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WoON 2015: Bijna  
500.000 betaalbare 
huurhuizen minder

Half april protesteerden  
diverse huurdersorganisaties, 
samen met de Amsterdamse 
en Utrechtse afdelingen van 
GroenLinks, PvdA en SP, in  
Den Haag tegen een nieuw  
plan van minister Blok (Wonen) 
voor ‘Blokhokken’.

Blok wil voor deze twee steden 
het Woningwaarderingsstelsel 
aanpassen zodat het mogelijk 
wordt voor kleine nieuwbouw-
woningen tot 40 m2 huren te 
vragen tot € 1000,-. Deze ‘Blok-
hokken’ komen daarmee in de 
vrije sector, waardoor beleggers 
gestimuleerd zouden worden 
meer te bouwen. Door de hoge-
re huren zijn zij verzekerd van 
een beter rendement op hun in-
vesteringen. De woningen zijn 
volgens Blok bestemd voor star-
ters die te veel verdienen voor 
een sociale huurwoning, maar 
(nog) niet genoeg voor een  
grote, dure vrijesectorwoning. 
Volgens de minister is er ge-
noeg vraag voor ‘duizenden’ van 
deze kleine dure huurwoningen 
in Amsterdam en Utrecht.

Amsterdam en Utrecht 
in actie tegen ‘Blokhokken’

De wethouders Wonen Paulus 
Jansen (Utrecht) en Laurens 
Ivens (Amsterdam), beiden van 
de SP, zijn tegen de plannen.  
Zij verwachten dat de huur-
prijzen hierdoor nog meer zul-
len stijgen dan al het geval is. 
Bovendien, zo zeggen zij, is er 
genoeg animo om de schaarse 
grond in de steden te bebou-
wen, ook met sociale huurwo-
ningen (huren tot € 710,68). 

Manifest aangeboden
Onder het motto ‘Stop de Blok-
hokken’ hebben de actievoer-
ders een manifest aangeboden 
aan de Tweede Kamer, met het 
verzoek de plannen van Blok 
af te wijzen. In plaats daarvan 
hebben de steden behoefte aan 
middelen om de leegstand en 
illegale vakantieverhuur te be-
strijden, vinden zij. En de ver-
huurderheffing moet van tafel, 
zodat woningcorporaties meer 
armslag hebben om zelf sociale 
woningen te bouwen.
De Woonbond steunt de actie. 
‘De minister kiest voortdurend 
voor de belangen van beleggers 
ten koste van huurders’, aldus 
Woonbonddirecteur Ronald  
Paping. ‘Ook de Blokhokken 
dienen eigenlijk alleen de por-
temonnee van vastgoedbeleg-

gers. De Tweede Kamer moet 
daar niet in meegaan. Het ma-
nifest laat ook zien dat men hier 
in de steden waar Blok dit wil 
invoeren helemaal niet op zit te 
wachten.’

Leegstand aanpakken
Een voorstel van SP-Kamerlid 
Farshad Bashir om de plannen 
nu reeds af te schieten haalde 
geen meerderheid. Maar Bashir  
geeft niet op: ‘De gemeenten 
willen dit onzalige plan niet. 
Dan is het niet uit te leggen dat 
een meerderheid in de Tweede 
Kamer, waaronder de PvdA, zich 
daar niets van aan zou trekken. 
Laten we liever de leegstand 
aanpakken en corporaties de 
ruimte geven te investeren.  
De strijd gaat dus door.’
Het voorstel van de minister 
spreekt van een tijdelijke maat-
regel voor vijf jaar. Blok wil de 
aanpassingen van het Woning-
waarderingsstelsel op 1 okto-
ber laten ingaan. De gemeenten 
krijgen daarbij wel het recht de 
huren ‘te begrenzen’, bijvoor-
beeld op € 950,-. Blok: ‘Het gaat 
immers om het verruimen van 
het aanbod voor de midden-
groepen, een te hoge huur is 
niet wenselijk.’ MU

Foto: sp.nl
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Bespaar energie met de Woonbond
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De Woonbond houdt in elke 
provincie een Energiecafé om 
huurders(organisaties) tips 
te geven voor het maken van 
prestatieafspraken met wo-
ningcorporaties en gemeenten. 
Op maandag 11 april werd in 
Groningen de aftrap gegeven.

Sinds de Woningwet 2015 on-
derhandelen huurdersorganisa-
ties op basis van gelijkwaardig-
heid met woningcorporaties en 
gemeenten over het huurbeleid. 
Energiebesparing is een belang-
rijk onderwerp van de prestatie-
afspraken. De Woonbond helpt 
huurders bij het maken van de 
afspraken, onder meer door de 
Energiecafés.
Tijdens het eerste Energiecafé 
in Groningen kwamen klachten 
over nul-op-de-meterwoningen 
naar voren. In deze provincie, 
waar woningen na de aardbe-
vingen door de gaswinning zijn 
beschadigd, loopt de renovatie 
naar nul-op-de-meter niet be-
paald soepel. Afspraken over 
betere afstemming en commu-
nicatie tussen corporaties en 
huurders zijn daarbij hard no-
dig. Er komt vanuit de Woon-
bond een ‘meldpunt nul-op-de-
meter’ waarop huurders hun 
ervaringen kunnen delen en 
klachten melden. 
Daarnaast werd er in Groningen  
gesproken over mogelijke af-
spraken over zonnepanelen,  
betere isolatie, het opleiden van 
energiecoaches en het bestrij-
den van energiearmoede. Albert 
Boiten van de huurdersvereni-
ging uit Stadskanaal vertelde 
over de woonlastenonderzoe-
ken in 2007 en 2012 als voorbe-
reiding op de gesprekken met 
de gemeente en de corporaties. 
Hiermee kon de huurdersorga-
nisatie aantonen dat verdere 

huurstijging tot grote betaal-
baarheidsproblemen zou leiden. 
Maar liefst 36 procent van de 
huurders bleek onder de armoe-
degrens te leven. Deze resulta-
ten gaven de huurdersorganisa-
ties een sterkere onderhande-
lingspositie aan tafel.
Albert Boiten gaf aan dat je je 
als huurdersorganisatie onmis-
baar moet maken. ‘Kennis van 
zaken hebben, geduld en je niet 
weg laten drukken. Uitgangs-
punt is niet conflict maar over-
leg. Maar je moet allebei iets 
te geven en te nemen hebben.’ 
Ook tijdens de Energiecafés in 
Beilen, Arnhem en Zwolle stond 
het belang van transparantie en 
goed overleg centraal. 
In Den Bosch vond een heel  
bijzonder Energiecafé plaats, 
tijdens de Renovatiebeurs in de 
Brabanthallen. Er kwamen  
diverse huurdersorganisaties op 
af, en niet alleen uit het zuiden. 
Zo konden Peter-Paul Jaspers 
en Ton Renes van Beter Wonen 
in Gouda niet wachten op het 
later geplande Energiecafé in 
Utrecht. ‘Wij beginnen volgende 
week met de prestatieafspraken. 
We hebben vorige week al een 
eerste bijeenkomst gehad met 
de corporatie Mozaïek Wonen 
en de gemeente maar dat ging 

moeizaam. “Willen jullie mee-
tekenen bij de prestatieafspra-
ken?” werd daar gevraagd! Dat 
verbaasde ons want het is vol-
strekt vanzelfsprekend dat wij 
meetekenen! Wij hebben vervol-
gens aangegeven op basis van 
gelijkwaardigheid mee te doen.’ 
Ze deden in Den Bosch nieuwe 
ideeën op over de aanpak van 
het maken van prestatieafspra-
ken, met name over betere iso-
latie en een mogelijk verbod op 
slechte energielabels.

Meer informatie
Meer weten? Ga naar het  
dossier Prestatieafspraken op 
woonbond.nl/energie-besparen.  
Bekijk daar ook het filmpje met 
een sfeerverslag van het Ener-
giecafé in Arnhem. Ook is daar 
de nieuwe Inspiratiegids te 
downloaden, een publicatie van 
de Woonbond, Aedes, vNG, BZK 
en RvO, met voorbeelden en tips 
voor prestatieafspraken over 
energiebesparing. SK

Meer Energiecafés 
De Woonbond komt in elk  
geval nog naar Goes, Almere, 
Geleen, Utrecht, Amsterdam 
en Rotterdam. Kijk op www.
woonbond.nl/agenda voor een 
Energiecafé bij u in de buurt!

Energiecafés in volle gang

Energiecafé tijdens de Renovatiebeurs in Den Bosch.
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De rechtbank doet geen inhou-
delijke uitspraak over de rechts-
zaak tegen de Belastingdienst 
over het onrechtmatig verwer-
ken van inkomensgegevens 
van huurders. Dat blijkt uit het 
vonnis dat de rechtbank in Den 
Haag op 4 april bekendmaakte. 
De rechter oordeelt dat de civie-
le rechtbank geen oordeel moet 
vellen over het handelen van 
een bestuursorgaan. De Woon-

Geen uitspraak over Gluurverhoging
bond vindt het jammer dat de 
rechter zich niet inhoudelijk 
over de zaak heeft uitgespro-
ken. In 2014 en 2012 deed de 
ci viele rechtbank wel uitspraken 
over de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Zo oordeelde 
de civiele rechter in 2012 dat de 
Belastingdienst inkomensgege-
vens ten onrechte had verstrekt, 
waarna alle gegevens vernietigd 
moesten worden. MT

De Eerste Kamer heeft op 12 
april ingestemd met de Wet 
Doorstroming huurmarkt van 
minister Blok (Wonen). SP, 
GroenLinks, Partij voor de Die-
ren en de Pvv stemden tegen.

Met de wet wordt onder ande-
re de huursombenadering, die 
door de Woonbond en corpora-
tiekoepel Aedes was afgespro-
ken in het Sociaal Huurakkoord 
(2015), van kracht. Daarmee 
komt er een rem op de huurstij-
gingen die corporaties kunnen 
opleggen. De ‘huursom’ is het 
totaal van alle huren van socia le 
huurwoningen van een corpora-
tie. Deze mag volgens de nieu-
we wet jaarlijks maximaal 1 pro-
cent boven inflatie stijgen.  
Uit inventarisaties van de 
Woonbond en Aedes blijkt dat 
de meeste corporaties zich aan 
dit akkoord hebben gehouden. 
Ze rekenen per 1 juli 2016 een 
huurstijging van gemiddeld  
1 procent. Voor huishoudens 
met de laagste inkomens is de 
huurverhoging lager: gemiddeld 
0,7 procent.

Aantasting huurbescherming
Helaas wijkt de wet op tal van 
punten ook af van het Sociaal  
Huurakkoord. Zo heeft minister  
Blok in de wet opgenomen dat 
het voor verhuurders mogelijk 
wordt om tijdelijke contracten  
aan te bieden voor maximaal 
twee jaar voor zelfstandige  
woningen en vijf jaar voor  
onzelfstandige woningen.  
De Woonbond vindt dit een ern-
stige aantasting van de huurbe-
scherming. Huurders met een 
tijdelijk contract zullen minder 
makkelijk hun recht halen bij 
slecht onderhoud of een te hoge 
huurprijs, wanneer ze weten dat 
dat kan betekenen dat het huur-

Wet Doorstroming 
huurmarkt aangenomen

contract niet wordt verlengd. 
Bovendien levert het veel on-
zekerheid op, zeker als er geen 
vervangende woonruimte  
beschikbaar is.
Daarnaast laat de wet toe dat er 
volgend jaar een inkomensaf-
hankelijke huurverhoging van 
maximaal 4 procent boven in-
flatie kan worden gevraagd aan 
huurders met een inkomen bo-
ven de € 39.000,-. Wel worden 
grote gezinnen van vier of meer 
personen en gepensioneerden 
ontzien. Zij krijgen geen inko-
mensafhankelijke huurverho-
ging. Deze wijzigingen in het 
huurprijsbeleid gaan in 2017 in.

