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Wet tijdelijke huur 
In januari heeft het congres een motie van ons aangenomen die de fractie oproept 
om de de huidige huurbescherming overeind te houden. Het congres moet eerst 
bepalen welke kant we daarmee op willen.  
Dankzij de motie is inmiddels één belangrijke bedreiging van tafel. Vlak na ons 
bezoek aan Diederik Samsom heeft de Tweede Kamerfractie aan Blok laten weten 
dat het plan om voor nieuwe kantoorwoningen de huurprijsbescherming en het 
woningwaarderingsstelsel (WWS) af te schaffen, in de ijskast mag. 
De tweede grote bedreiging voor huurders is de Wet tijdelijke huur. Door onze motie 
kan de PvdA hier geen steun aan geven. 
Wat is er zo erg aan de Wet tijdelijke huur? 
Hierdoor zal het huren net zo hard gaat flexibiliseren als met het werken is gebeurd. 
En verhuurders krijgen ruim baan om hun huurders maximaal uit te melken. Sparen 
voor een koopwoning kunnen jongeren op hun buik schrijven. Dus ze zitten ook nog 
gevangen in (te) dure huurwoningen. 
Welke rampzalige maatregelen heeft Blok in petto? 
Als jij een boedelbak of een smoking huurt dan is dat altijd voor bepaalde tijd. Je 
spreekt af wanneer de huur begint én wanneer die eindigt. Bij een woning spreek je 
alleen af wanneer de huur begint. Er mag wel in het huurcontract staan, dat het geldt 
voor bijvoorbeeld 12 maanden maar dat betekent alleen dat de verhuurder zeker 
weet dat hij recht heeft op 12 maanden huur, óók als de huurder voortijdig vertrekt. 
Als de 12 maanden voorbij zijn dan is in de wet geregeld dat de huur automatisch 
overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is zo geregeld omdat wonen 
een sociaal grondrecht is. Een smoking is dat niet. 
Als huurder kun je altijd opzeggen wanneer je wilt. Als verhuurder niet. Er staat in de 
wet heel precies omschreven om welke redenen het aan verhuurders is toegestaan 
om de huur op te zeggen. De bekendste reden is, dat de verhuurder de woning 
dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Onder die reden wordt ook verstaan: sloop-
en-nieuwbouw. Er staat in de wet dat de huurder in dat geval recht heeft op een 
vervangende huisvesting en een verhuiskostenvergoeding. 
Voor studenten met een campuscontract is het net even anders geregeld. Die 
hebben na hun afstuderen geen recht op een vervangende huisvesting en ook geen 
recht op een verhuiskostenvergoeding. (7:274, lid 4 BW). 
De minister heeft in zijn eerste openbare voorstel voorgesteld om de regeling voor 
studenten uit te breiden, zodat 7:274, lid 4 BW ook gaat gelden voor jongeren, 
promovendi én voor grote gezinnen. (Dat laatste behoeft een toelichting tussendoor. 
De redenering is, dat als een jongere uit een groot gezin tot het aangaan van een 



