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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Noodverordening en boetes in corona-tijden
Tekst: Juliette Jansen & Tyiesha Tese

Er is per 15 maart een noodverordening van kracht. Deze is ingesteld om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Per 1 juni heeft het kabinet
aangekondigd dat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden.
Dit betekent dat we de afbouwfase ingaan. In deze rubriek staan we stil bij de
status van een noodverordening en de gevolgen van een zgn. ‘corona-boete’.

Totstandkoming noodverordening
Een noodverordening is een bijzondere
regeling voor bijzondere omstandigheden, zoals in dit geval de uitbraak
van corona en de gevolgen voor de
volksgezondheid. Het virus zou kunnen
zorgen voor ernstige volksgezondheidsproblemen als er niet onmiddellijk zou
worden ingegrepen. Doordat het virus
in een later stadium in ons land kwam,
heeft onze regering veel kunnen leren
van de maatregelen die andere landen
hebben genomen. En op basis hiervan
passende, duidelijke en heldere maatregelen genomen. Nederland heeft een
intelligente lockdown weten te ontwikkelen, waarin er een 1,5-meter samenleving is ontstaan.
De noodverordening is opgesteld door
de voorzitter van de veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland (en goedgekeurd door de gemeenteraden die
onder deze regio vallen). Een noodver-

ordening kan bepaalde rechten (zoals
in de Grondwet opgenomen) tijdelijk
buitenspel zetten.
Zodra de buitengewone omstandigheden die tot de noodverordening hebben
geleid voorbij zijn, dient de verordening te worden ingetrokken. In dit
geval is er alleen een versoepeling geweest van de maatregelen en zijn deze
nog niet volledig opgeheven. Hierna
gaan wij nader in op de gevolgen van
een ‘corona-boete’.

Corona-boete
Toen het virus in Nederland een groot
probleem werd, werden samenkomsten in openbare ruimtes verboden.
Sinds kort mogen de mensen weer bij
elkaar komen, maar moet er wel 1,5
meter afstand worden gehouden. Bij
overtreding van deze regel kan er een
boete worden opgelegd van e 390,- per
persoon (voor kinderen vanaf 13 tot 18

e 95,-). Met name deze boetes zorgden
de afgelopen periode voor de nodige
ophef. Ten eerste was er soms sprake
van willekeur (denk ook aan de demonstratie op de Dam op 2e Pinksterdag)
en ten tweede over de gevolgen die
een dergelijke boete kan hebben voor
personen.
Een belangrijk aspect van de boete is
namelijk het feit dat het om een zgn.
strafbeschikking gaat die tot een aantekening in het justitiële register (‘strafblad’) kan leiden. Alle strafbeschikkingen boven de honderd euro, waartoe
de coronaboetes voor meerderjarigen
behoren, worden opgenomen in het register. Wanneer je dan in de toekomst
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
nodig hebt voor een bepaalde baan of
stage, kan zo’n registratie een kwalijke
rol spelen (bijv. als je bij de politie
solliciteert kan die registratie ervoor
zorgen dat je geen VOG krijgt en daarmee ook de baan kan vergeten). Het is
dan ook van groot belang om bezwaar
aan te tekenen tegen dergelijke boetes.
Op 22 mei jl. stond hierover ook een
interessant artikel in Trouw (https://
www.trouw.nl/binnenland/advocatenroepen-mensen-op-kom-in-verzet-tegen-coronaboete~bb8d72a1/). Een van

onze samenwerkingspartners, Canstein
Advocatuur, is gespecialiseerd in het
maken van bezwaar tegen corona-boetes en zou u daarbij kunnen helpen (zie
de contactgegevens hieronder).

Vakantieperiode HJS
HJS is vanaf heden tot 7 september
gesloten. Indien u in deze periode
juridische hulp nodig hebt, kunt u bij
een van onze samenwerkingspartners
terecht:
Spuistraat 10 Advocaten
(Spuistraat 10, 1012 TS Amsterdam,
telefoon: 020-520 51 00)
Het Juridisch Loket
(Vijzelgracht 21-25, 1017 HN Amsterdam,
telefoon: 0900-8020)
Canstein Advocatuur
(Nijenburg 75b, 1081 GE Amsterdam,
telefoon: 06-450 874 33) in het bijzonder
m.b.t. strafzaken, waaronder boetes en
eventuele gevolgen voor de afgifte van
VOG’s (Verklaringen Omtrent Gedrag). #
Hoofdlocatie HJS: Wibautstraat 5ª
(Muller Lulofshuis - 2e etage (02A08)
telefoon: 06-211 588 82
e-mail: hjs@hva.nl
Twitter: @hva_hjs, Instagram: hva_hjs
website: www.hva.nl/hjs