Commerciële sector
Nog een punt waar de wet af-
wijkt van het Sociaal Huurak-
koord is het verschil in behan-
deling van sociale huurders in 
de commerciële sector, en so-
ciale huurders bij corporaties. 
In de commerciële sector geldt 
de huursombenadering niet en 
kunnen de huren maximaal 2,5 
procent boven inflatie stijgen. 
Een motie waarin Blok werd 
gevraagd sociale huurders in 
de commerciële sector dezelf-
de bescherming tegen te hoge 
huurstijgingen te geven als in 
de corporatiesector haalde het 
niet, tot ongenoegen van de 
Woonbond. Alleen SP, Groen-
Links, Partij voor de Dieren en 
ChristenUnie stemden voor. Uit 
onderzoek van de Woonbond is 
gebleken dat sociale huurders 
in de commerciële sector vaak 
al veel meer betalen voor min-
der kwaliteit. Gemiddeld be-
talen huurders een 10 procent 
hogere huur, voor een woning 
waarvan de kwaliteit gemiddeld 
10 procent lager is. Deze scheve 
verhouding neemt alleen maar 
toe nu er hogere huurverhogin-
gen mogen worden gevraagd in 
de commerciële sector. MU

Groene cohesie

Ter gelegenheid van het voorjaar leek het me passend om over 
tuinen te schrijven, ook al om wat reclame te maken voor een 
eigen boekje dat in juni verschijnt (www.scp.nl), een verken-
ning van tuinen en tuinieren in Nederland. Daarin komt een 
wonderlijke spagaat aan de orde: enerzijds is er de langjarige 
trend om privétuinen te beleggen met stenen van alle soorten 
en maten. Anderzijds floreren moes- en buurttuinen als nooit 
tevoren. Er is zelfs, naast vele moestuinboeken, een boek over 
‘buurttuinieren’ verschenen, Samen gaan voor leuk & lekker 
(2015). Ondertussen liggen de kringloopwinkels vol met iets 
oudere instructieboeken om van je eigen tuin iets moois te 
maken. Met planten.
Over het nut van een eigen tuin is onder stedenbouwkundigen 
verschillend gedacht. In de tuindorpen meenden de planners 
de bewoners een groot plezier te doen met een eigen tuintje, 
al was het gebruik daarvan aan regels gebonden (lage hagen, 
geen opstallen, sierplanten in de voortuin). Contact met de 
natuur zou bewoners moreel verheffen en tuinieren was een 
nuttige en goedkope tijdbesteding. Des te opmerkelijker is 
het om in een net verschenen boek over de geschiedenis van 
het ‘verheffingsdorp’ Asterdorp in Amsterdam-Noord (Stein-
metz 2016) te lezen dat in dit hele dorp geen sprietje groen 
te zien was. Pas jaren later zouden er op herhaald aandringen 
van de bewoners een paar boompjes en moestuintjes komen.
Latere hoogbouwadepten zagen tuinieren niet als ontspan-
ning, maar juist als werk en dat moest niet met wonen gecom-
bineerd worden. Tussen de flats kon gewandeld of gesport 
worden. En zie nu: juist in die wijken is 
dat niemandsland aan gras of ‘kijkgroen’ 
hier en daar omgetoverd tot een moes-
tuinoase waar liefhebbers zich op uit-
leven. Wat in het Asterdorp van de  
jaren twintig bestreden werd: de volkse 
bemoeienis met de buren, wordt nu  
onder de titel ‘sociale cohesie’ juist  
aangeprezen. En buurttuinen kunnen 
daaraan bijdragen.

Jeanet Kullberg
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(Advertentie)

Bewonersklacht bij Woonautoriteit

Rotterdamse huurders en  
kopers hebben een klacht  
ingediend bij de Autoriteit  
woningcorporaties, de nieuwe 
toezichthouder vanuit het Rijk. 

Het gaat om bewoners van de 
wijk Wielewaal in Rotterdam-
Zuid die zich zorgen maken om 
hun woningcorporatie Woon-
stad Rotterdam én de gemeente 
Rotterdam. ‘Zij geven naar onze 
indruk onvoldoende invulling 
aan de Woningwet 2015 en lo-
pen daarmee onnodige risico’s 
en schaden ons maatschappelijk 
vertrouwen’, schrijven zij in de 
klacht. De Autoriteit woningcor-
poraties ontving sinds 1 juli vo-
rig jaar meerdere klachten van 
bewoners, vaak via het ‘meld-
punt integriteit’. Deze klacht 
vanuit de Wielewaal valt op om-
dat hij ook naar de landelijke 
pers is gestuurd. 

Aanleiding voor de klacht is  
met name een zogenoemde ‘an-
terieure ontwikkelingsovereen-
komst’ die de gemeente Rotter-
dam en Woonstad sloten op 30 
juni, precies 1 dag voordat de 
nieuwe Woningwet van kracht 
werd (1 juli 2015). In die over-
eenkomst wijst de gemeente 
Woonstad aan als ontwikkelen-

de partij die de wijk Wielewaal 
moet gaan herstructureren en 
volgens welke afspraken. 
Wielewaal is een in 1949 met 
Zweeds geld gebouwde ‘nood-
wijk’ in Rotterdam-Zuid. Woon-
stad, eigenaar van de 500 socia-
le huurwoningen en erfpachter 
van de grond waarop ze staan, 
wil 120 miljoen euro investeren 
om na sloop 600 woningen te-
rug te bouwen waarvan 30 pro-
cent sociale huur (daeb) en 70 
procent (middel)dure huur en 
koop (niet-daeb). De corporatie 
wil zelf 135 van die woningen  
in bezit houden en de rest  
verkopen aan beleggers.

Controverse
Over dit plan is een grote  
controverse ontstaan in de 
wijk, omdat het betekent dat 
de meeste van de sociale huur-
ders niet kunnen terugkeren. 
Ondanks een afgesproken te-
rugkeergarantie zullen de toe-
komstige huren voor de meeste 
Wielewaalers veel te hoog zijn. 
67 procent van hen heeft een 
bruto inkomen van minder dan 
€ 19.000,-. Een groep bewoners 
heeft daarom met professionele 
partijen waaronder IQ woning 
BV een eigen herstructurerings-
plan ontwikkeld dat goedkoper 
en duurzamer is dan het plan 
van Woonstad. Inmiddels heb-

ben 317 van de circa 450 nog  
in de Wielewaal woonachtige 
huishoudens zich bij de ‘Unie 
Van en Voor de Wielewaalers’ 
aangesloten, de vereniging 
die het bewonersplan wil gaan 
uitvoeren samen met enkele 
marktpartijen.

Markttoets
De Unie en IQ woning bv zeg-
gen in hun klacht aan de Auto-
riteit woningcorporaties dat de 
gemeente zich niet heeft gehou-
den aan de in de Woningwet 
2015 verplichte ‘markttoets’. 
De gemeente had eerst moeten 
nagaan of er marktpartijen ge-
interesseerd zouden zijn om de 
Wielewaal te herstructureren. 
Zo niet, pas dan mag de op-
dracht voor de bouw van niet-

daeb woningen aan een wo-
ningcorporatie worden gegund. 
De Unie en IQ woning beklagen 
zich er verder over dat de ge-
meente de grond weggeeft aan 
Woonstad. De corporatie mag 
de kosten van bouw- en woon-
rijp maken van de grond name-
lijk wegstrepen tegen de koop-
som. Volgens de klagers is dat 
staatssteun waarvoor de Euro-
pese Commissie toestemming 
had moeten verlenen.  
Onder het kopje ‘overige klach-
ten’ sommen de klagers nog 
een hele reeks opvallende feiten 
op. Zo zou Woonstad een parti-
cipatiemodel hanteren dat niet 
conform de Overlegwet is en de 
bewoners niet juist informeren 
over haar beleidsvoornemens. 
 AV

Wielewaal in Rotterdam-Zuid. Foto: Unie Van en Voor de Wielewaalers
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Leesvoer

Democratische vernieuwing

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 daalde de opkomst 
naar een nieuw historisch dieptepunt: 53,8 procent. De demo-
cratie zal zich opnieuw moeten uitvinden met een grotere rol 
voor burgers, vindt David Van Reybrouck in zijn boek Tegen 
verkiezingen. Hij spreekt van een ‘democratisch vermoeid-
heidssyndroom’. Wereldwijd wordt er al volop geëxperimen-
teerd met verschillende vormen van democratische vernieu-
wing. De massale volksvergaderingen op centrale pleinen heb-
ben in sommige Spaanse steden inmiddels tot politieke aard-
verschuivingen geleid. In Canada adviseerde een gezelschap 
van willekeurig gekozen burgers de regering over een veran-
dering van het kiesstelsel. En in België werd een groot burger-
forum georganiseerd (G1000 genoemd) over de toekomst van 
België toen het kabinet langdurig demissionair was. 
Ook Nederland begeeft zich schoorvoetend op het pad der  
democratische vernieuwing. In navolging van België hebben 
diverse gemeenten G1000 of burgerfora georganiseerd.  
Kenmerkend voor zo’n burgerforum is dat de groep deelne-
mers zo divers mogelijk moet zijn en dat meningsvorming en 
uitwisseling van argumenten belangrijker zijn dan besluitvor-
ming. De nadruk ligt meestal op het zoeken naar consensus. 

G1000 – Ervaringen met burger- 
toppen is voor € 22,50 te bestel-
len via www.boomuitgevers 
denhaag.nl

De bundel G1000 – Ervaringen 
met burgertoppen doet verslag 
van een onderzoeksproject van 
drie universiteiten (met geld 
van het ministerie van BZK) 
naar burgertoppen in 2014  
en 2015 in Amersfoort, Uden, 
Amersfoort-Kruiskamp,  
Groningen en Amsterdam.

De Warmtewet beschermt af-
nemers van stadsverwarming, 
blokverwarming en een warm-
te-koude-opslaginstallatie on-
voldoende. Terwijl dat nu juist 
de bedoeling was van de wet 
die sinds 1 januari 2014 van 
kracht is. Een evaluatierapport 
van Ecorys bevestigt nu een 
aantal pijnpunten die de Woon-
bond, Vereniging Eigen Huis 
en de Consumentenbond al in 
november 2014 onder de aan-
dacht brachten van de Tweede 
Kamer.

De evaluatie gaat echter voor-
bij aan een aantal fundamentele 
weeffouten in de wet, vinden de 
consumentenorganisaties. Zij 
stuurden daarom opnieuw een 
oproep naar de Tweede Kamer 
die op 20 april de evaluatie  
besprak. De Warmtewet zou 
warmteafnemers leverings-
zekerheid en bescherming te-
gen te hoge tarieven moeten 
bieden. Helaas kent de Warm-
tewet grote tekortkomingen. 
Huurders betalen daardoor te 
veel, zowel bij stadsverwarming 
als blokverwarming. Daarnaast 
is het onmogelijk om zonder 
hoge kosten van het warmtenet 
te worden afgekoppeld wanneer 
consumenten willen overstap-
pen op een alternatief. 

