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Wij willen een bredere achterban

n Digitaal platform
Periodiek zenden we al enige tijd een digitale 
nieuwsbrief aan de leden van wie we beschik-
ken over een e-mailadres. We proberen die 
groep zo groot mogelijk te maken, dus zit u er 
nog niet bij, geef ons dan uw e-mailadres nog 
even door. Op deze manier kunnen we tus-
sentijds onze leden informeren en bevragen 
hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Dat 
werkt natuurlijk een stuk minder omslachtig 
dan het beleggen van een vergadering.

Toch kunnen we ons voorstellen dat er leden 
zijn die, naast het reageren via de e-mail, het 
ook plezierig zouden vinden om af en toe met 
elkaar in gesprek en discussie te kunnen gaan. 
Door de directe uitwisseling van gedachten 
en ideeën in zo’n overleg zal het voor het 
HVM-bestuur gemakkelijker zijn om tot een 
goed oordeel en een overwogen standpuntbe-
paling over huuraangelegenheden te komen. 

(Lees verder op pagina 2)

In het vorige nummer van HVM-Nieuws deden Tjeu Strous en Anneke de Vries onder de 
titel “Leven in de brouwerij, HVM op zoek naar actieve huurders” verslag van onze jaar-
vergadering. Op die jaarvergadering werden de volgende activiteiten om huurders meer bij 
de vereniging te betrekken als meest kansrijk benoemd:
1. verder ontwikkelen van een digitaal platform;
2. beleids- en themagroepen;
3. actievelingen bij elkaar brengen om te praten over diverse huur-onderwerpen;
4. meer contact met bewonerscommissies en bewonersgroepen;
5. netwerk van buurtcontactpersonen.
Als we dat rijtje langslopen, wat denkt het HVM-bestuur dan daaraan te gaan doen? Dat 
schetsen we hieronder.

Wat gaan we doen?



Op dit moment is die gelegenheid er alleen 
tijdens de jaarvergadering en dat is wel erg 
minimaal. 
In de oktober-nieuwsbrief zullen we vragen 
wie van onze leden graag eens zou willen 
meepraten over een onderwerpen waarover 
het HVM-bestuur binnenkort advies moet 
uitbrengen, te weten het concept-onderne-
mingsplan 2018-2022 van Woongoed 
Middelburg en het uitvoeringsplan voor 
2018. Een korte samenvatting zal met de 
nieuwsbrief meegezonden worden. Op het 
moment van schrijven van dit artikel weten 
we nog niet wat de respons is. Dat hoort u 
via het digitaal platform, Maar u kunt het in 
ieder geval ook in het decembernummer van 
HVM-Nieuws lezen. Hebt u geen e-mail-
adres en wilt u toch graag aan dat overleg 
meedoen, meld u zich dan bij Anneke de 
Vries (zie colofon).

n Themagroepen
Het instellen van beleidsgroepen voor het 
uitdiepen van een bepaald onderwerp wordt 
al een aantal jaren gebruikt binnen de HVM. 
Het lijkt beter om voortaan te spreken van 
themagroepen of werkgroepen, want de term 
beleidsgroep doet wel erg ambtelijk aan en 
zo zijn die groepen zeker niet bedoeld. In 
principe heeft een themagroep maar een kort 
leven, een half tot driekwart jaar. De groep 
duikt in een bepaald onderwerp op het ge-
bied van huren en wonen, brengt een advies 
uit en sluit de werkzaamheden soms af met 
een slotactiviteit. Na een half tot driekwart 
jaar is het dan gedaan en dat sluit aan bij 
de tijdgeest, waarin de meeste mensen zich 
liever niet lang vastleggen voor een vrijwil-
lige activiteit. 
We hebben in de afgelopen jaren al verschil-

lende themagroepen gehad. Thema’s waren 
onder meer de jaarlijkse huurverhoging, 
overlast, servicekosten en woningtoewij-
zing. Met een kort eindrapport en soms een 
activiteit zijn ze beëindigd, precies zoals de 
bedoeling is. Er is één uitzondering hierop 
en dat is de themagroep Energie, die al een 

aantal jaren, weliswaar met pieken en dalen, 
functioneert. Energiebesparing en -opwek-
king is natuurlijk een onderwerp waarin veel 
beweging zit en waar je feitelijk nooit mee 
klaar bent, vandaar. De komende maanden, 
zo is ons plan, zullen er een paar themagroe-
pen gaan bijkomen, te weten een groep die 
zich bezighoudt met woningtoewijzing via 
Zuidwestwonen, een groep over het levens-
loopbestendig maken van woningen en een 
groep over alles wat te maken heeft met het 
achterlaten en betrekken van een huurwo-
ning, kortweg mutatie genoemd. Deelnemers 
zijn zeer welkom. 

n Bewonerscommissies en
netwerk contactpersonen
Met bewonerscommissies en ons netwerk 
van buurtcontactpersonen willen we wat 
meer systematisch contact onderhouden 
door ze een paar keer per jaar te benaderen 
met de vraag of er ontwikkelingen of pro-
blemen te melden zijn die een complex, een 
straat of een deel van de wijk aangaan. We 
willen zo beter gebruik maken van de ‘ogen 
en oren’ in de stad en zo nodig samen met de 
betrokken huurders actie ondernemen.
We zullen ook nagaan of er bij bewoners-
commissies behoefte is aan een jaarlijks 
contactoverleg van alle Middelburgse bewo-
nersgroepen. In het verleden organiseerde 
de HVM een dergelijk overleg, maar dat is 
op een gegeven moment ingezakt. Misschien 
wordt het nu toch gemist en wij staan klaar 
om dat opnieuw vorm te geven. 
Met enkele bewonerscommissies zullen 
we afspraken maken over in de komende 
maanden eventueel te beleggen bijeenkom-
sten. Soms zal het initiatief hiertoe bij de 
bewonerscommissie liggen en zullen wij 
ondersteunen, soms zal het initiatief meer 
bij de HVM liggen. Dit alles in onderlinge 
afstemming. Te noemen zijn op dit moment 
Olmenhof, Arnemuiden en studenten van 
University College Roosevelt.

n Maatschappelijke organisaties
We gaan meer contact zoeken met maat-
schappelijke organisaties die mensen 
verenigen met een immigratieachtergrond 
(Moluks, Turks, Marokkaans). Vanuit deze 
groepen inwoners hoort de HVM over het 

algemeen weinig en het lijkt goed om van 
ons uit bij hen te informeren wat er zoal 
speelt op het gebied van huren en wonen in 
Middelburg.

n Voelsprieten via spreekuur
De hiervoor geschetste activiteiten zijn 
meestal niet nieuw, maar we gaan er vooral 
een extra inspanning tegenaan gooien. Het 
kan immers altijd beter.