Team OOST

Noodwet verlenging tijdelijke huurcontracten
Om te voorkomen dat huurders middenin de coronacrisis op straat komen te
staan, heeft de regering in april een spoedwet aangenomen: de ‘wet verlenging
tijdelijke huurovereenkomsten’.
In deze wet wordt geregeld dat tijdelijke
huurcontracten tijdelijk kunnen worden verlengd met drie maanden, tot in
elk geval 1 september 2020, maar mogelijk nog iets langer. Het gaat hierbij om
contracten van maximaal 2 jaar voor

appartementen en huizen en contracten
van maximaal 5 jaar voor kamers.
De wet gold aanvankelijk alleen voor
huurcontracten die eindigen in de periode tussen 1 april en 30 juni 2020, maar
gaat naar alle waarschijnlijkheid ver-

lengd worden voor contracten die eindigen in juli of augustus. De verlenging
moet aangevraagd worden uiterlijk een
week nadat de verhuurder de huurder
heeft geïnformeerd over het einde van
het huurcontract (de zogeheten aanzegging van de huurovereenkomst).
Heb je dus een tijdelijke huurovereenkomst die in juli of augustus eindigt,
dan is het goed om de verhuurder

alvast aan te geven dat je een beroep
doet op de noodwet.
Overigens vallen niet alle opzeggingen
onder de noodwet. Een contract kan
de komende maanden wel worden
beëindigd vanwege renovatie of sloop,
huurachterstand of overlast. #
Bij twijfel over de huuropzegging,
neem contact met ons op via telefoon
of e-mail, 020-5230150 of oost@wooninfo.nl. Onze spreekuren zijn voorlopig nog gesloten

Nieuw systeem woonruimteverdeling

Wat gebeurt er met de mensen
die nu een urgentieverklaring
hebben?

Er ligt een nieuw voorstel om woningen op WoningNet eerlijker te verdelen
onder woningzoekenden. Het is gemaakt omdat nu een deel van de dringend
woningzoekenden nu tussen wal en schip valt.

Die worden allemaal via directe bemiddeling geholpen. Allemaal, behalve
de Stadsvernieuwingsurgenten. Die
blijven zelf zoeken maar hebben voorrang op de andere woningzoekers,
spoed of niet.

Dit gaat om mensen die snel een woning nodig hebben maar niet voldoen
aan de strenge regels voor een urgentie,
zoals mensen met kinderen die gaan
scheiden, gezinnen met kinderen die
inwonen bij een ander huishouden of
jongeren die thuis wonen in een problematische situatie.

Wat verandert er precies?
Wachten op je beurt is wat woningzoekenden gewend zijn in Amsterdam.
Lang wachten ook, want er is veel
vraag en weinig aanbod. Als je geen
urgentieverklaring kunt krijgen en je
hebt weinig inschrijfduur dan maak je
weinig kans. Zoekers die dringend een

woning nodig hebben komen zo in de
problemen. Bovendien is er de wens om
invloed te hebben op je plaats in de rij.
Daarom is het idee om ook mensen die
actief zoeken meer kans te geven.
Er zijn straks drie manieren om aan
punten te komen:
• Als je ingeschreven staat bij WoningNet krijg je voor elk jaar inschrijfduur
1 punt. Er is geen maximum.
• Heb je snel een woning nodig en val
je binnen één van onderstaande
groepen? Per maand 1 punt erbij met
een maximum van 12 punten.
• Mensen met kinderen in een relatiebreuk.

• Gezinnen met kinderen inwonen bij
een ander huishouden.
• Jongeren die nog thuis wonen en dat
thuis wonen is problematisch.
• Als je actief zoekt krijg je per maand
dat je actief bent 1 punt met een
maximum van 30 punten.

Punten erbij, maar er ook
weer af
Als je voorrang krijgt in de rij, heb je
wel minder keuze. Als je drie keer een
woning afwijst waar je de eerste kandidaat bent verlies je alle spoed en/of
zoekpunten. Zonder bericht niet komen
bij een bezichtiging kost je ook meteen
al je extra punten.
Voor actief zoeken krijg je per maand
een punt erbij, maar als je een maand
niet (meer) actief bent gaat er weer
een punt af.

Reageren op het voorstel?
Het voorstel is nu vrijgegeven voor
inspraak. T/m 28 juli kan iedereen er
op reageren. De gemeenteraden in
Amsterdam, Amstelveen, Zaanstad en
regio bekijken de reacties en stellen de
nieuwe regels vast. Als alles volgens
plan verloopt gaat de nieuwe regeling
medio 2021 in. #
Reageren kan via www.amsterdam.nl/
inspraak of per post naar Inspraak
woonruimteverdeling, Antwoordnummer 10011, 1000 PA Amsterdam