Evaluatie Warmtewet 
bevestigt pijnpunten 

Ook heeft de consument onvol-
doende garanties over de duur-
zaamheid van restwarmte. Zo 
lijkt in Utrecht het milieurende-
ment van de stadsverwarming 
lager te liggen dan beloofd 
doordat Eneco de warmte min-
der duurzaam is gaan opwek-
ken. En in Zuid-Holland is de 
vraag in hoeverre door kolen-
centrales geproduceerde rest-
warmte duurzaam is. In de 
huidige Warmtewet worden er 
geen eisen gesteld aan de mi-
nimale mate van duurzaamheid 
van warmtenetten. De consu-
mentenorganisaties willen dat 
minister Kamp van Economi-
sche Zaken de mate van (blij-
vende) duurzaamheid van de 
huidige en nieuwe warmtenet-
ten laat onderzoeken. Dat kan 
hij dan meenemen in zijn her-
ziening van de Warmtewet. 
Minister Kamp kondigde in 
april vorig jaar aan de Warmte-
wet helemaal te willen herzien. 
Kamp wil nog voor de zomer 
een herziene versie van de 
Warmtewet in consultatie bren-
gen en een nieuw wetsvoorstel 
nog dit jaar naar de Kamer stu-
ren. De consumentenorganisa-
ties willen een wet die consu-
menten echt beschermt en bij-
draagt aan verduurzaming van 
ons energieverbruik.  AV

 w meldpuntwarmtewet.nl

Tussen 2009 en 2015 zijn er 
in Nederland meer dan 13.000 
daklozen bijgekomen, meldt het 
CBS, een stijging van 74 pro-
cent. Geschat wordt dat 31.000 
mensen in 2015 geen vaste 
woon- of verblijfplaats hadden,  
sliepen in de opvang, op straat, 
in openbare gebouwen of bij 
familie of vrienden. Van deze 
groep hadden 13.000 een niet-
westerse herkomst. Daklozen 
zijn vaak mannen, een op de 

vijf daklozen is vrouw. Dakloze 
vrouwen zijn relatief jong. Men-
sen die illegaal in Nederland 
zijn en dakloos, worden niet 
meegerekend. Volgens de Fede-
ratie Opvang zijn de belangrijk-
ste oorzaken de financiële crisis 
en de stijging van de bezuini-
gingen in de geestelijke gezond-
heidszorg waardoor mensen 
met problemen sneller op straat 
komen te staan. 
 AV

Forse toename aantal daklozen
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Cijfers 204

Prestatieafspraken veranderd  
sinds Woningwet 2015
 
Adviesbureau Companen heeft in opdracht van het ministe-
rie van BZK een analyse gemaakt van de lokale prestatieaf-
spraken die in 2014 en 2015 zijn gemaakt tussen gemeenten, 
corporaties en huurdersorganisaties. Er is een onderscheid 
gemaakt tussen afspraken van voor de inwerkingtreding van 
de Woningwet 2015 op 1 juli en daarna. Opvallend is dat de 
top-10 van onderwerpen aanzienlijk is veranderd sinds 1 juli, 
toen huurdersorganisaties een verplichte gesprekspartner 
werden. Hoewel huurdersorganisaties in de Woningwet 2015 
een gelijkwaardige positie hebben, ontbreekt toch nog bij een 
derde van de prestatieafspraken die in de tweede helft van 
2015 werden gemaakt, de handtekening van de huurdersorga-
nisatie. Voor die tijd tekende slechts 17 procent van de huur-
dersorganisaties mee. Een aantal onderwerpen leidt tot veel 
debat, vooral de omvang van de sociale huursector, in combi-
natie met liberalisatie en verkoop. Deze discussies worden 
meestal opgelost door een procesafspraak te maken in plaats 
van een compromis te sluiten. Slechts één van de ondervraag-
de partijen heeft geschillenbeslechting overwogen.

Top-10 thema’s prestatieafspraken (tussen haakjes % concrete afspraken) 

Vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning krijgen straks niet 
meer automatisch voorrang bij 
de toewijzing van een sociale 
huurwoning. Het kabinet regelt 
dit via een wetswijziging van 
de Huisvestingswet die minister 
Blok op 19 april naar de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. De  
gemeenteraad behoudt wel de  
bevoegdheid om statushouders 
als urgente groep woningzoe-
kenden aan te wijzen. 
De taakstelling voor gemeenten 
blijft ongewijzigd: zij moeten dit 
jaar 46.400 vergunninghouders 
huisvesten. Het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers gaat ervan 
uit dat er één woning per twee 
mensen nodig is. In AZC’s zit-

De Wet kraken en leegstand  
die sinds 1 oktober 2010 het 
kraken strafrechtelijk verbiedt, 
is geëvalueerd door onder-
zoeksbureau Rigo. De ministers 
van Veiligheid en Justitie en 
van Wonen en Rijksdienst zien 
in de evaluatie geen aanleiding  
om de wet aan te passen, zo  
lieten zij 1 februari aan de 
Tweede Kamer weten.

Leegstand neemt onverminderd toe ondanks kraakwet
Het Rigo-onderzoeksrapport 
Van ontruimen naar inruimen 
(juli 2015) concludeert dat de 
wet vooral het bestrijden van 
kraken tot een strafrechtelijke 
aangelegenheid heeft gemaakt 
waarin het Openbaar Ministerie 
(OM) leidend is. ‘De beoogde sa-
menhang tussen bestrijding van 
de leegstand en het strafbaar 
stellen van kraken is in de prak-

tijk niet gevonden’, aldus Rigo. 
Het onderzoek kon geen effect 
vinden van de wet op de leeg-
stand en de leefbaarheid in de 
onderzochte gemeenten.
Slechts 5 van de 390 gemeenten 
hebben een Leegstandsverorde-
ning gemaakt, een mogelijkheid 
die de wet biedt om eigenaren 
te verplichten hun leegstand te 
melden en er iets aan te doen. 
Alleen Amsterdam heeft een 
eigenaar een dwangsom opge-
legd en twee beschikkingen op-
gesteld, waarvan er een nog on-
derwerp is van juridisch geschil.
Sinds 2008 is de leegstand van 
kantoren, winkels en andere  
gebouwen fors toegenomen.  
In 2014 stond gemiddeld 17 
procent van het kantooropper-
vlak en 9 procent van het win-
kelvloeroppervlak in Nederland 
leeg. Dat zijn respectievelijk 
1.120 en 352 voetbalvelden aan 
lege kantoren en winkels.

Vooral de omvang en het aan-
deel van de structurele leeg-
stand (meer dan drie jaar) 
neemt sterk toe. De Wet kraken 
en leegstand heeft daarin geen 
verandering gebracht. 
Opnieuw constateert Rigo dat 
kraken in de meeste gemeen-
ten als ‘een beperkt probleem’ 
wordt gezien. Wel is er in de pe-
riode 2010 – 2014 213 keer aan-
gifte gedaan van een kraakinci-
dent en zijn er 529 mensen ver-
dacht. Bij 277 is door de rechter 
een uitspraak gedaan, van wie 
er 37 een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf hebben gekre-
gen (van gemiddeld 37 dagen). 
Minister Van der Steur van Vei-
ligheid en Justitie is tevreden: 
‘Samen met het OM stel ik mij 
op het standpunt dat de bedoe-
ling van de wet ten aanzien van 
de algehele strafbaarstelling van 
kraken voldoende is uitgeko-
men.’ AV

Voorrang statushouders 
afgeschaft

ten nu zo’n 16.000 statushou-
ders die recht hebben op huis-
vesting. Sinds 1 februari kun-
nen woningaanbie ders via de 
gemeente subsidie aanvragen 
voor de bouw van kleinschalige 
woonvormen voor vergunning-
houders. Ook kunnen gemeen-
ten via een ‘versnellingsarran-
gement’ vergunninghouders on-
derbrengen in tijdelijke woon-
eenheden zoals vakantiehuisjes. 
Na een brandbrief van de G4 
over de opvang van vluchtelin-
gen, bereikten de vNG en het 
kabinet op 28 april een akkoord 
over aanvullende voorzieningen 
voor vluchtelingen en asielzoe-
kers. Het kabinet trekt daarvoor 
zo’n 700 miljoen extra uit. AV

Tussen 1-8-2014 en 1-7-2015 Na 1-7-2015

1 Informatie-uitwisseling 92% (04%) Energetische woningverbetering 100% (82%)

2 Evaluatie prestatieafspraken 81% (03%) Leefbaarheid/wijkontwikkeling 88% (46%)

3 Nieuwbouw 81% (38%) Informatie-uitwisseling 88% (02%)

4 Omvang doelgroep/kernvoorraad 75% (42%) Huisvesting statushouders 84% (48%)

5 Woonruimteverdeling 74% (31%) Participatie bewoners 79% (07%)

6 Betaalbaarheid 74% (21%) Woonruimteverdeling 77% (73%)

7 Verkoop huurwoningen 73% (74%) Nieuwbouw 75% (67%)

8 Specifieke doelgroepen 73% (19%) Omvang doelgroep/kernvoorraad 75% (60%)

9 Wonen en zorg 73% (13%) Overlastaanpak 72% (39%)

10 Participatie bewoners 73% (06%) Specifieke doelgroepen 68% (38%)

Bron: Companen, Analyse Prestatieafspraken 2014-2015
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Uitgeperst

‘Nieuw woningtekort dreigt’

Aedes-voorzitter Marc Calon heeft in Cobouw (www.cobouw.
nl) flink uitgehaald naar minister Blok van Wonen, naar aanlei-
ding van de publicatie van de Staat van de Volkshuisvesting. 
‘Er staat niets nieuws en bovendien liegt Blok de boel bij  
elkaar. Er gebeurt exact waar ik – en met mij vele woning-
marktdeskundigen – al die jaren voor hebben gewaarschuwd. 
Blok speelt mooi weer, maar laat heel strategisch allerlei  
zaken weg in zijn brief aan de Kamer. Het is één groot promo-
tieverhaal voor zijn eigen beleid’, briest Calon. ‘De reële  
inkomens zijn in de afgelopen jaren gedaald, mede door de 
crisis en de bezuinigingen. En de huren zijn in die tijd alleen 
maar gestegen. Ja, dan krijg je vanzelf minder scheefwoners. 
Dat is toch geen verdienste van Blok?’ 
‘Wat me frappeert is dat niet meer mensen door zijn cijfers 
heen kijken. Het is tragisch dat mensen niet nadenken.  
Het beleid van Blok veroorzaakt op den duur een woningnood, 
dat gaat de bouw nog hard raken. Corporaties zijn door alle 
maatregelen simpelweg gestopt met bouwen. En dat zie ik 
niet snel veranderen. Door de verhuurderheffing zijn veel  
projecten niet rendabel meer. En waar een corporatie vroeger 
een woningblokje van acht goedkope huizen financierde met 
twee duurdere hoekpanden mogen ze dat nu, door de schei-
ding van hun sociale en commerciële activiteiten, niet meer. 
En dus stokt het. Je ziet het in alle grote steden gebeuren.  
Corporaties dragen overal veel te weinig bij aan de nieuw-
bouwproductie.’ Calon zegt Blok zelf niets te verwijten.  
‘Die doet gewoon wat hij zegt. En voert gewoon zijn beleid uit. 
Heel consequent. Het is alleen jammer dat niet meer mensen 
zien dat zijn beleid dodelijk is voor de woningmarkt.’ Volgens 
Calon moet Blok de hypotheekrente versneld afbouwen om  
de dreigende woningnood voor te zijn. ‘Want met de huidige  
belastingvoordelen en de lage rente zouden mensen wel gek 
zijn als ze gaan huren.’

Huurders oordelen aanzienlijk 
minder positief over hun  
corporatie dan andere stake-
holders (belanghebbenden).  
Ze hebben vooral zorgen over 
de betaalbaarheid en de be-
schikbaarheid. Ook is er on-
vrede over de communica tie en 
het gebrek aan invloed op het 
beleid.

