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Wet doorstroming 2015 
Het is al weer een hele tijd geleden, dat we met een nieuwsbrief kwamen. De reden 
daarvoor is, dat we druk bezig zijn geweest met onze kernopdracht: zorgen dat de 
belangen van huurders goed doorklinken in de partijstandpunten. 
Minister Blok heeft namelijk eind vorig jaar een wet naar de Tweede Kamer gestuurd 
waarin hij zijn eerdere Wet tijdelijke huur combineerde met een nieuw stelsel voor 
huurprijsbeleid. Dat nieuwe prijsbeleid is gebaseerd op een plan van de Woonbond 
en Aedes en belooft een matiging van de prijsstijgingen in de sociale huursector. 
Goed nieuws dus voor mensen met een laag inkomen, die een woning van een 
corporatie huren. 
Voor de omvangrijke groep huurders met een laag inkomen, die een woning huren 
van een grote of kleine, particuliere of commerciële verhuurder, is het slecht nieuws. 
Vastgoedbelang en IVBN hebben niet mee willen doen met de Woonbond en Aedes. 
Zij willen dat hun leden ongeremd winst kunnen maken en zien het liefst dat alle 
huurprijsbescherming verdwijnt. Zoals te verwachten viel is Blok hen van dienst met 
het voorstel om in de particuliere huursector huurverhogingen van inflatie + 2,5 
procent toe te staan. En dat terwijl de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het 
gebodene in de particuliere huursector nu al veel slechter is dan in de sociale 
huursector. 
 
Maar waar wij extra van baalden, dat was dat Blok met deze combinatiewet zijn zin 
krijgt en het huren kan gaan flexibiliseren door allerlei soorten van tijdelijke 
contracten toe te staan en door de opzeggingsgronden voor verhuurders uit te 
breiden. 
Blok beweerde wel in de Tweede Kamer dat huurcontracten voor onbepaalde tijd de 
norm blijven maar dat is vergelijkbaar met de mededeling van de tandarts dat je geen 
pijn zult gaan voelen vlak voordat het een of andere instrument in je geopende mond 
verdwijnt. Iedereen, die de ervaring kent, zal beamen dat die woorden juist hét zijn 
signaal zijn om je schrap te zetten. Dat de diverse Tweede Kamerwoordvoerders er 
als een soort van tandartsassistentes nog wat geruststellende woorden van gelijke 
strekking aan toevoegden, doet daar niks aan af.  
 
In januari 2015 heeft het PvdA Congres een motie van ons aangenomen waarin de 
Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen om de huidige huurbescherming overeind te 
houden totdat het congres een richtinggevende uitspraak heeft kunnen doen over het 
flexibiliseren van het huren. De Wet doorstroming 2015 zou op grond van die motie 
op een veto van onze Tweede Kamerfractie hebben moeten stuiten. Maar het is 



begrijpelijk dat de fractie er toch mee heeft ingestemd vanwege het deel van de wet 
dat gaat over het huurprijsbeleid. 
 
Het congres van 13 februari 2016 heeft ons standpunt over huurbescherming 
herbevestigd. Anders gezegd: De PvdA is tegen de tijdelijke contractvormen en 
tegen de uitbreiding van de opzeggingsgronden voor verhuurders maar heeft ze 
alleen toegestaan omwille van het nieuwe huurprijsbeleid. Het is een compromis en 
zo gauw aan het daglicht treedt dat particuliere verhuurders massaal afstappen van 
huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, kan de PvdA consistent pleiten om dit 
onderdeel van de wet weer terug te draaien. 
Dat is slechts een kwestie van tijd: zodra bleek dat de wet een meerderheid had 
gekregen in de Tweede Kamer kopte het Vastgoedjournaal: ‘Goed nieuws voor 
woningbeleggers: verhuur voor onbepaalde tijd afgeschaft.’ 
 