Eén belangrijke informatiebron en contact 
met onze achterban verdient zeker vermel-
ding: het HVM-inloopspreekuur. Dat inlo-
pen kan drie ochtenden in de week (dinsdag, 
woensdag en donderdag) en vrijdagochtend 
op afspraak. De meeste contacten binnen het 
spreekuur lopen via de e-mail en de telefoon, 
maar elke ochtend komt er wel een huurder 
langs met zijn of haar problemen op het ge-

bied van wonen. In de eerste plaats kloppen 
huurders natuurlijk aan met hun individuele 
problemen, maar deze blijken geregeld een 
breder karakter te hebben en meer huurders 
in de desbetreffende straat of complex aan te 
gaan. Op die manier loopt Anneke de Vries 
via het spreekuur geregeld op tegen proble-
men met een breder en structureel karakter. 
In zo’n geval neemt zije het initiatief om 
meer mensen in de betrokken straat of com-
plex te benaderen om te bezien of gezamen-
lijke actie kan worden ondernomen. De wen-
sen van de huurders zijn daarbij bepalend, de 
HVM is alleen dienstbaar en ondersteunend. 
Soms komt er een kortdurende actie uit 
voort en is het daarmee gedaan. Soms loopt 
het langer en leidt het tot oprichting van een 
nieuwe bewonerscommissie. 

Hebt u na lezing van dit artikel nog andere 
ideeën en suggesties hoe beter in contact te 
treden met onze achterban, dan horen wij 
die natuurlijk heel graag. 

Het HVM-bestuur
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2

Mensen leggen zich niet 
lang vast

Problemen vaak breder  
en structureler



In de afgelopen (zomer)maanden heb ik 
veel vragen gekregen over afrekeningen 
van servicekosten en nieuwe voorschotten 
van servicekosten. We hebben er in HVM-
Nieuws al vaker aandacht aan besteed, 
maar ieder jaar blijkt opnieuw dat er veel 
vragen over binnenkomen. Ook blijkt 
telkens weer dat niet iedere verhuurder of 
beheerder zich ten aanzien van die service-
kosten aan de regels houdt. 

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn de kosten van de woning 
die de verhuurder/beheerder bovenop de 
kale huurprijs berekent voor leveringen en 
diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kos-
ten voor nutsvoorzieningen, schoonmaak, 
tuinonderhoud, stoffering en meubilering en 
een huismeester. Kosten voor nutsvoorzie-
ningen zijn in dit verband kosten voor gas, 
elektriciteit en water. 

Wat mag wel en wat mag niet?

De verhuurder/beheerder mag servicekosten 
berekenen over leveringen en diensten zoals 
hierboven beschreven. Deze posten moeten 
apart vermeld worden bij het huurcontract 
of de aanzegging van een huurverhoging. De 
verhuurder/beheerder mag het totale pakket 
aan servicekosten niet zonder toestemming 
van de individuele huurder wijzigen als daar 
extra kosten aan verbonden zijn. Betaalde u 
vorig jaar bijvoorbeeld voor de schoonmaak 
en de elektra van algemene ruimtes, dan mag 

er niet zomaar een nieuwe post bijkomen 
waar u ook voor moet betalen zonder dat u 
daar als huurder schriftelijk toestemming 
voor hebt gegeven. Dit mag pas nadat ten 
minste 70 procent van de huurders die dit 
betreft, schriftelijk toestemming heeft gege-
ven voor uitbreiding van het pakket.  

Wat moet?

l Servicekosten moeten in ieder geval apart 
vermeld worden en mogen niet bij de kale 
huur (of netto huur) meegerekend worden. 
De huurverhoging mag immers alleen over 
de kale (of netto) huur berekend worden.  
l Servicekosten worden berekend over een 
kalenderjaar. De verhuurder/beheerder moet 
in de eerste zes maanden na het verlopen van 
dat kalenderjaar een afrekening van de ser-
vicekosten toesturen aan de huurders. Met 
andere woorden, de afrekening van de ser-
vicekosten over 2016 had vóór 1 juli 2017 bij 
de huurders op de deurmat moeten liggen. 
Dit is een wettelijke verplichting, maar… er 
staat geen enkele sanctie op als de verhuur-
der/beheerder dit niet op tijd doet. Komt die 
afrekening dus veel later en blijkt daaruit dat 
u moet bijbetalen, en klopt deze afrekening, 
dan zult u toch moeten betalen.   
Op die afrekening moet wel per post ver-
meld staan wat de huurder al aan voorschot 
betaald heeft, hoe hoog de werkelijke kosten 
per post zijn en wat er nog gevorderd of 
uitbetaald moet worden.  

Wat kunt u doen?

l Nog geen afrekening ontvangen? 
Hebt u nog geen afrekening over 2016 
gekregen? Vraag er dan schriftelijk om bij 
uw verhuurder/beheerder. Uw verhuurder 
is verplicht u deze toe te sturen binnen zes 
weken na dato.  

l Niet eens met de afrekening? 
Hebt u wel een afrekening ontvangen, moet 
u bijbetalen en bent u het niet eens met die 
afrekening? Vraag dan om een specificatie 
van de kosten. De verhuurder/beheerder is 
verplicht u inzage te geven in die specifica-
tie. Hij is dus niet verplicht die naar u op te 
sturen.  

l Vervolgstappen  
Krijgt u ondanks uw aandringen geen afreke-
ning of krijgt u geen inzage of blijft u het ook 
na inzage niet eens met de afrekening, dan 
kunt u dit voorleggen aan de Huurcommis-
sie. U moet dan wel alle correspondentie die 
u met de verhuurder/beheerder gevoerd hebt 
opsturen naar de Huurcommissie. Bewaar 
deze dus goed.  
Kijk op www.huurcommissie.nl hoe u deze 
commissie kunt inschakelen of vraag hier bij 
ons naar.

Op de volgende pagina geef ik een paar 
voorbeelden van servicekostenkwesties uit 
het spreekuur van de HVM.  

Anneke de Vries

SERVICEKOSTEN
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Wat mag wel en wat mag niet, wat moet, en wat kunt u doen? 

Vertrek Tjeu Strous

Na een half jaar deel uitgemaakt te heb-
ben van het HVM-bestuur heeft Tjeu 
Strous besloten te stoppen met dit werk. 
Het bestuurswerk binnen de HVM lijkt 
toch te veel op het werk dat hij op het 
vlak van belangenbehartiging veertig jaar 
heeft gedaan in zijn werkzaam leven. En 
daar wilde hij nu, inmiddels gepensio-
neerd, juist van af. Daarbij werd het door 
hem ervaren gebrek aan flexibiliteit en 
gehoord worden van de kant van Woong-
oed evenmin als stimulerend ervaren. 
Gelukkig was hij zonder meer positief 
over bestuur en beleidsmedewerker. Daar 
heeft het niet aan gelegen. We vinden 
het erg jammer dat hij vertrekt, maar 
begrijpen het wel. Het is vrijwilligerswerk 
en daar moet je lol in hebben en anders 
houdt het op. 