Dit blijkt uit het onderzoek  
Corporaties in beeld, waarin 
Rigo Research en Advies 281 
visitatierapporten (bij 277 wo-
ningcorporaties) heeft geanaly-
seerd. Sinds de invoering van 
de Woningwet 2015 zijn corpo-
raties verplicht zich regelmatig 
te laten ‘visiteren’ (beoordelen), 
maar daarvoor gebeurde dat 
ook al. Corporaties worden door 
gecertificeerde organisaties 
beoordeeld op vier aspecten: 
presteren volgens opgaven en 
ambities, presteren volgens be-
langhebbenden, presteren naar 
vermogen en presteren naar go-
vernance (wijze van besturen). 
Het algehele beeld over het 
functioneren van corporaties is 
positief. Op governance na (6,8) 
ligt de gemiddelde score boven 
de 7. Stakeholders bij kleine 
corpora ties oordelen doorgaans 
positie ver over de communica-
tie en de beïnvloedingsmoge-

lijkheden op het beleid dan bij 
grote corporaties. Ook corpora-
ties met versnipperd bezit krij-
gen lagere scores. 
Huurdersvertegenwoordigers 
zijn heel kritisch over het pres-
tatieveld ‘huisvesting van de pri-
maire doelgroep’, vooral over de 
beschikbaarheid van voldoende 
betaalbare huurwoningen. ‘Is de 
gewone man, bijvoorbeeld een 
stratenmaker, nog wel een doel-
groep van de corporatie?’, zo uit 
een van de huurdersorganisa-
ties haar zorgen.

Invloed op beleid
Opvallend is ook de lage score 
(6,6) die huurders het aspect 
‘ínvloed op beleid’ geven. Bijna 
een kwart van de 87 geanaly-
seerde corporaties krijgt zelfs 
een onvoldoende. De onvrede 
heeft meestal betrekking op de 
frequentie en het hoge ‘showge-
halte’ van de bijeenkomsten.  
In de visitatierapporten worden  
dan ook niet voor niets de com-
municatie en relatie met de be-
langhebbenden als een belang-
rijk verbeterpunt genoemd, 
met name het vaker en tijdiger 
betrekken van stakeholders bij 
beleidsvorming en het bijstellen 
van beleid. Het ‘open en trans-
parant communiceren over de 
investeringscapaciteit en -keu-
zes’ wordt daarbij opvallend 
vaak genoemd.  KdJ

Eind maart heeft de Tweede Ka-
mer ingestemd met uitbreiding 
van de Wet bijzondere maatre-
gelen grootstedelijke problema-
tiek (‘Rotterdamwet’). De wet 
stamt uit 2006 en was bedoeld 
om mensen zonder inkomen uit 
arbeid in bepaalde (probleem)
wijken een huurwoning te kun-
nen weigeren. Minister Blok wil 
gemeenten nu ook de mogelijk-
heid geven om notoir overlast-
gevende en criminele woning-
zoekers te weren uit een wijk, 
straat of complex waar sprake is 

Kamer stemt in met  
uitbreiding Rotterdamwet

van ernstige leefbaarheidspro-
blemen. Ook mensen die zijn 
gerekruteerd voor extremisti-
sche organisaties vallen hieron-
der. Onderzoek door de Univer-
siteit van Amsterdam (2015) liet 
zien dat de Rotterdamwet niet 
heeft geleid tot verbetering van 
de leefbaarheid en veiligheid in 
de wijken waar deze werd toe-
gepast. Na Rotterdam, Nijme-
gen en Capelle a/d IJssel kreeg 
Vlaardingen in april toestem-
ming om de Rotterdamwet toe 
te passen in de Westwijk. MU

Huurders kritisch  
in visitatierapporten

Huurdersvertegenwoordigers zijn heel kritisch over het 
prestatieveld ‘huisvesting van de primaire doelgroep’.
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Tabel 1 Woningvoorraad

2009 2012 2015
Verschil  
2009 - 2015

Aantal bewoonde woningen 1) 6.996.000 7.141.000 7.278.000 + 4 %

Aantal huurwoningen 1) 2.876.000 2.878.905 2.950.000 + 3 %

 waarvan corporaties 2.359.000 2.243.000 2.207.000 - 6 %

 waarvan particuliere/commerciële verhuurders 517.000 662.000 743.000 + 44 %

Aantal huurwoningen onder aftoppingsgrens 2.167.000 1.952.000 1.697.000 - 22 %

Aantal huurwoningen onder liberalisatiegrens 2.643.000 2.570.000 2.481.000 - 6 %

Aantal huurwoningen vrije sector 232.700 335.100 469.400 + 102 % 

Aantal gereguleerde corporatiewoningen 2.271.100 2.114.900 2.008.700 - 12 %

Goedkope corporatiewoningen (tot kwaliteitskortingsgrens) 24 % 17 % 12 % - 50 %

Dure corporatiewoningen (boven aftoppingsgrens) 19 % 26 % 37 % + 95 %

1)  Het ministerie van BZK hanteert in Cijfers over Wonen 2016 andere gegevens over de woningvoorraad, die daar wordt 
becijferd op 7.588.000, een verschil van 310.000 woningen. Ook het aantal huurwoningen ligt daar veel hoger: 3.344.000. 
Volgens een medewerker van BZK is het verschil te verklaren omdat verschillende bronnen worden gebruikt.  
De gegevens in Cijfers over Wonen zijn afkomstig uit de BAG, de gemeentelijke basisadministratie. In WoON 2015 gaat  
het om het aantal huishoudens, dus het aantal bewoonde woningen. Kennelijk staat er veel leeg in Nederland.

Het ministerie van BZK had op 7 april groot 
uitgepakt. De enorme Fokker-terminal in 
Den Haag was afgehuurd om voor ruim 500 
belangstellenden de uitkomsten van het 
WoonOnderzoek Nederland 2015 te pre-
senteren. Er werd reikhalzend naar uitgeke-
ken, want het vorige WoON dateert alweer 
uit 2012. De uitkomsten van WoON 2015, 
waarvoor bijna 63.000 Nederlanders zijn 
ondervraagd, liegen er niet om. Door de 
combinatie van een sterke stijging van de 
huren, een drastische afname van het aan-
tal betaalbare huurwoningen en een forse 
inkomensdaling, kunnen steeds meer huur-
ders de woonlasten niet of nauwelijks meer 
opbrengen. 

Woonquote huurders hoger dan kopers
In tabel 2 is goed te zien hoe snel de huur-
prijzen en de inkomens sinds 2009 uit el-
kaar zijn gegroeid. Terwijl de huren met ge-
middeld 15% stegen, daalde het inkomen 
met 9%. Dat leidt tot een stijging van de 
netto huurquote met een kwart (van 21,3% 
naar 26,7%). Inclusief de andere woonuit-
gaven (vooral de energierekening) waren 
huurders in 2015 ruim een derde (36%) van 
hun inkomen kwijt aan wonen. En als we 
de methode van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) volgen zelfs 39%. Het 
is opvallend dat het ministerie van BZK een 
andere methode hanteert dan het CBS om 
de inkomens en de huur- en woonquotes te 
berekenen. Het CBS neemt alle inkomens 
mee in zijn berekening, maar BZK sluit alle 
inkomens uit die onder 90% van het soci-
aal minimum liggen. Daardoor komt ze op 
een aanzienlijk lagere huur- en woonquote 
uit. Het argument van BZK is dat deze groep 
zeer lage inkomens ‘het algemene beeld 
verstoort’, maar het CBS denkt daar kenne-

Bijna half miljoen minder 
betaalbare huurwoningen
Het WoonOnderzoek Nederland 2015 (WoON 2015) onderstreept nog eens nadrukkelijk wat we al langer wisten: 

de betaalbaarheid van het huren staat onder grote druk. De huurquote is sinds 2009 opgelopen van 21,3% naar 

26,7%, het aantal betaalbare huurwoningen nam met bijna een half miljoen af en het aantal ‘dure’ scheefhuurders 

verdubbelde ruim naar 528.000. Evenals in de vorige twee edities ontbreken cijfers over het woningtekort.

WoonOnderzoek Nederland 2015:

lijk anders over, evenals de Woonbond  
trouwens. De groep zeer lage inkomens die 
WoON 2015 niet meeneemt omvat 287.000 
huishoudens, waarvan 70% huurders en 
40% jonger dan 34 jaar. Bijna een kwart is 
student met studiefinanciering.  
De helft van alle huurders (1,4 miljoen) 
heeft een netto huurquote van 25% of  
hoger. In 2012 was dat nog 38%. Vooral 
jongeren en alleenstaanden kampen met  
hoge woonlasten. Hun huurquote ligt rond 
de 30%. Ook regionaal zijn er verschillen. 
De hoogste uitschieters zijn de woning-
marktregio’s Emmen, Apeldoorn,  
Doetinchem, Sittard en Oss. 
Opvallend is het grote verschil met de koop-
sector. Onder eigenaar-bewoners daalde de  
koopquote sinds 2012 van 22,2% naar 20,1%, 
vooral als gevolg van de lage hypotheek-
rente. De woonquote (inclusief bijkomende 
woonlasten) daalde van 30,1% naar 27,2%. 

Scheefhuurders
Hoewel veel politieke partijen en de re-
gering, minister Blok voorop, blijven vol-
houden dat scheefhuren (lees: goedkoop 
scheefhuren) een groot probleem is, blijkt 
dat volgens WoON 2015 steeds minder het 
geval te zijn. Het aantal ‘goedkope’ scheef-
huurders (huishoudens met een inkomen 
boven € 34.678,- en een huur onder de li-
beralisatiegrens, in 2015 € 699,48) is met 
ruim een derde gedaald, van 782.000 in 
2009 naar 518.000 in 2015. Een veel groter 
probleem is het aantal ‘dure’ scheefhuur-
ders (huishoudens met een laag inkomen en 
een huur boven de aftoppingsgrens). Deze 
groep is explosief gegroeid, van 230.000 in 
2009 tot 528.000 in 2015. Het aantal ‘ex-
treem dure’ scheefhuurders (lage inkomens 
met een huur boven liberalisatiegrens) nam 
nog sterker toe, met 140% van 87.000 naar 
208.000. 
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Tabel 2 Inkomens en woonuitgaven huurders

2009 2012 2015
Verschil 
2009 - 2015

Bruto huur € 495 € 529 € 569 + 15 %

Huurtoeslag € 62 € 70 € 70 + 13 %

Netto huur € 433 € 459 € 499 + 15 %

Bijkomende woonuitgaven (energie etc) € 193 € 186 € 163 - 16 %

Netto besteedbaar inkomen 1) € 27.000 € 25.700 € 24.800 - 9 %

Netto huurquote 2) 21,3 % 23,8 % 26,7 % + 25 %

Netto woonquote huurders 2) 31,4 % 33,9 % 36,0 % + 15 %

Netto woonquote kopers 29,3 % 30,1 % 27,2 % - 7 %

Aantal dure scheefhuurders 230.000 367.000 528.000 + 196 %

Aantal goedkope scheefhuurders 782.000 685.000 518.000 - 34 %

Omvang aandachtsgroep huurtoeslag 1.345.000 1.394.000 1.506.000 + 12 %

1) WoON 2015 
heeft alleen huis- 
houdens meegeno- 
men met inkomen 
boven 90% van 
sociaal minimum.  
Als alle huishou- 
dens worden mee- 
genomen was  
inkomen in 2015 
€ 23.400 en in 2009 
€ 25.800.

