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Persbericht Huurdersvereniging Ons 
Belang Lelystad (HVOB) 

 

Kabinet: geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis 
26 maart 2020 
 

HVOB in Lelystad waardeert het gezamenlijk statement van een viertal 
brancheorganisaties van sociale en commerciële verhuurders en de 
minister van Milieu en Wonen over een zeer terughoudend beleid mbt 
huisuitzettingen en het beëindigen van tijdelijke contracten tijdens de 
coronacrisis. Door Centrada waren er al goede maatregelen 
aangekondigd. Voor al diegenen die niet bij een partij huren waar 
afspraken hierover zijn gemaakt roept HVOB hen op zich hierbij aan te 
sluiten. In Lelystad en omgeving zijn veel particuliere verhuurders 
namelijk. 

De Woonbond had hier in een eerdere brief aan de minister ook op aangedrongen. 

Tijdelijke contracten 

Het is ook positief dat de minister het van rechtswege voortzetten van tijdelijke 
contracten die aflopen ook wettelijk wil verankeren. Ook daarom had de 
Woonbond in zijn brief gevraagd. Dat is gewenst omdat minder dan de helft van de 
commerciële verhuurders is aangesloten bij een brancheorganisatie en overigens 
ook de leden van brancheorganisaties juridisch niet verplicht zijn om het advies 
van hun organisatie te volgen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Het is goed dat 
er voor huurders met een tijdelijk contract dat binnenkort afloopt, duidelijkheid 
komt.' 

Geen zaken in behandeling 

De minister creëert (nog) geen wettelijke basis om huisuitzettingen en 
incassoprocedures gedurende de corona-epidemie te verbieden. Dat vinden wij 
onlogisch, omdat ook hiervoor geldt dat individuele verhuurders juridisch niet 
gehouden zijn aan het advies van de brancheorganisaties en de minister. Wij 



hebben wel begrepen dat de Raad van de Rechtspraak heeft bepaald dat 
rechtszaken over huisuitzettingen -behalve wanneer sprake is van criminaliteit- 
tijdens de coronacrisis niet in behandeling genomen worden. 

Leegstandbeheer 

Naast het statement van de verhuurders is er vandaag ook een aparte verklaring 
uitgegeven door de brancheorganisatie van leegstandsbeheerders. Ook deze 
organisatie geeft aan zich tot het uiterste te zullen inspannen om het onvrijwillig 
beëindigen van gebruikscontracten te voorkomen. Daarop had de Woonbond al 
eerder aangedrongen en ziet dit dus ook als een goed signaal. 

Huurverhoging 

In de verklaring van de verhuurders wordt geen uitspraak gedaan over de 
huurverhoging. De Woonbond vindt dat verhuurders in de komende periode een 
uiterst terughoudend beleid moeten voeren op het gebied van huurverhoging. De 
Woonbond heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om -in ieder geval 
tijdelijk- het plafond voor de jaarlijkse huurverhoging te verlagen. Dat plafond is nu 
inflatie + 2,5%, wat voor 2020 neerkomt op 5,1%. Dat plafond vindt de Woonbond 
onder de huidige omstandigheden asociaal en dus onacceptabel. Jansen: 'Veel 
huurders zullen hun inkomen de komende tijd zien dalen. Een hoge stijging van de 
vaste lasten hakt er dan extra in.' 

 

Kamerbrief Minister Wonen en Milieu: https://bit.ly/2ya5TWc 
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