HVM-bestuur
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UIT HET SPREEKUUR 

Servicekosten en huurcontracten

Het Pennywafelhuis 
Het Pennywafelhuis is een buurtatelier, van 
kunstenaar Marlou Pluymaekers en fotograaf 
Anda van Riet. Bewoners van Meanderlaan, 
Meanderhof en Driewegenhof zijn van harte 
welkom. We creëren een plek waar iedereen 
zichzelf kan zijn. In het Pennywafelhuis is een 
atelier, een markthal en een eettafel. U kunt er 
schilderen, tekenen, elkaar ontmoeten, koffie- 
of theedrinken.
 
De groenten van City Seeds zijn verkrijgbaar 
in onze markthal; we nodigen bezoekers uit 
om recepten met ons te delen en voor de buurt 
te maken.

Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. Koffie en thee staan 
altijd klaar.
Kijk op Facebook (Pennywafelhuis) voor 
actuele informatie. Op www.pennywafelhuis.
nl vindt u meer achtergrondinformatie.

Nogal wat studenten van het University 
College Roosevelt (UCR) in Middelburg 
kregen dit jaar het bericht dat ze be-
hoorlijk wat aan servicekosten moesten 
bijbetalen over 2016. Zij vroegen op ad-
vies van de HVM om specificatie van die 
kosten. Dit kon, maar dan moesten ze wel 
naar het centrale kantoor in het midden 
van het land komen om die specificatie te 
kunnen inzien. Mag dat, vroegen ze aan 
de HVM.

Dat mag wel, maar het is naar onze mening 
niet redelijk. Wij adviseerden de studenten 
dan ook om de beheerder te vragen de 
specificatie in zijn kantoor in Middelburg 
te kunnen inzien. Na veel gedoe is dat 
uiteindelijk gelukt en de beheerder heeft de 
afrekeningen zelfs naar het bestuur van de 
studentenvereniging gestuurd. 
De studenten bleven evenwel veel vragen 
houden over deze afrekeningen en hadden 
daarnaast ook vragen over huurcontracten 
en servicekosten voor nieuwe studenten. Na 
bestudering van de stukken bleek er volgens 
de HVM sprake van onrechtmatigheden in 
de huurcontracten en het servicekostenbe-
leid. Zo stond in het huurcontract dat het 
pakket servicekosten zonder toestemming 
van de huurder gewijzigd mocht worden. 
Dat mag dus niet, zie uitleg bij artikel over 
servicekosten op pagina 3.

Verder zouden de huurders volgens dit huur-
contract zelf verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud van de centrale verwarming en 
zouden ze automatisch akkoord moeten gaan 
met een extra huurverhoging als het pand 
waarin ze wonen gerenoveerd wordt.  
Dat klopt evenmin. Onderhoud van de cen-
trale verwarming is altijd voor rekening van 
de verhuurder en voor renovatie, waar een 
extra huurverhoging aan vastzit, moet net 
als bij wijziging van het servicekostenpakket 
ook ten minste 70 procent van de huurders 
schriftelijk toestemming geven.  
Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Er 
staan meer onrechtmatigheden in de huur-
contracten voor studenten. Eind augustus 
hebben we alle onrechtmatigheden bespro-
ken met de beheerder. Die heeft beloofd 
binnen uiterlijk vier weken te reageren. 
Afhankelijk van de reactie van de beheerder 

bespreken we met de studenten welke stap-
pen verder ondernomen zullen worden. 

Andere kamerbewoners

Het voormalig kantoorpand van Woong-
oed Middelburg aan de Rustenburgstraat is 
verbouwd tot kamerverhuurpand. De kamer-
huurders betalen bovenop de huur een be-
drag aan servicekosten waarin onder andere 

het zogeheten basispakket is verdisconteerd. 
Het basispakket is bedoeld voor het ontstop-
pen van afvoeren en riolering. 
De huurders hebben echter op hun kamer 
geen wateraansluiting en dus ook geen 
waterafvoer. Naar hun én onze mening is het 
dan ook niet redelijk dat er € 4,13 per maand 
voor het basispakket wordt berekend. Voor 
het ontstoppen komt op deze wijze bij de 
verhuurder elke maand meer dan 160 euro 
binnen. Dat is niet reëel.

Ook over andere posten in het servicekos-
tenpakket hebben de kamerhuurders vragen. 
Zo zijn bijvoorbeeld de maandelijkse kosten 
voor groenonderhoud erg hoog. Zij hebben 
dezelfde beheerder als de UCR-studenten en 
ook bij hen staan onrechtmatigheden in het 
huurcontract. Ook hun zaak hebben we eind 
augustus besproken met deze beheerder en 
er zijn dezelfde afspraken gemaakt als over 
de huurcontracten en bijbehorende zaken 
van de UCR-studenten. 

Anneke de Vries



Woongoed Middelburg heeft deze zomer 
haar concept-ondernemingsplan aan de 
HVM, de gemeente Middelburg en andere 
instanties voorgelegd. In dit onderne-
mingsplan voor de komende vier jaar laat 
Woongoed zien dat ze het anders wil doen. 

Woongoed wil 
l energieneutrale nieuwbouwwoningen 
bouwen zonder gasaansluiting;
l in 2050 of eerder energieneutraal zijn en 
als tussenstap daarbij ervoor zorgen dat in 
2021 al haar woningen gemiddeld energie-
label B hebben;
l dat in 2018 alle verlichting in algemene 
ruimtes van bijvoorbeeld flatgebouwen 
energiezuinig is en ze wil led-pakketten 
aanbieden aan huurders;
l nagaan of en hoe ze zonnepanelen op 
daken van appartementsgebouwen kan 
plaatsen zodat de huurders hiervan kunnen 
profiteren;
l tot en met mei 2020 vierhonderd betaal-
bare nieuwbouwwoningen bouwen voor 
mensen met een laag inkomen;
l vocht- en ventilatieproblemen aanpakken 
in woningen;  
l investeren in maatregelen voor inbraak- 
en brandveiligheid;
l (misschien) het pluspakket uitbreiden met 
een onderhoudspakket voor tuinen; 
l een onderzoek doen naar levensloopbe-
stendige woningen. 

De HVM ziet duidelijk een omslag bij 
Woongoed. Was Woongoed voorheen 
terughoudend op het gebied van energie en 

energieopwekking, ze laat in dit plan zien dat 
ze het anders wil. Woongoed wil daarnaast 
ook het onderhoudsbudget met vijftig pro-
cent verhogen.
  