2) Als alle huis- 
houdens worden 
meegenomen 
bedraagt de netto 
huurquote in 2015 
30% en de netto  
woonquote 39%.

Gemiddelde huur

€ 529 € 569

Duurste provincies (huren)

  Flevoland, Utrecht

Goedkoopste provincies (huren)

  Friesland, Groningen

Gereguleerde corporatiewoningen

2.114.000 2.008.700

Betaalbare huurwoningen

2.167.000 1.697.700

Netto besteedbaar  
inkomen huurders

€ 25.700 € 24.800

Huurquote

23,8% 26,7%

Huurders in ‘aandachtsgroep’

1.394.000 1.506.000

Goedkope scheefhuurders 

685.000 518.000

Dure scheefhuurders

367.000 528.000

‘Extreem’ dure scheefhuurders 

145.000 208.000

Aandeel sociale huurwoningen  
met Energielabel A, B of C
 58%

Aandeel particuliere huurwoningen  
met Energielabel A, B of C 
 40%

WoON 2015  
in vogelvlucht

2012 2015

 
Zelfs minister Blok kon op 7 april niet om 
deze cijfers heen. ‘Dit is geen goede ontwik-
keling, zeker niet voor de mensen zelf. Dit 
kunnen we zo niet volhouden. Daarom moe-
ten corporaties zich echt richten op het aan-
bieden van goedkope woningen’, aldus de 
bewindsman. ‘Dat een half miljoen huishou-
dens in een woning zit die veel te duur is, 
toont wel aan dat het beleid van forse huur-
verhogingen veel mensen in de problemen 
heeft gebracht’, reageert Woonbonddirec-
teur Ronald Paping op de cijfers. ‘De huren 
moeten omlaag voor deze huurders. En er 
moet nu eindelijk eens een rem komen op 
de enorme huurstijgingen van de afgelopen 
jaren.’

Huurwoningvoorraad
Dat het aantal dure scheefhuurders zo fors  
is gestegen, heeft alles te maken met de 
krimp van het aantal betaalbare huurwo-
ningen. Hun aantal is met bijna een half 
miljoen afgenomen van 2.167.000 tot 
1.697.000. Vooral het aandeel goedkope 
corporatiewoningen daalde in rap tempo, 
van 24% in 2009 naar 12% in 2015.  
In diezelfde tijd verdubbelde het aandeel 
dure corporatiewoningen (huur boven aftop-
pingsgrens) van 19% naar 37%. Mede door 
de inkomensdaling groeide de omvang van 
de doelgroep voor de huurtoeslag tot boven 
de 1,5 miljoen.  
Opvallend zijn ook hier de verschillen tus-
sen de provincies. Friesland en Groningen 
zijn het goedkoopst voor huurders en Flevo-
land en Utrecht het duurst.

Vierkantemeterprijs
Van de huurders woont 2% in een vrij-
staand huis, 3% in een 2-onder-1-kap, 37% 
in een tussen- of hoekwoning en 58% in 

een appartement. Gemiddeld beschikken ze 
over 89 m2 oppervlakte. Kopers wonen veel 
ruimer: gemiddeld 140 m2. De gemiddelde 
huur per m2 ligt op € 6,70, maar in de parti-
culiere en commerciële huursector is dat 
één euro hoger, met uitschieters in de vier 
grote steden waar de vierkantemeterprijs in 
deze sector bijna € 10,- bedraagt. Ook cor-
poraties vragen per m2 in grote steden meer 
(bijna € 8,-) dan in kleinere plaatsen.

Cijfers over woningtekort ontbreken
Opvallend is dat, evenals in 2012 en 2009, 
WoON 2015 geen cijfers bevat over het wo-
ningtekort, terwijl dat in het verleden be-
langrijke gegevens waren om de omvang 
van de bouwopgave en de doelgroep te be-
palen. Professor Hugo Priemus is niet ver-
baasd. ‘Het komt minister Blok goed uit dat 
landelijke cijfers over de woningnood en de 
bouwbehoefte ontbreken, die worden al-
leen lokaal en regionaal verzameld. Alles 
wijst erop dat door zijn beleid de kloof tus-
sen vraag en aanbod steeds groter wordt. 
Het aantal starters, statushouders en men-
sen met tijdelijke arbeidscontracten groeit 
enorm en zij hebben behoefte aan een be-
taalbare huurwoning. Bloks beleid leidt er 
echter toe dat het aanbod verschuift naar 
de dure huursector en de koopsector. Voor 
dure huurwoningen hoeven verhuurders na-
melijk geen verhuurderheffing te betalen. 
En dankzij de hypotheekrenteaftrek die nog 
steeds van kracht is, en de lage hypotheek-
rente is het kopen van een huis ook weer 
aantrekkelijk. Rijksbeleid manipuleert zo de 
vraag van sociale huur naar commerciële 
huur (verhuurderheffing) en van huur naar 
koop (hypotheekrenteaftrek).’

 Kees de Jong
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Huurdersorganisatie+

‘De gemeentelijke woonvisie, energetische 
maatregelen, armoedebeleid en de huisves-
ting van statushouders; zomaar een greep 
uit de onderwerpen waarmee een huurders-
organisatie tegenwoordig te maken krijgt’, 
begint Henk zijn verhaal. ‘Zeker voor een 
nieuw bestuurslid is het aantal onderwerpen 
soms niet te overzien. Het is daarom belang-
rijk om binnen het bestuur een opleidings-
agenda vast te stellen. Hiermee proberen we 
ieder bestuurslid van de nodige basiskennis 
te voorzien en pas in een later stadium vindt 
vervolgens de vakinhoudelijke verdieping 
plaats. Dit laatste is trouwens niet voor ie-
der bestuurslid hetzelfde, want we proberen 
zo veel mogelijk gebruik te maken van de 
kracht van het individuele bestuurslid.’
In die kracht schuilt tegelijkertijd ook een 
gevaar, volgens Henk. ‘Vrijwillige bestuurs-
leden doen dit werk vanuit hun hart. Het is 
een tijdrovende klus en dat schuurt met  
andere taken die tegenwoordig van ons wor-
den verwacht, zoals mantelzorg. Als bestuur 
moet je er dus voor waken dat bestuurs-
leden niet overbelast raken. En dat is lastig, 
want ons werk is op kennis gebaseerd en 
dat is toch anders dan wanneer je bijvoor-
beeld vrijwilliger bent op het voetbalveld. 
Wij praten met professionals en worden ge-
acht op dat niveau aan te sluiten. We moe-
ten er dus constant voor zorgen dat ons ken-
nisniveau op peil blijft en dat betekent ver-
diepen, verdiepen en nog eens verdiepen.’
Op de vraag hoe die kennis wordt vergaard, 
is volgens Henk geen eenduidig antwoord 

te geven. ‘Als huurdersorganisatie haal je je 
kennis op verschillende manieren. De meest 
evidente manier is het volgen van cursus-
sen. Onze huurderskoepel kent elk jaar 
twee periodes waarin we trainingen van de 
Woonbond volgen. Door in discussie te gaan 
met de trainer en met elkaar, blijven we 
scherp en gaan we dieper in op de materie. 
Gerichte informatie wordt ook opgehaald bij 
de corporatie en de gemeente. Omdat we in 
een digitaal tijdperk leven, is dit veel mak-
kelijker dan voorheen.’

‘Je staat sterker als je je mening  
met cijfers kunt onderbouwen’
In het project Huurdersorganisatie+ (HO+) werkt de Woonbond aan vernieuwing en  

versterking van het huurderswerk. Een stevige huurdersorganisatie beschikt over voldoende 

kennis en weet deze op de juiste manier in te zetten. Maar hoe houd je als huurdersorganisa-

tie je kennis op peil? In deze Woonbondig deelt Henk van Gameren, voorzitter van  

Huurderskoepel Schagen en omstreken, zijn ervaringen.

Interview met de voorzitter van Huurderskoepel Schagen en omstreken

Kennis wordt ook gehaald bij de achterban. 
‘Als huurderskoepel moet je weten waar je 
over praat. Zo kwam de corporatie met het 
voorstel om de huren te verhogen boven het 
inflatiepercentage. Als huurderskoepel kon-
den we de corporatie moeilijk overtuigen, 
dat hiermee een groot deel van de huurders  
financieel in de problemen zou komen. 
We hebben toen in samenwerking met de 
Woonbond een betaalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd. Hieruit bleek dat 30 procent van 
de huurders op of onder de armoedegrens 
leeft. Pas toen gingen de ogen van de cor-
poratie open en volgde een inflatievolgend 
huurbeleid. Zo zie je maar, dat je sterker 
staat wanneer je je mening met cijfers kunt 
onderbouwen.’

Met de komst van de Woningwet 2015 speelt 
ook de regionale woonvisie een rol. Henk: 
‘Hierdoor hebben we meer contact met 
huurdersorganisaties van andere verhuur-
ders. Omdat je samen aan tafel zit bij het 
maken van de prestatieafspraken is alleen 
inhoudelijke kennis niet meer voldoende; je 
moet ook kennis hebben van de processen. 
Bij de prestatieafspraken voor Schagen wer-
den we hierbij ondersteund door een extern 
bureau. We hebben dusdanig veel geleerd 
van dit traject, dat we de onderhandelingen 
voor de prestatieafspraken van Medemblik 
zelf gaan doen. Dat de prestatieafspraken 
van Schagen ook nog eens als inhoudelijk 
voorbeeld gaan dienen, is een mooi compli-
ment voor de huurderskoepel.’ NK

Uit onderzoek bleek dat 

30% van de huurders  

op of onder de armoede-

grens leeft

Henk van Gameren

Henk van Gameren
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Wij Willem-Alexander

Sinds januari 2007 heeft een huurder vol-
gens verhuurder Vesteda een ‘luxe appar-
tement in het stadshart van Almere’. In het 
complex is ‘een exclusieve health club met 
fitness, zwembad en sauna. Om te sporten 
en ontspannen hoeft u de deur niet meer 
uit.’ Voor ruim € 1.100 per maand ziet de 
huurder dat wel zitten. Het huurcontract 
noemt expliciet het gebruiksrecht van de 
health club, dat ‘om niet’, oftewel gratis is. 
Wel vermeldt het contract dat dit recht los 
staat van de huur van de woning, maar de 
huurder gaat het vooral om de bommetjes 
die hij dagelijks wil gaan maken, zonder 
daarvoor het complex uit te hoeven.
Zoals vaak valt de praktijk tegen. Na vier 
maanden is het zwembad nog niet eens 
klaar. Vesteda compenseert de vertraagde  
oplevering met € 200 minder huur per 
maand. Als er dan eindelijk baantjes kun-
nen worden getrokken, blijkt het bad ge-
brekkig. In 2009 wordt € 100 terugbetaald 
wegens het twee weken niet hebben kun-
nen gebruiken van het bad en in de loop 
van 2013 gaat het weer fout. Het zwembad 
is lek… De huurder meldt Vesteda schrifte-
lijk zijn ergernis en stelt herhaling van de 
eerdere compensatie van € 200 per maand 
voor. Als Vesteda niet antwoordt op zijn e-
mail houdt hij het bedrag zelf in. Daarop 
reageert de verhuurder met de mededeling 
dat ze haar medebezit van de health club 
vanaf 2014 overdraagt aan andere eigena-
ren in het complex. Om die reden wordt het 
gebruiksrecht van de huurder per 1 januari 
2014 opgezegd. Vesteda stapt vervolgens 
naar de rechter om de niet betaalde huur te 
vorderen. De rechtbank Midden-Nederland 
stelt de verhuurder in het ongelijk. Ook al 
is in het huurcontract een gebruiksrecht 
voor de health club afgesproken, afzonder-
lijk van de woning, toch meent de rechter 
dat die voorzieningen bij (de huur van) de 
woning horen, onder meer omdat Vesteda 

de compensatie van € 200 in haar brief toe-
kent wegens ‘gederfd woongenot’. Ook de 
verhuurder stond blijkbaar voor ogen dat de 
health club deel uitmaakt van de huurover-
eenkomst. De huurder krijgt 10% huurver-
laging (€ 116,58) omdat hij het zwembad, de 
sauna en de fitnessruimte niet meer (gratis) 
kan gebruiken.

