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Wijziging Leegstandswet ivm tijdelijke verhuur 
Inbreng Paulus Jansen (SP) in eerste termijn. 
 
Voorzitter, 
 
De standaard contractvorm voor de huur van woonruimte is in Nederland 
het contract voor onbepaalde duur. Die contractvorm is niet zomaar 
gekozen. Het geluk van mensen is in hoge mate verbonden aan de buurt 
waarin ze wonen en de contacten die ze daar hebben. Een contract voor 
bepaalde duur betekent dat je periodiek het risico loopt dat de huur 
beëindigd wordt en je moet verkassen. 
 
Ook is in gebieden met een overspannen woningmarkt, en die definitie is 
nog steeds van toepassing op flinke delen van Nederland, de positie van de 
huurder ten opzichte van de verhuurder zwak zonder wettelijke 
bescherming. Op een sociale huurwoning in een aantrekkelijke buurt 
komen in mijn woonplaats Utrecht heel veel belangstellenden af. Dan geldt 
dus: voor jouw honderd anderen. 
 
Als je een uitzondering wil maken op het contract voor onbepaalde duur 
moet je daarvoor goede argumenten hebben. 
 
Een woning in een complex dat binnenkort gesloopt of gerenoveerd wordt 
kan een tijdelijk huurcontract rechtvaardigen. Mits die situatie niet langer 
duurt dan noodzakelijk uit het oogpunt van een goede planvoorbereiding. 
Op dat laatste punt kan je bij dit wetsvoorstel je vraagtekens zetten, ik kom 
daar zo dadelijk op terug. 
 
Een andere, naar de mening van de SP-fractie gerechtvaardigde bijzondere 
contractvorm is het campuscontract voor studentenwoningen, al zou de 
overgangsperiode na beëindiging van de studie voor ons nog wel wat 
langer mogen zijn. 
 
Wij stemmen ook in met het gebruik van tijdelijke huurcontracten door 
eigen woningbezitters die op niet-commerciële basis hun oude woning 
willen verhuren in afwachting van verkoop. 
 
Het verlengen van de tijdelijke verhuur van panden zonder 
woonbestemming naar 10 jaar vinden wij acceptabel. Om deze panden 
geschikt te maken voor tijdelijke bewoning moeten vaak substantiële 



investeringen gedaan worden, die je in vijf jaar niet terugverdient. Ook is 
positief  dat hiermee –zij het tijdelijk- extra woonruimte gecreëerd kan 
worden, meestal voor een doelgroep die toch al tamelijk mobiel is en 
waarvoor het tijdelijk huurcontract minder knelt. 
 
Daarmee kom ik op een aantal kritische kanttekeningen bij het 
wetsvoorstel, die de SP-fractie ook geinspireerd hebben tot een aantal 
amendementen. 
 
Allereerst zou er naar onze mening tegenover een tijdelijk huurcontract een 
lagere maximumhuur moeten staan. De motivatie hiervoor is tweeledig: 

- Voor wat, hoort wat; bij een tijdelijk contract is de 
rechtsbescherming slechter en moeten de verhuiskosten en 
inrichtingskosten over een kortere periode worden afgeschreven; 

- Een lager huurplafond voorkomt dat verhuurders het tijdelijk 
huurcontract met schijnargumenten, gebaseerd op de wettelijke 
bepalingen, vaker gaan gebruiken dan strikt gezien noodzakelijk is. 

Mijn amendement op nr.7 regelt dat lagere maximum, waarbij er een relatie 
wordt gelegd tussen de contractduur en de hoogte van de korting. 
 
Het wetsvoorstel verlengt de maximale termijn van tijdelijke verhuur bij 
sloop of renovatie naar zeven jaar. De recente praktijk van sloop- en 
renovatieprojecten laat zien dat bij een goede planvoorbereiding en 
procesorganisatie tussen het moment waarop het sloop- of renovatiebesluit 
genomen wordt en het moment waarop het sloop- of renovatieproces start 
niet meer dan drie jaar hoeft te liggen. Die periode is nodig om de 
oorspronkelijke huurders naar een nieuwe of tijdelijke woning te laten 
verhuizen.  
 
Mijn amendement op nr.8 laat verhuurders twee jaar speling om 
tegenvallers in de planning op te vangen. Nóg meer speling is onwenselijk 
omdat het een beloning zou zijn voor slecht gedrag. Uit het oogpunt van 
leefbaarheid moet de tijd tussen een sloop-/renovatiebesluit en start 
sloop/renovatie zo kort mogelijk zijn. Verhuurders dienen dit proces 
efficiënt te organiseren, om de aantasting van het woongenot van hun 
huurders zo beperkt mogelijk te houden. De woningen worden niet voor 
niets gerenoveerd of gesloopt. Niet voor niets krijgen de vaste huurders een 
verhuisvergoeding en een alternatieve woning aangeboden. De tijdelijke 
huurders die daarvoor in de plaats zijn gekomen kan je niet te lang in een 
slechte woning laten wonen terwijl sloop of renovatie op zich laat wachten.  