Maar de HVM heeft er, ondanks de andere 
aanpak, wel meteen al wat vragen bij.  
Wat gaat Woongoed bijvoorbeeld doen met 
oudere woningen die een heel slecht ener-
gielabel hebben? Gemiddeld energielabel 
B in 2012 is natuurlijk een loffelijk streven, 
maar er blijven waarschijnlijk nog heel wat 
woningen over met een energielabel D of 
nog minder. 

Moet de HVM misschien adviseren aan 
Woongoed dat al haar woningen in 2021 ten 
minste energielabel C hebben? Of is dat niet 
zo’n goed plan? 
Woongoed wil investeren in inbraakveilig-
heid. Heel goed, denken wij, maar de huur-
der moet hier niet op achteruit gaan is onze 
eerste reactie.

Woongoed wil een onderzoek doen naar 
levensloopbestendige woningen. De HVM 
vindt dat een heel goed plan en wil daar ook 
aan meewerken. Maar de HVM vindt ook 
dat het levensloopbestendig maken van wo-
ningen huurders niet op kosten mag jagen. 
Onze eerste reactie op de plannen van 
Woongoed is dus dat ze goed zijn. Nu de 
uitwerking nog. 

De HVM is heel benieuwd naar uw reactie 
op de plannen van Woongoed. Laat ons we-
ten hoe u erover denkt, via e-mail, telefoon 
of een bezoekje, en geef ook uw reactie op de 
vragen die wij in dit artikel stellen. 

Anneke de Vries

Het ondernemingsplan van Woongoed Middelburg
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Prima. Maar jaag de
huurders niet op kosten



Maandag 4 september 2017 vierde Wo-
ningbouwvereniging (WBV) Arnemuiden 
het bereiken van het hoogste punt van de 
acht nieuwbouwwoningen aan de Kotter in 
de nieuwbouwwijk Hazenburg 2. 

De voorzitter van WBV Arnemuiden, Louis 
van Mal,  heette iedereen welkom bij deze 
viering.  Wethouder Chris Dekker plaatste, 
onder toezicht van de voorzitter, het laatste 
stukje bouwmuur in de top van een van de 
kopgevels. Daarmee was het hoogste punt 
bereikt. Wethouder Dekker haalde in zijn 
toespraak aan dat hij trots was deze hande-
ling te mogen verrichten bij de eerste NOM 
(Nul Op de Meter) sociale huurwoningen in 
de gemeente Middelburg. De gemeente heeft 
met subsidie bijgedragen aan het realiseren 
van deze NOM-woningen.
Dennis Bommeljé van Marsaki legde nog 
eens uit wat NOM precies inhoudt. Het 
Nul Op de Meter-principe houdt in dat de 
woningen zijn uitgevoerd met optimale 
luchtdichting, zware isolatiepakketten en een 
installatie die, afhankelijk van het verbruik 
van de bewoners, volledig zichzelf van ener-
gie kan voorzien.
Marsaki uit Goes verzorgt het project- en 
bouwmanagement van de woningen. De 
Architecten Alliantie uit Goes maakte het 
ontwerp van de woningen en aannemingsbe-
drijf Fraanje bouwt de woningen.
Het gaat om zogeheten levensloopbestendige 
woningen, met het volledige woonpro-
gramma op de begane grond en nog twee 
slaapkamers op de verdieping. Het zijn grote 
woningen met een netto breedte van 6,6 
meter en een netto diepte van 10,6 meter. 
Ook de percelen zelf zijn fors, 170 vierkante 
meter voor de tussenwoningen en over de 
200 vierkante meter voor de hoekwoningen.
Om de woningen voor de doelgroep bereik-
baar te houden zijn de huren net onder de 
aftoppingsgrens van € 635,05 gehouden. De 
subsidiabele huurprijs bedraagt € 634,‒ per 
maand. Voorlopig is rekening gehouden met 
een EPV (Energie Prestatie Vergoeding) van 
€ 50,‒ per maand. Dit is nog niet definitief.
De woningen zijn inmiddels te huur aange-
boden op de website zuidwestwonen.nl.

Piet de Vos
coördinator WBV Arnemuiden

Hoogste punt NOM-woningen 
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Hazenburg 2 in aanbouw

Wethouder Dekker en bestuursvoorzitter van Mal voltooien hoogste punt
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Lange wachtlijsten voor sociale huurwo-
ningen, vijfhonderdduizend huishoudens 
die door de hoge huren niet kunnen rond-
komen, middeninkomens die geen kant op 
kunnen: ‘wonen’ wordt een van de grote 
opgaven voor het komende kabinet. De 
oplossing is minder ingewikkeld dan vaak 
wordt gesuggereerd, maar vergt wel een 
heel andere koers dan die van de afgelopen 
jaren.

De sleutel zit 
1. in een brede sociale huursector die er
 ook voor de middengroepen is, 
2. in het reguleren van de huurhoogte,
3. en in bouwen, veel bouwen.
Het goede nieuws: het geld is er. Zes oplos-
singsrichtingen.

1
Ook ‘middengroepen’
verdienen een sociale huur

Al jaren wordt in de media, door adviesorga-
nen en politici gediscussieerd over ‘het mid-
densegment’: huishoudens met een inkomen 
dat te hoog is voor een sociale huurwoning, 
maar voor wie commerciële huur of een 
koopwoning eigenlijk niet te betalen is. Het 
gaat dan om huishoudens met een gezamen-
lijk bruto jaarinkomen boven de 36.000 euro, 
de grens voor de toegang tot sociale huur 
(tijdelijk voor tien procent van de woningen 
verhoogd tot 40.000 euro), geen vetpot. Voor 
commerciële huur wordt, zeker in de gewilde 
steden, al gauw 1.200 tot 1.500 euro kale 
huur gevraagd.

Wat te doen? De meest wilde voorstel-
len deden in de afgelopen jaren de ronde: 
beleggers subsidiëren, de huren van sociale 
huurwoningen verhogen om het verschil 
tussen sociale huur en commerciële huur 
minder groot te maken, sociale huurwonin-
gen verkopen aan beleggers. Oplossingen die 
de middeninkomens over het algemeen geen 
betaalbaarder woningen opleveren. Opval-
lend is dat de meest eenvoudige oplossing 
echter vrijwel nooit wordt genoemd: ervoor 
zorgen dat woningcorporaties de middenin-
komens weer mogen bedienen.
De politiek heeft zelf de inkomensrestricties 

voor de sociale huur bepaald, en de politiek 
kan die inkomensgrens van 36.000 euro dus 
ook weer opheffen. Vaak wordt beweerd 
dat dit niet zou mogen van Brussel, maar 
Nederland heeft die grens zelf aan Brussel 
voorgesteld. Andere Europese landen hante-
ren dergelijke inkomensgrenzen niet.
De afgelopen jaren wekten de politieke 
meerderheid in Den Haag en een hele serie 
adviesorganen de indruk dat middenin-
komens veel belang hebben bij een grotere 
commerciële huursector. Maar waarom 
eigenlijk? Wie de adviesrapporten en be-
leidsnota’s leest, ontdekt dat het hierbij niet 
over de belangen van de middeninkomens 
gaat, maar over markt en marktwerking als 
doel op zich.