Bescherming huurder
In hoger beroep krijgt Vesteda van het Ge-
rechtshof ook het deksel op de neus: ‘Niet 
zonder meer beslissend is de wijze waarop 
het gebruik in het contract is omschreven 
(...), nu het aankomt op de zin die verhuur-
der en huurder in de gegeven omstandighe-
den over en weer redelijkerwijs aan de be-
palingen (...) mochten toekennen (...).  
Het Hof overweegt ‘dat de vraag of een 
voorziening tot de onroerende aanhorighe-
den behoort van belang is voor de reikwijdte 
van diverse dwingendrechtelijke bepalin-
gen, zoals betreffende de huurprijs en de 
opzegging (...), die de huurder beogen te 

Als je ‘luxe’ wilt huren, bijvoorbeeld met zwembad, sauna en fitnessruimte in  

het complex, ben je niet blij als de verhuurder je die voorzieningen later afpakt. 

Die moet dan bloeden voor het niet nakomen van zijn mooie praatjes.

beschermen. Die bescherming zou worden 
ondergraven indien op basis van (enkel en 
vooral) een omschrijving of kwalificatie in 
het huurcontract zou worden aangenomen 
dat geen sprake is van een onroerende aan-
horigheid.’ De conclusie is dat de health 
club in de huurovereenkomst is inbegre-
pen. Dit betekent dat Vesteda niet (meer) 
het ‘overeengekomen huurgenot verschaft 
en tekortschiet in de nakoming van haar 
verplichtingen (...), waardoor zij schade-
plichtig is en vermindering van de huur-
prijs gerechtvaardigd is’. Vesteda acht € 50 
per maand genoeg, omdat dit de prijs van 
een abonnement bij een luxe sportschool 
zou zijn. Het Hof handhaaft echter de 10% 
huurverlaging, omdat de verhuurder daar-
mee het ‘in house’ karakter van de health 
club miskent, terwijl er, naast fitnessfacili-
teiten, ook nog een zwembad en een  
sauna zijn. MW

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 
8 maart 2016. ECLI:NL:GHARL:2016:1795

Huurverlaging wegens 
kwijtraken ‘health club’

mei 2016 woonbondig 4 11



12 woonbondig 4 mei 2016

Noord-Brabant

Open kaart over  
gezondheid voor bewoners
De provincie Noord-Brabant heeft begin 
april een reeks ‘gezondheidskaarten’ on-
line gezet, die de provincie samen met het 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en 
Milieu (RIvM) heeft ontwikkeld. De gezond-
heidskaarten geven informatie over de kwa-
liteit van de woonomgeving op basis van 
drie criteria: geur, geluid en luchtkwaliteit. 
Op de kaarten is door middel van kleuren 
in een oogopslag te zien waar de gezonde 
en minder gezonde regio’s zijn. De kaarten 
tonen GES-scores, de Gezondheids Effect 
Scores. GES is een methode om inzicht te 
krijgen in de verschillende factoren die van 
invloed kunnen zijn op de gezondheid van 
bewoners. Voor elke postcode is precies op 
te zoeken hoe de omgeving op de criteria 

scoort. De kaarten zijn te raadplegen op de 
site van Atlas Leefomgeving. Bewoners kun-
nen zo zelf zien hoe gezond of ongezond 
hun wijk is. 
Noord-Brabant wil ‘de vertaling maken van 
gegevens die burgers weinig zeggen, naar 
gegevens die wat betekenen voor mensen’, 
zegt gedeputeerde Johan van den Hout op 
de site van Atlas Leefomgeving. Doel is ook 
om de gezondheidsbelangen mee te laten 
wegen in besluitvormingsprocessen. ‘In 
principe zouden gemeentes al over deze cij-
fers moeten beschikken en hier dus ook hun 
beleid op aanpassen. Het grote verschil is 
dat het grote publiek nu ook toegang heeft 
tot deze informatie. Indien nodig kan de be-
volking de overheid met de neus op de fei-
ten drukken. Bewonersgroepen hebben een 
instrument gekregen om bepaalde proble-
matiek aan de kaak te stellen’, vertelt Van 
den Hout tegen Trouw (1-4-2016).

Brabant was niet de eerste provincie die een 
GES-kaart in de Atlas plaatste. Utrecht ging 
voor, al was dat met één (gecombineerde) 
kaart. ‘Uiteraard zou het fantastisch zijn als 
meerdere provincies volgen. Dan zouden 
meer en meer inwoners kunnen zien wat de 
gezondheidseffecten van bijvoorbeeld lucht-
kwaliteit en geluidhinder in hun omgeving 
zijn’, aldus de Atlas Leefomgeving.

 w www.atlasleefomgeving.nl

Amsterdam

Woningdelen wordt makkelijker
Voor veel mensen, vooral jongeren, is  
het onmogelijk in hun eentje de huur op  
te brengen van een vrijesectorwoning  
(> € 710,68). Dan kan samen met vrienden  
een huis huren een oplossing zijn.
De regels voor samen huren waren tot nu 

Lokaal

Rotterdam

Referendum  
sociale huursector?
De eerste stap is gezet naar een raad-
gevend referendum over de sociale huur-
sector in Rotterdam. Op 21 april overhan-
digde het Actiecomité Woonreferendum 
Rotterdam 2.771 handtekeningen van 
kiesgerechtigde Rotterdammers die het 
referendum aanvragen. Als de aanvraag is 
goedgekeurd heeft het Actiecomité nog 
tot 22 juni de tijd om 10.000 steunbetui-
gingen te verzamelen voor het referen-
dum. Als dat lukt, moet de gemeente een 
stedelijk referendum organiseren over een 
vraag of stelling die door de gemeente-
raad geformuleerd zal worden. Rotterdam-
mers moeten dan vermoedelijk eind dit 
jaar naar de stembus.
Aanleiding voor dit referendum is de  
controversiële Woonvisie Rotterdam:  
koers naar 2030, agenda tot 2020.  
De Rotterdamse Woonvisie speelt vooral 
in op de woningvraag van hogere en mid-
deninkomens en wil de sociale huursector 
verkleinen en dan met name de sociale 
woningen met een huur tussen de € 300,- 

en € 600,-. Woonwethouder Schneider 
(Leefbaar Rotterdam) trok de eerste versie 
van de Woonvisie in december terug na 
kritiek van de lokale politiek, huurders-
organisaties en woningcorporaties. Zijn 
nieuwe versie van maart 2016 was echter 
nauwelijks gewijzigd. Het deel ‘goedkope’ 
huurwoningen van corporaties dat moet 
verdwijnen werd zelfs nog hoger, namelijk 
24.000 woningen (zo’n 15.000 via sloop 
en 10.000 via huurverhoging/liberalisa-
tie, verkoop of samenvoegen). Er zouden 
5.000 nieuwe goedkope woningen worden 
teruggebouwd. Een meerderheid van de 
gemeenteraad heeft de Woonvisie inmid-
dels goedgekeurd.
Het schrikbeeld van het Actiecomité 
Woonreferendum is dat voor veel huur-
ders het wonen in Rotterdam onbetaalbaar 
wordt en de wachtlijsten blijven stijgen 
terwijl de vraag naar betaalbare woningen 
alleen maar groter wordt. De afgelopen  
15 jaar zijn al 30.000 betaalbare woningen 
verdwenen in Rotterdam en zijn de wacht-
tijden voor woningzoekenden in de sociale 
huursector opgelopen naar 4 tot 8 jaar. 
Het Actiecomité gaat ervan uit de eerste 
10.000 handtekeningen met gemak bin-
nen te kunnen halen. Het comité wordt 
gesteund door negen grote lokale huur-

dersorganisaties, 14 bewonersorganisa-
ties, 5 lokale partijen en een aantal maat-
schappelijke organisaties waaronder de 
Woonbond. ‘De sloop van 20.000 goed-
kope huurwoningen in Rotterdam mag niet 
doorgaan als de meerderheid bij een refe-
rendum “nee” stemt’, zei fractievoorzitter 
Molenaar van Leefbaar Rotterdam toen hij 
de eerste 2.771 handtekeningen in ont-
vangst nam. 
De laatste keer dat er in Rotterdam een 
raadgevend referendum werd gehouden 
was in 1995 toen de Rotterdammers kon-
den stemmen over het opheffen van de ge-
meente Rotterdam ten bate van een stads-
provincie. Rotterdammers stemden toen 
massaal tegen. w woonreferendum.nl

Op 21 april overhandigde het Actiecomité 
Woonreferendum Rotterdam 2.771 handtekeningen  
van kiesgerechtigde Rotterdammers die het  
referendum aanvragen. Foto: Edwin de Voigt
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toe in Amsterdam erg ingewikkeld, maar 
daar gaat de gemeente iets aan doen.  
Het onderscheid tussen de regels voor 
woongroepen en voor kamerverhuur zal 
verdwijnen. Voor woongroepen was er een 
woud aan voorschriften opgetrokken. In 
de toekomst geldt alleen nog de voorwaar-
de dat ze een gemeenschappelijke ruimte 
(woonkamer, keuken) hebben en voldoen 
aan bepaalde geluidseisen. Verder wordt 
aan de verhuurder en de huurder overge-
laten of een woning in zijn geheel of per 
kamer wordt verhuurd. Woningcorpora-
ties werken al langer met contracten waar-
bij meerdere personen samen een woning 
huren, het zogenaamde friends contract. 
Daarbij gaat het voornamelijk om jongeren 
tussen 18 en 30 jaar die met z’n tweeën of 
(meestal) met z’n drieën in een woning wo-
nen. Als er iemand verhuist zorgen de huis-
genoten voor een nieuwe huurder. Maar 
niet altijd was duidelijk of dit nu viel onder 
kamerverhuur of dat er in zo’n geval sprake 
was van een woongroep.