In het debat in de Tweede Kamer zei Blok in eerste termijn dat particuliere 
verhuurders bij hem hadden aangegeven dat ze huiverden om woningen voor 
verhuur aan te bieden uit vrees om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd af te 
sluiten. Zeker kleinere particuliere verhuurders durven de verhuur nu niet aan 
volgens de Minister. De Minister noemde in het debat als voorbeeld Parkstad 
Limburg waar veel particuliere woningen leeg staan. 
Wij begrepen dat zo, dat de Wet doorstroming volgens Blok gaat leiden tot meer 
verhuringen. En dan natuurlijk niet in de zin van 1 woning die in 1 jaar tijd aan 2 
verschillende huurders verhuurd wordt want dat betekent geen feitelijke uitbreiding 
van het aanbod. Nee: meer verhuringen zet voor woningzoekenden alleen zoden aan 
de dijk als het gepaard gaat met een verruiming van het aanbod. 
Maar dan moet je het wel kunnen meten. En dat is problematisch. Woningcorporaties 
zijn namelijk verplicht om allerlei gegevens aan te leveren, die zicht bieden op hun 
volkshuisvestelijke prestaties. Particuliere verhuurders en antikraakverhuurders zijn 
commerciële bedrijven en hebben die verplichting daarom (nog) niet. Blok lijkt er veel 
aan gelegen om dat zo te houden. Maar omdat wij denken dat bij goed bestuur hoort, 
dat een minister verantwoording dient af te leggen over het gevoerde beleid en dat 
daarbij duidelijk moet zijn op welke gegevens die verantwoording zich dient te 
baseren, zijn wij met senator Lambert Verheijen wezen praten en die heeft daarna in 
voorbereiding op het debat van 22 maart aanstaande een stel goede vragen gesteld. 
Uit het schriftelijke antwoord van 15 maart jongstleden is duidelijk geworden dat de 
Wet doorstroming helemaal niet beoogt om het aanbod te vergroten. Per vraag 
geven we kort samengevat het antwoord aan. 
 

- Wat is voor kleinere particuliere verhuurders van leegstaande woningen zoals 
in Parkstad Limburg de meerwaarde van het instrument tijdelijke 
huurcontracten? (Ze kunnen immers ook al verhuren op basis van de 
Leegstandswet.) Antwoord: Inderdaad kunnen ze ook verhuren op grond van 
de Leegstandswet. Anders gezegd: er is geen meerwaarde. 

 
- Wat is de meerwaarde van het instrument van tijdelijke huurcontracten voor 

het geliberaliseerde bezit van grote particuliere verhuurders. Is het de 
bedoeling van de wet om ook doorstroming te bewerkstelligen in de vrije 
huursector, zo ja, waarom, zo nee, wat is dan met het oog op goede 
volkshuisvesting de noodzaak om aan grote particuliere verhuurders toe te 
staan om geliberaliseerde woningen tijdelijk te verhuren? Het antwoord is dat 



de wet meer beoogt dan doorstroming. Particuliere verhuurders vinden 
tijdelijke huurcontracten wel handig. 

 
 

- Bevorderen tijdelijke huurcontracten dat corporaties en particuliere 
verhuurders hun aanbod verruimen alleen doordat ze woningen gaan 
aanbieden die nu leegstaan, met andere woorden: is het slechts een nieuw 
instrument tot verdeling van woonruimte of gaan corporaties en particuliere 
verhuurders door de mogelijkheid om met tijdelijke huurcontracten te werken 
ook hun aanbod verruimen bij het bouwen? Het antwoord is: nee. De 
uitbreiding van het aanbod aan huurwoningen zal naar verwachting met name 
plaatsvinden binnen de bestaande voorraad. 

 
- Hoe gaat bij particuliere verhuurders de relatie tussen tijdelijke huurcontracten 

en de huurprijsstijging in het geliberaliseerde deel van hun huurwoning-
voorraad gemeten worden? Hoe gaat die relatie in het niet-geliberaliseerde 
deel gemeten worden en hoe gaat bij particuliere verhuurders gemeten 
worden dat de Wet doorstroming ertoe leidt dat er meer woningen te huur 
worden aangeboden? Het antwoord is: In de jaarlijkse Staat van de 
Woningmarkt worden, ook voor wat betreft de particuliere huursector, de 
ontwikkelingen in de voorraadomvang, de huurprijsontwikkeling en de 
huurharmonisatie in beeld gebracht. Voor de ontwikkeling van tijdelijke 
huurcontracten bij particuliere verhuurders zal een nieuw steekproefonderzoek 
onder verhuurders worden opgezet. 

 
- Hoe gaat gemeten worden of tijdelijke huurcontracten oneigenlijk gebruikt 

worden als proefperiode? Antwoord: corporaties zijn verplicht om gegevens 
aan te leveren. Bij particuliere verhuurders gaat het met een 
steekproefonderzoek gemeten worden. 

 
- Is de regering bereid om maatregelen te treffen, zodat gemeenten 

daadwerkelijk een leegstandsregister gaan bijhouden? Zo niet, hoe kan de 
regering dan nagaan wat de leegstand is en hoe het instrument van tijdelijke 
verhuur hier van invloed op is? Antwoord: Leegstand is een lokaal probleem 
en het is dan ook vooral zaak dat op lokaal niveau inzicht verkregen wordt. 