Door de middeninkomens weer toegang te 
geven tot de gereguleerde huur zijn er niet 
vanaf morgen méér woningen. Maar het 
zorgt er wel voor dat corporaties weer mogen 
gaan bouwen voor de middengroepen én dat 
middeninkomens aanzienlijk minder huur 
kwijt zijn, zonder dat dit de samenleving ex-
tra geld kost. Een eenvoudige rekensom laat 
zien dat een woning van 85 vierkante meter 
niet meer dan 750 euro huur per maand 
hoeft te kosten.

2
Huurwoningen bouwen

Als er voor zowel lage inkomens als mid-
deninkomens een tekort aan huurwoningen 
is, is de enige echte oplossing bijbouwen. En 
juist dat gebeurde de afgelopen jaren weinig, 
zowel door de corporaties als door commer-
ciële verhuurders. Het is verleidelijk om dat 
aan de financiële en economische crisis te 
wijten, maar dat is te makkelijk.
“Juist corporaties zouden anticyclisch moe-
ten bouwen”, zegt Christoffel Klap, directeur 
van woningcorporatie Ons Doel in Leiden. 
De bouwkosten waren de afgelopen jaren 

ongekend laag door de lage rente en dalende 
aannemersprijzen, een gouden kans. Maar de 
corporaties bouwden minder dan ooit. Wat 
minister Blok van Wonen betreft moesten 
corporaties juist woningen afstoten, de 
sociale huursector moest kleiner. En ook de 
commerciële verhuurders bouwden weinig.
Beleggers nemen liever bestaande huur-
woningen van corporaties over, want het 
rendement daarop is hoger dan op nieuw-
bouw. Wat ook niet helpt, is dat gemeenten 
en ontwikkelaars meer verdienen aan koop 
dan aan huur. Zie hier het recept voor de 
schaarste aan huurwoningen.

Volgens onderzoeksbureau ABF, gespecia-
liseerd in woonprognoses, neemt het aantal 
huishoudens tot 2025 nog met 600.000 toe. 
Maar áls het al lukt om zoveel nieuwe wonin-
gen te creëren, dreigen dat vooral koopwo-
ningen te worden. Terwijl de huishoudens-
toename vooral uit alleenstaanden bestaat, 
die twee keer zo vaak huren als kopen. Van 
de huidige ‘verhuisgeneigden’ heeft ook 
bijna de helft een voorkeur voor huur, blijkt 
uit onderzoek van het CBS en het ministe-

(Lees verder op pagina 8)

Alleen Nederland heeft
inkomensgrens voor

sociale huurwoningen

In De Groene Amsterdammer van 12 april 

2017 troffen we een interessant artikel 

over de knelpunten in de sociale huur 

en de mogelijke oplossingen daarvoor. 

Het artikel, geschreven door journaliste 

Mirjam de Rijk, is flink lang en wij heb-

ben het een beetje ingekort. Het blijft 

nog altijd een fors artikel, maar zeker de 

moeite waard om er eens in te duiken. 

Het tekort aan huurwoningen is oplos-

baar en huren kunnen weer betaalbaar 

worden, ook voor de middeninkomens. 

Maar dan moet Nederland wel af van het 

idee dat de markt de problemen moet op-

lossen. Dat is de stelling van Mirjam de 

Rijk en die wordt hieronder uitgewerkt.

Prima blad overigens, die De Groene 

Amsterdammer!

Redactie HVM-Nieuws

BOUW, EN GAUW!

In de markt kun je niet wonen



rie van Binnenlandse Zaken. De oplossing 
die beleggers graag aandragen voor het 
tekort aan huurwoningen is dat zij voortaan 
subsidie krijgen om die te bouwen. Let wel, 
die subsidie zou ervoor moeten zorgen dat 
het beleggersrendement stijgt van pakweg 
zes naar acht procent, waarbij de huur nog 
steeds rond de duizend euro ligt.
Er is ook een andere oplossing. Die is dat 
corporaties als de wiedeweerga gaan bouwen 
voor zowel lage als middeninkomens. Het 
geld hebben ze. Sterker nog, corporaties 
zitten zo goed in de slappe was dat je je kunt 
afvragen of ze de afgelopen jaren niet iets te 
enthousiast de huren verhoogd hebben, te 
weinig geïnvesteerd en te scheutig sociale 
huurwoningen verkocht, al dan niet door 
gebrek aan werkelijk inzicht in hun eigen 
financiën. 

De Autoriteit Woningcorporaties, sinds een 
paar jaar de nieuwe toezichthouder, stelde 
onlangs vast dat corporaties, als de rente laag 
blijft, de komende jaren met gemak 100.000 
méér woningen kunnen bouwen dan ze tot 
nu toe van plan zijn. Door geld te lenen zou 
dit aantal bovendien nog verder verhoogd 
kunnen worden. De Autoriteit zegt het in het 
‘Sectorbeeld’ net niet hardop, maar tussen 
de regels klinkt verbazing over het feit dat 
de corporaties momenteel schulden aflossen 
– terwijl de bouwopgave groot is, de rente 
ongekend laag en de huidige verhouding 
tussen schuld en vermogen veel meer lenen 
toelaat. 
Al met al kunnen corporaties een fors deel 
op zich nemen van de mogelijk 600.000 
extra woningen die tot 2025 nodig zijn. Mits 
politiek Den Haag hun daarvoor de gelegen-
heid geeft. Door én te erkennen dat er meer 
sociale huurwoningen nodig zijn én de cor-
poraties meer ruimte te geven om ook voor 
middeninkomens te bouwen en te verhuren.
Gemeenten moeten daarvoor ook hard aan 
de bak. Voor huurwoningen is immers ook 
grond nodig (of leegstaande gebouwen) én 
de keuze van gemeenten om die locaties te 

bestemmen voor huur in plaats van voor 
koop. Koopwoningen zijn voor gemeenten 
lucratiever dan huur, en dat geldt zeker voor 
betaalbare huur.
“Gemeenten belijden met de mond dat ze 
sociale huur of middensegment willen, maar 
als het erop aankomt zwichten ze toch vaak 
voor de euro’s”, zegt Vincent Gruis, hoogle-
raar housing management aan de Univer-
siteit Delft. Bovendien mikken steeds meer 
gemeenten op een hoogopgeleide, welgestel-
de bevolking, constateert directeur Ronald 
Paping van de Woonbond. “Iedere gemeente 
wil tegenwoordig kennisstad worden. Een 
laagopgeleide bevolking past daar niet bij en 
kost alleen maar geld. Laagopgeleide armere 
huurders krijgen daardoor steeds minder 
woonkansen.” Het tekort aan huurwoningen 
is oplosbaar, maar vergt van zowel rijk als 
gemeenten een andere inzet.