Kerkrade

Sloop/nieuwbouw met 
volledig hergebruik
Flats afbreken en uit het puin nieuwe 
huurwoningen bouwen. Dat is in het kort 
het plan van woningcorporatie HEEMwo-
nen in Kerkrade. Een duurzame en innova-
tieve aanpak genaamd ‘Superlocal’, die 
valt binnen het project Internationale Bau-
ausstellung (IBA) dat sinds een paar jaar 
loopt in de regio Parkstad (Zuid-Limburg). 
Tijdens een IBA verbinden meerdere partij-
en zich met elkaar om een grootschalig 
ruimtelijk project op te zetten, in dit geval 
om de krimpregio weer aantrekkelijk en 
economisch sterk te maken.
Op 11 april tekenden de gemeente Kerk-
rade en HEEMwonen de samenwerkings-
overeenkomst voor het project Superlocal 
in Bleijerheide, Kerkrade-Oost. Bij Super-
local worden vierhonderd flatwoningen 
gesloopt en komen honderd huurwonin-
gen van circa € 500,- per maand terug. 
Projectleider Martijn Segers: ‘We streven 

ernaar om daarbij alle aanwezige grond-
stoffen en de fysieke materialen, maar ook 
overige waardes zoals architectuur en so-
ciale structuren, te hergebruiken. Kunnen 
we elementen zoals wanden, vloeren of 
zelfs een hele tunnel, uit een flat halen en 
die vervolgens gebruiken? En kunnen we 
van aanwezige materialen nieuwe grond-
stoffen maken, bijvoorbeeld granulaat tot 
beton verwerken? Kunnen we een heel 
casco in een andere vorm hergebruiken? 
Zijn toiletpotten, keukens en andere fysie-
ke materialen te hergebruiken? We zien 
het als een openluchtfabriek. Het project 
moet klaar zijn in 2020, dan eindigt IBA 
met een tentoonstelling.’
Vernieuwen en pionieren botst natuurlijk 
altijd met bestaande regelgeving. Daar 
houdt Segers dan ook rekening mee: ‘Ze-
ker. Kunnen we in de openluchtfabriek 
eerst bouwen en daarna pas toetsen aan 
bestemmingsplanprocedures? Hoe gaan 
we om met de materialen die we “delven” 
uit de flats? Mogen we wanden hergebrui-
ken? Hoe zit het met de vereisten rond de 
betonkwaliteit? Een trap die vijftig jaar 
heeft gefunctioneerd, mag volgens het 

Bouwbesluit bijvoorbeeld niet in nieuw-
bouw gebruikt worden. Ook vanuit milieu-
wetgeving verwachten we mogelijke pro-
blemen. Bijvoorbeeld rond geluidsover-
last, opslag op de projectlocatie, of  
bewerkingen op locatie van materialen.’
Tim Weijers, wethouder volkshuisvesting 
van Kerkrade, is trots: ‘We willen dit  
project realiseren volgens het principe  
Superlocal: “slow, less and local”. In goed 
Nederlands: “rustig, minder en lokaal”. In 
2020 zullen we meedoen aan de afsluiten-
de IBA-tentoonstelling. Zo zetten we Kerk-
rade op de kaart!’

Om de nieuwe regels te laten ingaan moet 
eerst de Huisvestingsverordening worden 
aangepast. Hoe lang dat gaat duren is nog 
niet bekend.

Den Haag

Woningcorporaties krap bij kas
De drie woningcorporaties die eind 2015 
met de gemeente Den Haag prestatieafspra-
ken maakten over de voorraad sociale huur-
woningen, hebben te weinig geld om aan  
de wensen van de gemeente te voldoen.  
Dat blijkt uit onderzoek van Ortec Finan-
ce naar de financiële situatie bij Staedion, 
Haag Wonen en Vestia.
Den Haag wil de kernvoorraad van 75.000 
sociale huurwoningen op peil houden, maar 
de drie corporaties kunnen er daarvan maar 
69.750 leveren. De gemeente zal dus op 
zoek moeten naar andere woningcorpora-
ties die het tekort kunnen aanvullen. Ortec 
Finance was gevraagd een second opinion 

te geven over het bod van de drie corpo-
raties bij de prestatieafspraken. Gegeven 
de slechte financiële toestand bij de drie 
was het bod dat ze uitbrachten realistisch, 
zegt Ortec. Er is niet genoeg geld in kas om 
meer te doen. Als oorzaken worden ‘de cri-
sis’ en de verhuurderheffing aangewezen. 
Verwacht wordt dat Staedion en Haag Wo-
nen de komende jaren wat meer financiële 
armslag zullen hebben. Vestia kampt nog 
met de afwikkeling van haar miljardenver-
lies en heeft voorlopig geen extra ruimte om 
te investeren.
Het onderzoek werd in opdracht van de ge-
meente Den Haag uitgevoerd onder leiding 
van Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar 
Woningmarkt aan de Universiteit van Am-
sterdam. De Autoriteit woningcorporaties, 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw  
en de vNG onderschrijven de conclusies.  
Het was de eerste keer dat een gemeente 
om een second opinion vroeg over een  
bod gedaan tijdens prestatieafspraken met 
corporaties.

Huub Wiermans (wethouder Kerkrade), Marjo Vankan 
(waarnemend directeur-bestuurder Heemwonen)  
en Tim Weijers (wethouder Kerkrade). Foto: heemwonen.nl
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Verslag Verenigingsraad

De Verenigingsraad (vR) van de Woonbond 
heeft op 2 april unaniem ingestemd met 
de campagne die de Woonbond gaat voe-
ren tegen de verhuurderheffing. Deze fel 
bekritiseerde miljardenbelasting voor de 
huursector wordt dit jaar geëvalueerd. De 
Woonbond vindt dat de heffing moet wor-
den afgeschaft, of in ieder geval moet wor-
den omgebouwd tot een investeringsrege-
ling voor corporaties. In de campagne zal 
nadrukkelijk samenwerking worden gezocht 
met gemeenten, woningcorporaties en an-
dere maatschappelijke organisaties. 
 
Wat betreft het huurbeleid 2016 deelt de 
vR de mening van het bestuur en de Pro-
vinciale Vergaderingen (Pv’s) dat er soms 
nog een groot gat gaapt tussen de inzet van 
huurdersorganisaties en de daadwerkelijke 
huurverhoging. Wel lijkt er dit jaar duide-
lijk meer ruimte te zijn voor een gematigde 
huurstijging. De invoering van de huursom-
benadering lijkt hieraan te hebben bijge-
dragen. 
De vR constateert op basis van een inven-
tarisatie in de Pv’s dat er veel verschillen 
zijn in de betrokkenheid van huurdersorga-
nisaties bij prestatieafspraken. Betaalbaar-
heid blijft voor huurders het belangrijkste 
onderwerp om lokaal afspraken over te ma-
ken. Sommige lidorganisaties vinden dat de 
tijdsdruk en de werkbelasting hoog zijn en 
dat het moeilijk is om zaken voor elkaar te 
krijgen. Op basis van de inventarisaties con-
cludeert het Woonbondbestuur dat er be-
hoefte is aan deskundige ondersteuning bij 
veel huurdersorganisaties. Woonbondvoor-
zitter Jan Laurier had nog een welgemeend 
advies: ‘Bepaal op tijd je inzet en laat je niet 
met een paar volzinnen naar huis sturen. 
Want in volzinnen kun je niet wonen.’ 

Na het maximum van drie zittingstermijnen 
(twaalf jaar) treedt Jan Laurier binnenkort 
af als voorzitter van de Woonbond. De pro-
cedure voor het vinden van zijn opvolger is 
inmiddels in volle gang. Als een geschikte 
kandidaat wordt gevonden, zal de vR in de 
vergadering van 25 juni de nieuwe voorzit-
ter benoemen. Ook is de Woonbond op zoek 
naar een nieuw algemeen bestuurslid omdat 
Theo Bouwman niet beschikbaar is voor een 
tweede termijn.  

De vR stemde in met de benoeming van drie 
kandidaten voor de vR-commissie Huurders-
organisatie+: Roger Reijkers (vR-lid Noord-
Holland), Anita Engbers (vR-lid Zuid-Hol-
land) en Henk Oostland (Pv-voorzitter Dren-
the). Namens huurderorganisaties  
zitten er vijf mensen in de commissie: Willy 
Hofman (HBv Blij Wonen Oldenzaal), Adi 
van Esch (InterWhere Purmerend), Pieter 
Brouwer (Huurdersraad Vestia), Anneke de 
Vries (HBv Middelburg) en Phil Winteraeken 
(Adviesraad Zo Wonen Sittard). 

Landelijk symposium  
Huurdersorganisatie+

Op vrijdag 27 mei houdt de Woonbond in 
het NBC Congrescentrum in Nieuwegein een 
landelijk symposium over versterking en 
vernieuwing van huurdersorganisaties.  
De Woonbond grijpt dit symposium aan om 
de PLUS-factoren voor een sterke huurders-
organisatie op een rij te zetten. 
Het programma wordt voor een groot deel 
vormgegeven door huurdersorganisaties. 
In tien verschillende sessies staan praktijk-
voorbeelden uit het hele land centraal. Hoe 
regelt u bijvoorbeeld een goede bewoners-
ondersteuner en een huurderscommissaris? 
Heeft u de actuele kennis in huis zodat u 
voldoende invloed kunt uitoefenen bij pres-
tatieafspraken? Wat vraagt het van uw orga-
nisatie om gestructureerd vanuit een werk-

plan te werken, voldoende financiële mid-
delen te regelen en voor draagvlak te zorgen 
onder uw achterban? 
Tijdens het ochtendprogramma worden de 
uitkomsten gepresenteerd van een Woon-
bondonderzoek naar huurdersparticipatie 
bij prestatieafspraken, waaraan ruim 130 
huurdersorganisaties deelnamen.
 w www.woonbond.nl/agenda

Regiosymposium Zuid  
over contact met de achterban
Dinsdag 28 juni houdt de Woonbondregio 
Zuid in ZooParc Overloon een symposium 
over contact met de achterban onder de titel 
Samen optrekken met de achterban: makkelij-
ker dan u denkt. Tijdens het symposium, dat 
is bedoeld voor lidorganisaties in Zeeland, 
Brabant en Limburg, kunt u ervaringen uit-
wisselen, kennis opdoen en een kijkje ne-
men in het dierenpark. In de middag kunt 
u inspiratie opdoen in zes ‘werkateliers’. 
Ze gaan onder meer over nieuwsbrieven 
maken, een digitale achterbanraadpleging 
houden, een aantrekkelijke huurdersbijeen-
komst organiseren, vrijwilligers werven en 
de inzet van nieuwe media zoals Facebook. 
Deelname is gratis. 

 w www.woonbond.nl/agenda

Cursussen

Voor huurdersorganisaties: De Overleg-
wet (particuliere huursector) (wo 18-5) / Het 
huisvesten van urgente groepen (vr 20-5) /  
Wonen en zorg (ma 30-5) / Werkplan en  
begroting (di 07-6) / Tijdelijke huurcontrac-
ten (vr 10-6) / Woningwet 2015 en prestatie-
afspraken (wo 15-6 en/of 22-6). 
Voor verhuurders: ZAv (di 24-5).

 w www.woonbond.nl/agenda

 

Nieuws van de Woonbond

Na twaalf jaar, het maximum van drie zittingstermijnen, 
treedt Jan Laurier binnenkort af als voorzitter van  
de Woonbond. Foto: Jan Reinier van der Vliet



mei 2016 woonbondig 4 15

 

Publicaties (selectie) Over de Woonbond

Contact

Lidnummer U vindt dit op uw contributienota.

Algemeen 020 - 551 77 00; ma – do: 9.00 – 16.00;  
vr: 9.00 – 12.00; Postbus 3389; 1001 AD  
Amsterdam; www.woonbond.nl

Regio Noord-Oost Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel, Gelderland; 038 - 425 01 80; ma – do: 
9.30 – 15.00; Gasthuisdijk 46; 8041 AG Zwolle; 
noord-oost@woonbond.nl

Regio West Noord-Holland, Zuid-Holland,  
Flevoland, Utrecht; 020 - 551 77 66; ma – do:  
10.00 – 16.00; Postbus 3389; 1001 AD  
Amsterdam; west@woonbond.nl

Regio Zuid Zeeland, Noord-Brabant, Limburg;  
040 - 23 23 190; ma – do: 10.00 – 12.30 / 
13.00 – 16.30; Rechtestraat 26-C, 5611 GP  
Eind hoven; zuid@woonbond.nl

Woonbond Kennis- en Adviescentrum  
020 - 551 77 00; ma – do: 9.00 – 16.00, vr: 
9.00 – 12.00; Postbus 3389; 1001 AD Amster-
dam; www.wka-centrum.nl; info@wka-centrum.
nl; onderzoek en ontwikkeling: onderzoek@
wka-centrum.nl; scholing: scholing@wka- 
centrum.nl; woningkwaliteit en milieu: 
sgoede@wka-centrum.nl

Telefonisch advies (Huurderslijn) Alleen voor 
bestuursleden van lidorganisaties en persoon-
lijke leden; 020-551 77 55; ma – do: 10.00 – 13.00; 
di: 18.30 – 20.00 uur.