 
- Is de regering bereid om terug te komen op haar recente beslissing om geen 

permanent register onzelfstandige woonruimten in het leven te roepen? Zo 
nee, hoe houdt de regering dan zicht op de voorraad onzelfstandige 
woonruimten bij particuliere verhuurders en hoe wil de regering dan meten of 
het instrumente tijdelijke verhuur het aanbod aan onzelfstandige woonruimte 
van particuliere verhuurders vergroot? Antwoord: de vraagstelling impliceert 
dat de regering het instrument van tijdelijke verhuur van onzelfstandige 
woonruimte wettelijk wil vastleggen om hiermee het aanbod van 
onzelfstandige woonruimte bij particuliere verhuurders te vergroten. Echter, de 
regering beoogt met dit onderdeel van het wetsvoorstel vooral  het huisvesten 
van vergunninghouders op grond van het Bestuursakkoord Verhoogde 
Asielinstroom. 

 



- Kan de toepassing van tijdelijke contracten voor maiximaal 2 jaar (zelfstandige 
woonruimten) en voor maximaal 5 jaar (onzelfstandige woonruimten) beperkt 
blijven tot specifieke doelgroepen? Antwoord: nee, het is niet de bedoeling om 
de toepassing van tijdelijke huurcontracten te beperken. De Tweede Kamer 
heeft overigens wel beperkingen opgelegd aan corporaties: die mogen hun 
sociale huurwoningen alleen tijdelijk verhuren aan specifieke doelgroepen. 

 
Kortom: particuliere verhuurders wordt geen strobreed in de weg gelegd en de 
volksvertegenwoordigers worden van steekproeven afhankelijk om de gevolgen van 
de Wet doorstroming goed te kunnen beoordelen. Tijdelijke contractvormen en de 
verruiming van opzeggingsgronden zijn inderdaad slechts nieuwe 
verdeelinstrumenten. Ze leveren geen bijdrage aan de grondwettelijke zorg voor 
voldoende woongelegenheid. Ze heffen de woningnood niet op. En zoals een van 
onze motto’s luidt: verdeling van armoede blijft altijd ellendig. Daar valt voor politici 
geen enkele eer aan te behalen. 
 
Intussen wordt in de echte wereld al goed zichtbaar hoe desastreus de flexibilisering 
van het huren uitpakt. In Boxtel is een antikraakbewoonster overleden door 
elektrocutie. Als zij huurbescherming had gehad dan had ze naar de Huurcommissie 
kunnen stappen om goed onderhoud af te dwingen. Hoe lang nog kunnen de 
gemeente Boxtel, veel andere gemeentes en veel woningcorporaties het met hun 
geweten verenigen dat ze gebruik maken van de diensten van antikraakverhuurders, 
die er alles aan doen om geen last te hebben van huurbescherming? 
 
En intussen heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) het in het 
recente rapport ‘Wonen in verandering’ over de flexibele schil van woningzoekenden 
voor wie een hypotheek onbereikbaar is, de wachttijden voor een sociale huurwoning 
te groot en een particulier huurwoning te duur. Alternatieven zijn: tijdelijke 
huurcontracten, onderverhuur, woningdeling en antikraak. Dit vergroot het 
herbergend vermogen van de woningvoorraad in de grote steden aldus de RLI. 
Het wordt genoteerd alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Alsof flexibel 
wonen net zoiets is als flexibel werken. 
Een werkgever kan op die manier toe met minder kantoorruimte en minder 
werkplekken. Het herbergend vermogen van de bedrijfsruimten kan optimaal benut 
worden. Maar het gaat toch volledig voorbij aan het sociale grondrecht op wonen als 
dezelfde bedrijfsmatige logica wordt losgelaten op huurwoningen? Gelukkig maar dat 
de PvdA daar niet in meegaat. 
 
Een lange nieuwsbrief.  Binnenkort volgt er weer een. Daarin komen we onder 
andere terug op de reacties die we van jullie hebben mogen ontvangen op onze 
punten voor een volgend verkiezingsprogramma. 
 

Dag van het wonen 
 
Het CLB organiseert op 2 april een Dag van het wonen. De dag is een aanrader voor 
iedereen die met volkshuisvesting van doen heeft. Aanmelden kan nog maar wees er 
snel bij want wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
Voor het volledige programma en het aanmelden, zie: 
http://www.lokaalbestuur.nl/agenda/agenda_item/t/dag_van_het_wonen_1 
 