3
Corporaties moeten
zichzelf heruitvinden

Wie miljoenen mensen betaalbaar moet 
huisvesten, ruim twee miljoen woningen 
beheert en grote invloed heeft op de leef-
baarheid van steden en dorpen, heeft een 
gigantische verantwoordelijkheid. Een deel 
van de 350 corporaties heeft van die verant-
woordelijkheid in het recente verleden een 
potje gemaakt, waarbij ze in hun ‘onderne-
mersgeest’ vaak aangemoedigd werden door 
rijk en gemeenten.
De scheve schaatsen leidden in 2015 uitein-
delijk tot de unaniem aangenomen nieuwe 
Woningwet waarin corporaties werden gere-
duceerd tot verhuurders voor de laagste in-
komens. Inmiddels wordt steeds duidelijker 
dat met het badwater ook een boel kinderen 
wegspoelden: het bijdragen aan leefbaarheid, 

het geïntegreerde bouwen ter voorkoming 
van segregatie, en niet te vergeten: het zorgen 
voor middeninkomens die op de markt aan 
de goden zijn overgeleverd. Het kortwieken 
van de corporaties is tekenend voor het wijd-
verbreide geloof in het heil van de markt van 
nog maar een paar jaar geleden, maar laat 
ook zien hoe weinig vrienden de corporaties 
op dat moment nog hadden.
Inmiddels heeft de samenleving de corpora-
ties echter weer hard nodig. Voor betaal-
bare huren, meer woningen, voor massale 
energierenovatie en niet te vergeten het 
intelligent opkopen en slopen van wonin-
gen in krimpgebieden. Corporaties moeten 
dan ook als de donder laten zien dat ze het 
vertrouwen van de samenleving weer waard 
zijn. De lakmoesproef voor dat vertrouwen 
is hoe ze de komende jaren omgaan met hun 
grote financiële reserves. Er is namelijk een 
klein probleem met het geld waar volgens 
de Autoriteit Woningcorporaties minstens 
100.000 extra woningen mee gebouwd kun-
nen worden: het zit veelal bij de verkeerde 
corporaties. Juist corporaties in regio’s met 
een grote bouwopgave hebben weinig geld, 
en andersom. Dit vergt een ‘verevening’ en 
dat is een mooie test voor de maatschappe-
lijke gezindheid van corporaties. Daar moet 
de rijksoverheid wel een handje bij helpen. 
Al was het maar omdat veel gemeenteraden 
anders niet accepteren dat ‘hun’ corporatie 
vrijwillig miljoenen afstaat aan andere cor-
poraties. “Een minister met moed gaat aan 
de gang met de verevening.”

4
Huren verlagen,
verhuurdersheffing afschaffen

Het kan geen kwaad het nog even te her-
halen: de huren stegen de afgelopen jaren 
niet omdat de kosten voor bouw, onder-
houd of beheer stegen, maar omdat het een 
politieke keuze was om ze te laten stijgen. 
Minister Blok vond dat de huren van sociale 
huurwoningen omhoog moesten omdat 
ze te weinig ‘marktconform’ waren, dat wil 
zeggen dat het verschil met de huur van 
commerciële verhuurders te groot was. Om 
huurverhoging uit te lokken (en de staatskas 
te vullen) moesten verhuurders van sociale 
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huurwoningen een heffing gaan betalen, 
van inmiddels 1,7 miljard euro per jaar. Dat 
is zevenhonderd euro per jaar per sociale 
huurwoning. De huren zijn inmiddels zo ge-
stegen dat de corporaties de financiële ruimte 
hebben om, zolang de verhuurdersheffing niet 
wordt verhoogd, de komende jaren de huren 
slechts met de inflatie te laten stijgen, stelt 
de Autoriteit Woningcorporaties vast in het 
eerdergenoemde ‘Sectorbeeld’.
Maar eigenlijk moeten de huren met tien pro-
cent omlaag, stelt de Woonbond. En dat kan. 
Als de verhuurdersheffing wordt afgeschaft 
kunnen de huren gemiddeld met bijna zestig 
euro per maand omlaag. In de nieuwe Tweede 
Kamer is een ruime meerderheid voor 
verlaging van de verhuurdersheffing en vier 
partijen willen de heffing helemaal afschaffen. 

 5
Huren reguleren

Wie de huurkosten ook op termijn in de 
hand wil houden zal naast bovengenoemde 
eenmalige huurverlaging fundamentelere 
maatregelen moeten nemen, zoals aanpassing 
van het puntenstelsel. Het huidige punten-
stelsel, dat de maximale huurhoogte bepaalt 
voor sociale huurwoningen, beschermt in de 
praktijk niet meer. De hoeveelheid punten is 
namelijk sinds een paar jaar sterk afhankelijk 
van de WOZ-waarde van omliggende wonin-
gen. Stijgen de huizenprijzen, al dan niet door 
huizenbubbels, dan stijgt het puntenaantal 
en mag de huur omhoog. En misschien nog 
belangrijker: zodra een woning een beetje 
aardig geïsoleerd is en in een geliefd gebied 
ligt, komt de woning boven de zogeheten 
liberalisatiegrens uit en is de huur aan geen 
enkele grens gebonden. Want de relatie tussen 
punten en huurhoogte geldt alleen onder die 
liberalisatiegrens. Met het huidige puntenstel-
sel kunnen de corporaties, als ze willen, hun 
huren de komende jaren nog met ongeveer 
een kwart verhogen én kan ongeveer een mil-
joen woningen worden ‘geliberaliseerd’: hetzij 
verkocht, hetzij verhuurd voor een ongeclau-
suleerde huur.

De WOZ-waarde moet daarom het punten-
stelsel uit, vindt Anita Engbers, voorzitter 
van de huurderswerkgroep van de PvdA. De 
woonomgeving mag best meetellen, maar dan 

gebaseerd op de werkelijke woonomgeving, 
niet de grillige ontwikkeling van de huizen-
prijzen. En daarnaast moet wat haar betreft 
de hele liberalisatiegrens van tafel of in ieder 
geval sterk verhoogd, zodat zo veel mogelijk 
huren voortaan afhankelijk zijn van de punten 
van de woning, en niet van ‘wat de gek ervoor 
geeft’.