Adreswijzigingen Via e-mail: ledenadmini- 
stratie@woonbond.nl, o.v.v. lidnummer  
en/of het oude adres.

Opzeggen lidmaatschap (persoonlijke leden)  
Schriftelijk via de afdeling ledenadministratie 
of per e-mail, ledenadministratie@woonbond.
nl, uiterlijk drie maanden voor het aflopen van 
uw lidmaatschapsperiode van twaalf maanden.

Opzeggen lidmaatschap (lidorganisaties)  
Schriftelijk via de afdeling ledenadministratie  
of per e-mail, ledenadministratie@woonbond.
nl, voor 1 oktober.

Opzeggen abonnementen Schriftelijk  
via de ledenadministratie of per e-mail,  
ledenadmini stratie@woonbond.nl.

Tarieven lidmaatschap

Contributie (lidorganisaties) De contributie 
bestaat uit een vaste basis bijdrage plus een 
gestapelde contributie, gebaseerd op het aantal 
woningen dat uw organisatie vertegenwoordigt. 
Bereken op www.woonbond.nl uw contributie.

Contributie (persoonlijke leden) € 36,- per jaar, 
bij betaling via acceptgiro. Bij automatische 
incasso krijgt u € 2,50 korting.

Afkortingen en begrippen
Ruim zeshonderd afkortingen en begrippen  
uit de wereld van de volkshuisvesting, inclu-
sief een Engelse lijst van de honderd meest 
gebruikte begrippen. 4e (herziene) druk,  
december 2014, 72 pag. Prijs: € 4,90 
(€ 9,80). Bestelcode OP 27.

Comfortabel en gezond wonen
Wat kun je zelf doen om zo comfortabel,  
gezond en betaalbaar mogelijk te wonen? 
Leer in dit praktische boek alles over om-
gaan met verwarming, ventilatie, vocht en 
energiebesparing in huis. 1e druk, novem-
ber 2015, 64 pag. Prijs: € 4,90 (€ 9,80).  
Bestelcode oN 25.

Fusie van woningcorporaties
3e (geheel herziene) druk, november 2014, 
64 pag. Prijs: € 14,90 (€ 29,80). Bestelcode 
SE 24.

De Huurderscommissaris 
Gids voor de invulling van het voordrachts-
recht van huurdersorganisaties. 2e (geheel 
herziene) druk, september 2015, 40 pag. 
Prijs € 4,90 (€ 9,80). Bestelcode ON 31.

Klussen in een huurwoning
5e (herziene) druk, augustus 2013, 40 pag. 
Prijs € 12,45 (€ 24,90). Bestelcode RE 27.

Lokale prestatieafspraken
Gids bij het opstellen van lokale prestatie- 
afspraken met gemeenten en woning - 
cor poraties in het kader van de Woning- 
wet 2015. 1e druk, mei 2015, 64 pag.  
Prijs: € 14,90 (€ 29,80). Bestelcode OP 28.
In combinatie met Woningwet 2015:  
Prijs: € 21,90 (€ 43,80). Bestelcode OP 30.

Onderhoud
8e (gewijzigde) druk, maart 2015, 40 pag. 
Prijs € 10,- (€ 20,-). Bestelcode ON 23.

De Overlegwet
15e (gewijzigde) druk, augustus 2015,  
56 pag. Prijs € 12,45 (€ 24,90).  
Bestelcode vO 13.

Servicekosten
8e (gewijzigde) druk, maart 2013, 44 pag. 
Prijs € 10,- (€ 20,-). Bestelcode SE 02.

Verkoop van huurwoningen
3e (geheel herziene) druk, april 2014,  
64 pag. Prijs € 14,90 (€ 29,80).  
Bestelcode dO 07.

De Warmtewet
1e druk, november 2013, 40 pag. Prijs 
€ 12,45 (€ 24,90). Bestelcode SE 37.

Wonen in zelfbeheer
1e druk, juni 2014, 48 pag. Prijs € 12,45 
(€ 24,90). Bestelcode OP 25.

Woningwaarderingsstelsel 2015
1e druk, oktober 2015, 32 pag. Prijs: € 9,90 
(€ 19,80). Bestelcode fL 07.

Woningwet 2015 
Deze brochure licht de Woningwet 2015 
op hoofdlijnen toe, met speciale aandacht 
voor de onderwerpen die van belang zijn 
voor huurdersorganisaties. 2e druk, februa ri 
2016, 40 pag. Prijs: € 12,40 (€ 24,80).  
Bestelcode OP 29. In combinatie met Lokale 
prestatieafspraken: Prijs: € 21,90 (€ 43,80). 
Bestelcode OP 30.

Woonruimteverdeling  
volgens de Huisvestingswet 2014
Nieuwe regels voor het verdelen van woon-
ruimte en aanbevelingen voor huurdersor-
ganisaties. 1e druk, november 2014, 28 pag. 
Prijs: € 12,40 (€ 24,80). Bestelcode OP 26.

Bestellen kan via www.woonbond.nl of  
door vooruitbetaling op IBAN NL 08 INGB 000 
621 74 79, t.n.v. Woonbond Informatie te 
Amsterdam, m.v.v. titel en/of bestelcode,  
aantal exemplaren, debiteuren- of lidnummer 
en/of adresgegevens. Het eerste bedrag is de 
ledenprijs (tussen haakjes de niet-ledenprijs).

Huurdersrecht: 242 
vragen en antwoorden
Geheel herziene druk van 
de Woonbondgids over 
rechten en plichten van
huurders. Verdeeld over  
negen hoofdstukken komen  
alle vragen voorbij die er 
bij huurders leven over  
hun rechten en plichten.  
In de bijlagen vindt u de 
belangrijkste wetgeving  
op het gebied van wonen 
en huren. 7e volledige  
herziene druk, februari 
2016, 192 pagina’s,  
paperback.  
Prijs € 19,50 (€ 24,50).  
Bestelcode RE 28.
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Het laatste woord...

Huren wordt voor mij te duur

Ik kan met mijn inkomen van ca. € 24.500,- niet meer  
rondkomen met een huur van € 627,- en sta nu in de min.  
Ik heb mijn vaste lasten zo laag mogelijk gezet door overal 
op te bezuinigen. Mijn familie betaalt mijn reiskosten als  
ik hen bezoek. De kachel staat niet hoger dan 18 graden,  
zo heb ik mijn energierekening met € 30,- omlaag gekre-
gen. Ik heb een goedkopere inboedelverzekering gevon-
den, ik heb bijna al mijn abonnementen opgezegd en  
alleen de ov-kaart gehouden, en de museumjaarkaart,  
zodat ik op de fiets nog naar een museum kan, mijn enige 
cultuur. De krant heb ik opgezegd, tijdschriftabonnemen-
ten heb ik niet meer. Ik probeer een goedkopere, kleinere 
woning met een huur van € 500,- te vinden. Ik sta met een 
inschrijfduur van 22 jaar ergens nummer 200 of zo als ik  
reageer via Woningnet. Ik probeer ook via woningruil 
een andere woning te vinden. Dat moet volgens de toe-
passingsnorm een driekamerwoning zijn waar een gezin 
woont met ten minste twee kinderen, een huur van maxi-
maal € 500,- en niet groter dan 59 m2. Voor mijn gezond-
heid (chronisch ziek) moet dit een benedenwoning zijn.  
Er is een ruim aanbod, alleen worden deze woningen door-
gaans niet bewoond door gezinnen met twee kinderen, 
waardoor wij niet kunnen ruilen. Ik zit dus vast in mijn te 
grote vijf kamereengezinswoning met tuin. Het ziet ernaar 
uit dat ik deze woning pas kan verlaten als ik een huur-
schuld heb opgebouwd. De gevolgen zijn dat ik geen nor-
maal leven meer kan leiden en alleen nog maar bezig ben 
hoe ik elke maand financieel kan overleven. Ik voel mij een 
tweederangsburger die er niet meer toe doet.
 Helma van Aalderen, Amsterdam

...aan ons ...aan u 

Verhuurmakelaarsplatform  
Pararius kwam vorige week met 
alarmerende cijfers, die zoals  
altijd breed werden uitgemeten  
in de media. De huren in de 
vrije sector zijn in een jaar 
tijd gestegen met 6,5 procent, 
naar € 13,38 per m2. Abso-
lute uitschieter is Amsterdam, 
waar een huurappartement in 
het centrum op de vrije markt 
inmid dels € 25,26 per m2 kost. 
Voor een niet al te grote flat van 
50 m2 komt dat neer op ruim 
€ 1.250,- per maand. Een van de 
redenen van de forse stijging is 
volgens Pararius de uitspraak 
van de Hoge Raad, waardoor 
makelaars aan huurders geen 
bemiddelingskosten meer mo-
gen vragen. De Woonbond is 
daarop een succesvolle actie  
gestart waardoor inmiddels 
honderden huurders hun on-
terecht betaalde bemiddelings-
kosten hebben teruggevorderd.  
Volgens Pararius hebben huur-
ders met deze uitspraak een  
sigaar uit eigen doos gekregen, 
omdat veel makelaars de verbo-
den bemiddelingskosten nu ver-
disconteren in de huur. Pararius 
directeur Jasper de Groot schat 
de toeslag op de huur tussen de 

5 en 8 procent. Hiermee is vol-
gens De Groot duidelijk dat het 
verbod uiteindelijk negatief uit-
pakt voor de huurder. ‘Boven-
dien worden zijn belangen niet 
behartigd als hij zelf geen ma-
kelaar in arm neemt.’ Alsof dat 
voor het verbod wel gebeurde. 
Huurrechtadvocaat Theo Gar-
denbroek betwijfelt zeer of de 
uitspraak van De Groot klopt. 
Bovendien vindt hij het vreemd 
om eenmalige bemiddelings-
kosten door te rekenen in de 
huur die elke maand betaald 
moet worden. Stel dat de opslag 
inderdaad 5 tot 8 procent be-
draagt en je betaalt maandelijks 
€ 1.250,- huur. Dan is de reke-
ning na 5 jaar opgelopen naar  
€ 3.750,- tot € 6.000,-. Dat zijn 
wel 5 sigaren uit eigen doos,  
of beter nog ‘klapsigaren’. 
Dat heet schaamteloos verdie-
nen aan de schaarste. Wordt 
het geen tijd dat de politiek een 
stokje gaat steken voor deze 
woekerhuren? Van het kabinet, 
valt weinig te verwachten,  
maar ik meen me te herinneren 
dat de hoofdstad een wethouder 
Wonen van SP-huize heeft.  
Zet ‘m op, Laurens!

Kees de Jong, hoofdredacteur

Limerick

Thuiskapper Blok blijft actief
 
Een man, kalend, huurder in Veere,
ziet dit jaar dus leeuwen en beren.
De handen in ’t haar
zegt hij: ‘Stef, ja maar,
ga jij mij weer knippen en scheren?’

Kees den Ouden, Werkendam

Klapsigaar uit eigen doos

( Advertentie )

7 juni, Utrecht

www.wka-centrum.nl

woonbond
kennis- en adviescentrum

Activiteiten vertaald  
in een begroting van  
je huurdersorganisatie

Verstevig je positie  
ten opzichte van  
je verhuurder


