

 Voor welke woningen kunnen tijdelijke contracten gaan gelden en voor welke woningen niet?  

 Hoe kan een tweedeling op de woningmarkt tussen vaste bewoners en ‘flex-nomaden’ 
worden voorkomen? 

 Krijgen weinig kansrijke woningzoekenden te maken met een stapeling aan (verschillende 
soorten) tijdelijke contracten? 

 Waar moeten bewoners naar toe na afloop van hun tijdelijk contract? Is er onderzoek 
gedaan naar welke reële alternatieven deze mensen hebben? 

 Is onderzocht of er geen andere manieren zijn om de doorstroom uit grote sociale 
huurwoningen te realiseren, zoals persoonlijke gesprekken en een concreet aanbod voor 
een andere passende woning?  

 Als (niet meer zo) grote gezinnen gedwongen worden te verhuizen, wordt dan rekening 
gehouden met hun netwerk in de buurt en de scholen van de kinderen? 

 Waarom worden de rechten van huurders in de Leegstandwet ingeperkt (kortere minimum 
verhuurduur en kortere opzegtermijn) bij tijdelijke verhuur van te koop staande 
huurwoningen? 

 Met de aanpassing van de ‘diplomatenclausule’ kan een eigenaar de woonruimte blijvend 
tijdelijk verhuren, ook als hij niet van plan is om zelf terug te keren naar de woning. Hoe kan 
dergelijk misbruik worden voorkomen? 
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 Aan de inzet van huurcontracten op basis van artikel 7:232, tweede lid, van het BW (‘naar 
zijn aard van korte duur’) kleven grote bezwaren. Waarom is niet gekozen om gebruik van 
deze contracten in te perken door de toepassing nader te omschrijven? 

 Geldt bij de huurovereenkomst voor korte tijd altijd de vaste termijn van het contract of geldt 
hier ook de flexibiliteit dat je per maand kan opzeggen? 

 Wat gebeurt er als de huurder na afloop van een huurovereenkomst voor korte duur in de 
woning blijft zitten en de huur blijft betalen? 

 Is de tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen alleen bedoeld voor de 
huisvesting van statushouders? Of kan het ook voor andere groepen huurders ingezet 
worden? 

 In welke gevallen hebben tijdelijke huurders recht op de verhuiskostenvergoeding van 
minimaal € 5857? 

 In welke gevallen hebben tijdelijke huurders recht op herhuisvesting na afloop van het 
contract? 

 
 
Uw Kamer heeft ingestemd met de behandeling van het wetsvoorstel via een spoedprocedure. 
De Woonbond dringt aan op een zorgvuldige behandeling omdat deze wetgeving vergaande 
consequenties voor huurders heeft. 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens de Nederlandse Woonbond 

 

Ronald Paping 
algemeen directeur 