6
Een wild idee

Tot nu zijn beleggers weinig happig om 
nieuwe huurwoningen met betaalbare huren 
te bouwen. Een deel van de beleggers, name-
lijk pensioenfondsen, beweert graag dat ze 
daarmee handelen in het algemeen belang, 
want dat hoge rendementen goed zijn voor de 
huidige en toekomstige gepensioneerden. Nog 
afgezien van de vraag of het niet pervers is om 
mensen jarenlang hoge huren te laten betalen 
‘ten bate van hun pensioen’ valt er nogal wat 
op de redenering af te dingen. 

In de praktijk is de hoogte van pensioenen 
en pensioenpremies niet zozeer afhankelijk 
van de behaalde rendementen als wel van 
de rekenrente die pensioenfondsen moeten 
hanteren. Is die laag (momenteel zo’n 1,5 pro-
cent), dan kun je de prachtigste rendementen 
halen maar gaan de pensioenen toch omlaag 
en de premies omhoog. Het ‘een hoge huur is 
goed voor u’ van beleggers gaat dan dus niet 
op. Maar de huidige mismatch tussen de re-
kenrente en de werkelijke rendementen biedt 
wel mogelijkheden voor een mooie win-win-
afspraak. Pensioenfondsen die rechtstreeks 
beleggen in betaalbare huurwoningen zouden 
voor dat deel van de beleggingen vrijgesteld 
kunnen worden van de rekenrentemaat, om 
in plaats daarvan het werkelijke rendement 
te hanteren. Uitgaande van bijvoorbeeld een 
rendement van vier procent levert dat huren 

op die niet hoger zijn dan die van de corpo-
raties, en een hogere ‘dekkingsgraad’ voor de 
pensioenfondsen.

Het tekort aan huurwoningen is oplosbaar en 
huren kunnen weer betaalbaar worden, ook 
voor de middeninkomens. Maar dan moet 
Nederland wel af van het idee dat de markt 
de problemen op – jawel – de woningmarkt 
moet oplossen. Woningen zijn net zo onmis-
baar als brood, maar marktwerking werkt 
wel voor brood maar niet voor woningen. Bij 
brood komen er net zo lang concurrerende 
bakkers bij tot de prijs van brood tegen de 
kostprijs aan ligt. Dat is efficiënt, daar vaart 
de broodeter wel bij. Dat is bij woningen niet 
het geval. Gezien de complexiteit zijn er maar 
weinig aanbieders van woningen en meestal 
kunnen zij hun geld elders in de maatschap-
pij beter laten renderen. Wie per se wil dat 
dit geld geïnvesteerd wordt in huurwoningen 
moet óf de kapitaalverschaffers subsidiëren óf 
hoge huren accepteren. Maar waarom zou je?
Vandaar bovenstaand pleidooi voor het op-
nieuw uitvinden van de volkshuisvesting. Een 
volkshuisvesting nieuwe stijl, dat wel. Met 
grote zeggenschap van huurders én buur-
ten, met scherpe democratische controle en 
gevarieerde bouw. Een volkshuisvesting die 
wakker gehouden wordt door wooncoöpera-
ties, zelfbouwprojecten en alle andere vormen 
van huisvesting, zodat de corporaties op het 
puntje van hun stoel blijven zitten. En met 
deugende corporatiebestuurders. Bestuurders 
die, zoals vier van hen een paar jaar geleden 
bepleitten in het Brabants Dagblad, zich laten 
leiden door matigheid, rechtvaardigheid, 
moed en wijsheid.

Volkshuisvesting opnieuw 
uitvinden



Fondsenwerver commercieel   
Organisatie: Voedselbank Walcheren        
Vind je het leuk om vanuit je expertise een bijdrage te leveren aan 
het bouwen van duurzame partnerships in fondsenwerving en contact 
met mensen te maken en zie je niet op tegen een presentatie geven 
voor een groep? Meld je dan aan! 
 

Vrijwillig beheerder 
Organisatie: Speeltuin van Epenpark 
In de wijk Nieuw Middelburg ligt Speeltuin van Epenpark: een groene 
en mooie speelplek voor kinderen t/m 12 jaar. Kom jij ons team van 
vrijwillige beheerders versterken?
 

Vrijwilliger voor gevluchte kinderen 
in Nederland 
Organisatie: TeamUp (Save the Children, War Child & Unicef NL) 
Als vrijwilliger bij TeamUp word je getraind in de toepassing van de 
activiteiten en het werken met kinderen in opvanglocaties voor 
asielzoekers en vluchtelingen in de leeftijdscategorie 6-17 jaar. Het 
doel van de recreatieve activiteiten is om de kinderen een gevoel van 
veiligheid, ontspanning en structuur te bieden.  

  

Timmerlieden Scheepssrestauratie 
Organisatie: Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman Arnemuiden
Ben je handig met hout en gereedschappen, technisch, zorgvuldig en 
communicatief in samenwerking met anderen? Dan is het restaureren 
van hoogaarzen misschien iets voor jou? 
Werken aan deze hoogaarzen maken de werf tot werkende werf! 

      Aanmelden of meer info? Meer vacatures bekijken? 
    Ga naar www.welzijnmiddelburg/vrijwilligerswerk

Vacatures
voor vrijwilligerswerk  

Stichting Welzijn Middelburg  
vindt vrijwilligerswerk belangrijk.  

Jij ook?

Samen Vrijwillig. Stichting Welzijn Middelburg (SWM). Sint Sebastiaanstraat 12.
4331 PL Middelburg. Tel 0118 - 727027. E-mail vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl
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Sneller hulp bij
huurachterstand
Huurders in Middelburg die 
vanwege geldnood hun huur 
niet meer kunnen betalen, 
krijgen voortaan eerder hulp. De 
gemeente, Woongoed Middelburg 
en Orionis Walcheren hebben een 
overeenkomst gesloten waarbij zij 
eerder signaleren dat een huur-
schuld dreigt en dus ook eerder 
hulp bieden.
Vorig jaar is een proef gehouden 
van ruim een halfjaar met deze 
zogenoemde vroegsignalering. 
Daaruit bleek dat door eerder in te 
grijpen, een aantal huurschulden 
voorkomen kon worden en dat 
mensen die al wel een betalings-
achterstand hadden eerder uit de 
problemen waren. Daardoor hoef-
den ook geen huurders uit hun 
huis gezet te worden. “En dat we 
op het goede spoor zitten bleek 
voor mij duidelijk toen iemand zei: 
ik ben blij dat er iemand kwam 
om mij te helpen”, zei wethouder 
Saskia Szarafinski.
Het aanpakken van huurschulden 
is volgens de gemeente, de wo-
ningcorporatie en de sociale dienst 
erg belangrijk, omdat daar vaak 
andere schulden aan vooraf gaan. 
Mensen kunnen dan bijvoorbeeld 
ook al langer hun ziektekosten-
verzekering niet meer betalen, of 
hun energierekening. Het betalen 
van de huur houden ze zo lang 
mogelijk vol, omdat ze anders 
dakloos worden. In veertig procent 
van de gevallen gaat het namelijk 
om gezinnen met kinderen.
Woongoed Middelburg heeft 
ongeveer zesduizend huurders. 
Voor de proef hadden ongeveer 
500 van hen een huurachterstand. 
Na de proef waren dat er nog 
ruim 400. Bovendien werden in 
2015 zestien woningen ontruimd. 
In 2016 gebeurde dat zeven keer, 
waarvan twee keer door overlast 
voor de omgeving en vijf keer door 
een huurachterstand. “Maar ten 
tijde van de proef hoefde niemand 