Mijn amendement op nr.8 beperkt de duur van tijdelijke verhuur wegens 
aanstaande sloop of renovatie tot maximaal vijf jaar. Wel wordt het 
mogelijk om direct een vergunning voor vijf jaar te verlenen. 
 
Tijdelijke verhuur in afwachting van sloop of renovatie raakt de belangen 
van de overige huurders in een woningcomplex en directe omwonenden.  
Om deze reden is het van belang dat een aanvraag voor tijdelijke verhuur 
bij hen bekend is, en tevens dat zij in de gelegenheid gesteld worden om 
hun zienswijze te geven eer Burgemeester en Wethouders een besluit 
nemen over de aanvraag. Het amendement op nr.9 regelt de bekendmaking 
en de zienswijzeprocedure, waarbij aansluiting gezocht is bij de 
gebruikelijke termijnen uit het omgevingsrecht. 
 
In het wetsvoorstel kunnen gemeenten uitsluitend nadere eisen stellen bij 
vergunning voor de tijdelijke verhuur van woonruimte in gebouwen (niet 
zijnde woonruimte) en woonruimte in huurwoningen in afwachting van 
sloop of renovatie. Dit amendement verruimt de mogelijkheden voor 
nadere regels. De praktijk van de stadsvernieuwing laat zien dat lokaal 
maatwerk nodig kan zijn om de leefbaarheid tijdens een 
transformatieproces op peil te houden. Ter borging van de rechtszekerheid 
voor de verhuurders regelt het amendement op nr.11 dat de nadere regels 
gedefinieerd moeten zijn bij een verordening, vastgesteld door de 
gemeenteraad. Op deze wijze wordt willekeur bij het stellen van nadere 
regels uitgesloten. 
 
Niet alleen groepen die zelf zeer mobiel zijn komen terecht in 
huurwoningen met een tijdelijk contract. Het zijn steeds vaker de 
noodhuurders, die snel een huis nodig hebben wegens bv. echtscheiding. 
Onderschrijft de minister dat het bij vrouwen met kinderen absoluut 
onacceptabel is dat ze na de afloopdatum van een tijdelijk contract op straat 
komen te staan? Waarom wordt in dit wetsvoorstel dan niet geregeld dat zij 
in dergelijke gevallen, behoudens wanprestatie, recht hebben op een 
vervangende woning? 
 
Dan heeft de Woonbond, naar onze mening terecht, gewezen op de 
wenselijkheid om de huurders van te koop staande woningen van 
particulieren, wel huurprijsbescherming te geven op basis van het 
woningwaarderingssysteem. Waarom heeft de minister daar niet voor 
gekozen? 
 



Tijdelijke verhuur is een constructie die terughoudend toegepast moet 
worden en uitsluitend aan de orde is in bijzondere situaties: sloop, 
renovatie, verkoop e.d.  
 
Het is daarom belangrijk dat de Kamer zicht houdt op de ontwikkeling van 
dit fenomeen, zodat we kunnen vaststellen of het middel van de tijdelijke 
verhuur proportioneel wordt ingezet. Daarbij dienen de volgende aspecten 
aan de orde te komen: 
- verdeling naar looptijd 
- aantal gevallen waarin vergunningen verlengd worden 
- onderverdeling naar regio 
- onderverdeling naar motief (sloop, renovatie, verkoop) 
- onderverdeling naar type verhuurder (toegelaten instelling, 
commerciële verhuurder, eigenaar-bewoner). 
- aard van de tijdelijke huurvorm 
Ik zou graag de toezegging van de minister krijgen dat hij een vorm van 
monitoring wil invoeren voor de ontwikkeling van tijdelijke verhuur, over 
de vorm en frequentie kunnen we het dan nog hebben. Zo nodig overweeg 
ik een motie op dit punt. 
 
 
Tot slot vraag ik de minister waarom er geen overleg is geweest met 
vertegenwoordigers van de huurders bij de totstandkoming van het 
wetsvoorstel. De minister schrijft dat de voorgestelde wijzigingen tegemoet 
komen aan de ervaren knelpunten van corporaties, gemeenten en andere 
partijen.  Ik heb proberen aan te geven dat aan de kant van de huurders ook 
knelpunten zijn bij tijdelijke huur. Het zou goed zijn als de minister dat ook 
onderkent. Ik verwacht dan ook een positief oordeel over mijn 
amendementen. 
 
Samenvattend. 
 
Het wetsvoorstel bevat een aantal elementen die de SP-fractie kan 
ondersteunen, maar moet op een aantal onderdelen nog duidelijk verbeterd 
worden. Wij zullen ons oordeel afhankelijk laten zijn van het aannemen of 
verwerpen van de door ons ingediende amendementen en de eventuele 
toezeggingen van de minister.  