tijdelijke huurovereenkomst voor jongeren kan worden verleid en als daardoor de rest 
van het gezin niet meer groot genoeg is om in een grote eengezinswoning te mogen 
wonen, dat dan de rest van het gezin op straat kan worden gezet zonder recht op 
vervangende huisvesting en verhuiskostenvergoeding.) 
Wat zal het resultaat zijn voor jongeren? Ze mogen bidden dat ze na afloop van het 
tijdelijke contract in de sociale huursector terecht kunnen zolang ze een laag 
inkomen hebben maar zekerheid daarover hebben ze niet. Zodra ze een te hoog 
inkomen hebben, bijvoorbeeld omdat ze gaan samenwonen, dan moeten ze een 
woning zoeken in de particuliere huursector. 
Ook daar wordt tijdelijkheid troef. De minister wil namelijk niet alleen de opzeggings-
mogelijkheden verruimen maar wil het ook heel in het algemeen toestaan om te gaan 
werken met huurovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dan kan een particuliere 
verhuurder om de haverklap huurders op straat zetten en telkens weer een ‘markt-
conforme’ huursprong maken. Alweer zonder recht op vervangende huisvesting en 
verhuiskostenvergoeding. 
Sparen voor een koopwoning is er voor jongeren niet meer bij dus jongeren die een 
te hoog inkomen hebben voor de sociale huursector kunnen ook niet wegvluchten 
voor de hoge huren van de particuliere huursector. 
Eigenlijk krijg je dan eenzelfde soort situatie terug die uitmuntend is beschreven in 
Kosten Koper waaraan Ed Groot heeft meegewerkt: alle partijen – overheden, 
bouwers en hypotheekverstrekkers – hadden begin van de eeuw een pervers belang 
bij het instandhouden van schaarste en/of voelden geen prikkel om te zorgen voor 
voldoende woningen. De Wet tijdelijke huur is daarom in zijn uitwerking in strijd met 
de Grondwet, artikel 22 lid 2: bevordering van voldoende woongelegenheid is 
onderwerp van zorg der overheid. 
Dit zijn de allergrootste bezwaren. De huurovereenkomst voor bepaalde tijd 
mag er niet komen. En studenten, promovendi, jongeren en grote gezinnen 
moeten ook wettelijk recht krijgen/houden op vervangende huisvesting en een 
verhuiskostenvergoeding. 
Daarnaast vinden we dat er al veel te veel geflexibiliseerd is sinds kraken wettelijk is 
verboden en de antikraakbedrijven als paddestoelen uit de grond zijn opgekomen. 
 
 
Blok over huisvesting erkende vluchtelingen 
Op 2 oktober heeft Blok een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Net als wij denkt 
hij: never waste a good crisis.  Wij hebben daarom voorgesteld dat er versneld 
semipermanente woningen bij moeten komen. Niet alleen voor erkende vluchtelingen 
maar voor iedereen, zodat de fysieke integratie direct begint en de druk op de 
bestaande voorraad sociale huurwoningen afneemt. Dat vindt Blok ook. Maar daar 
waar wij voorstellen om het probleem van de kostendelersnorm op te lossen door 
deze norm voor iedereen af te schaffen, is de minister blij dat daardoor de uitgaven 
aan huurtoeslag en bijstandsuitkeringen kunnen worden beteugeld. En verder be-
schouwt hij de toestroom van vluchtelingen als aansporing om zogenaamd goedkope 
scheefwoners verder uit te persen en om snel te komen met zijn Wet tijdelijke huur. 
Hij benut de actualiteit dus voor zijn agenda om de rechten van huurders uit te 
kleden ten gunste van het verdienplaatje van particuliere verhuurders. 
In elk debat over volkshuisvesting, dus ook in dit debat, stelt Blok zich op het stand-
punt dat er genoeg sociale huurwoningen zijn. Daarbij beschouwt hij het hele land als 
één woningmarkt. Dat is natuurlijk onzin. Alsof de overschotten in Heerlen soelaas 
kunnen bieden aan een woningzoekende, die in Utrecht werkt. 



Uitnodiging Netwerk Ruimte 
Wij werken prettig samen met het PvdA Netwerk Ruimte. Dat is begrijpelijk. Ook voor 
huurders is het belangrijk dat er deugdelijk beleid is om de ruimtelijke ontwikkeling in 
goede banen te leiden. Daar ontbreekt het nu aan. Het Netwerk Ruimte wil daar 
verandering in aanbrengen door toe te werken naar een nieuw handvest voor de 
ruimtelijke politiek van onze partij. 
Op zaterdag 17 oktober organiseert het Netwerk Ruimte daartoe in het stadhuis in 
Almere een conferentie over ruimtelijke politiek. Het programma ziet er veelbelovend 
uit. Graag sturen we daarom de uitnodiging en het volledige programma door naar 
alle leden van de Werkgroep Huurders van de PvdA. 
Zie: http://us6.campaign-
archive1.com/?u=e6000aa4a71298b3b2b94e58f&id=96ecc08430&e=e625a08571 
 