uit huis gezet te worden, omdat er 
een oplossing was gevonden”, zei 
Petrie Pijnenborg van Woongoed. 
Als problemen eerder worden 
gesignaleerd, zijn ze makkelijker 
op te lossen en is huisuitzetting 
niet meer nodig. De gemeente en 
Woongoed Middelburg betalen 
ieder mee aan de aanstelling van 
één extra arbeidsplaats bij Orio-
nis Walcheren voor iemand die 
mensen specifiek gaat helpen bij 
huurschulden. 
(PZC, 10 juli 2017)

Scheefhuurders
blijven zitten
Huurders met hogere inkomens 
die in een goedkope sociale 
huurwoning zitten, laten zich niet 
afschrikken door hogere huren. 
Ze blijven zitten in hun woning 
en nemen extra huurverhogingen 
voor lief.
84 procent van de huurders met 
een inkomen boven de 40 duizend 
euro blijft lekker zitten. De overige 
16 procent zegt door de inkomens-
afhankelijke huurverhogingen 
vaker na te denken over verhuizen. 
Dit blijkt uit een onderzoek van 
Kantar TNS in opdracht van het 
ING Economisch Bureau.
Sinds 2013 mogen de huren 
voor hogere inkomensgroepen in 
de sociale sector extra worden 
verhoogd. Het overheidsbeleid 
om ‘scheefwoners’– mensen die 
in verhouding te veel verdienen 
om in een sociale huurwoning te 
zitten – te laten verkassen naar de 

vrijehuursector of de koopwoning-
markt, lijkt niet te werken. Door de 
doorstroming op de woningmarkt 
te bevorderen, zouden er meer 
sociale huurwoningen beschikbaar 
komen voor mensen met lage 
inkomens. In de praktijk blijkt dat 
die financiële prikkels mensen 
nauwelijks in beweging krijgen.
Er zijn meerdere verklaringen te 
geven, aldus de onderzoekers. 
Een van de redenen is dat een 
grote groep zich in zijn keuze om 
te verhuizen niet laat leiden door 
een huurverhoging maar door 
grote levensveranderingen, zoals 
een nieuwe relatie, de komst van 
kinderen of een echtscheiding.
Een andere reden dat de groep 
scheefwoners zich niet laat 
opjagen, is dat de huurders over 
het algemeen wat ouder zijn, vaak 
langer in de huurwoning zitten 
en gesteld zijn op hun woon- en 
leefomgeving. “Zij zijn honkvast 
en zullen niet zomaar bewegen als 
gevolg van een huurverhoging”, 
aldus het ING Economisch Bureau.
Een derde reden is dat er weinig 
alternatieven zijn in zowel de 

koop- als de vrijehuursector. Zo 
komen huurders vaak niet in 
aanmerking voor een koopwoning 
omdat hun inkomen te laag is of 
te veel fluctueert. Bovendien zijn 
de leenregels de afgelopen jaren 
aangescherpt waardoor ze meer 
spaargeld moeten meebrengen. 
Een toekomstige koper moet al 
gauw 10 duizend euro aan eigen 
geld meenemen, terwijl de gemid-
delde sociale huurder zo’n 1.200 
euro op de bank heeft staan.
Een huurwoning in de vrije 
sector is vaak geen optie voor 
de scheefwoners. “Het aanbod is 
beperkt en de huren liggen op een 
dusdanig niveau dat het pas na 
jaren van maximale huurverhogin-
gen financieel aantrekkelijk wordt 
om de sociale sector te verlaten”, 
concluderen de onderzoekers.
Er is de afgelopen jaren veel 
kritiek geweest op het beleid om 
huurders extra te belasten. Zo 
stelde de Woonbond dat door de 
inkomensafhankelijke huurverho-
gingen een deel van de huurders 
klem werd gezet. Volgens hoogle-
raar woningmarkt aan de TU Delft, 
Peter Boelhouwer, bewijst de uit-
komst van dit onderzoek het gelijk 
van de critici. “Zo’n beleid werkt 
alleen als er genoeg alternatieven 
zijn, en die ontbreken.” 
Nederland neemt wat dat betreft 
internationaal gezien ook een uit-
zonderingspositie in. “We zijn het 
enige land waar de vrijehuursector 
klein is en waar de woningen in de 
sociale huursector vrij prijzig zijn.”
(PZC, 30 augustus 2017)
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Ik had nog nooit gevlogen. Waarom weet ik niet zo een-

twee-drie. Er was geen sprake van vliegangst en principi-

ele bezwaren waren er ook niet direct. Nou ja, de laatste

tijd ben ik wel steeds meer doordrongen geraakt van de

enorme milieuvervuiling die het vliegverkeer veroor-

zaakt. Maar een keertje vliegen wilde ik toch weleens

meemaken.

In het vroege voorjaar trok ik de stoute schoenen aan:

een weekje Boedapest met mijn lief. We kozen voor Rot-

terdam Airport. Dat is niet zo groot en bovendien mak-

kelijk te bereiken. Het ritje met de bus van het Rotter-

damse Centraal Station naar het vliegveld bleek nogal

kneuterig. Je tuft een klein halfuur door buitenwijken en

de bus stopt bij heel wat haltes. Ik had hier wel een snelle

shuttle verwacht.

Het Rotterdamse vliegveld is klein en tamelijk overzichte-

lijk, maar de sfeer vond ik er niet prettig. Ik keek natuur-

lijk mijn ogen uit, als beginnend luchtreiziger. Er was wat

verwarring over de gate die we moesten hebben. Toen we

die eenmaal gevonden hadden stond er al een lange rij.

We moesten onze jassen en onze schoenen uittrekken en

onze zakken leegmaken. Al die spullen moesten we, met

onze handbagage, in een plastic bak leggen die op een lo-

pende band stond. Vervolgens moest ik door een detec-

tiepoortje. Daar sta je dan op je sokken en zonder

broekriem. En toen werd ik ook nog eens gefouilleerd.

Dat kwam waarschijnlijk door mijn opvallende uiterlijk.

Lieden in uniform zien in mij altijd een potentiële mis-

dadiger. Mijn lief veroorzaakte gepiep toen ze door het

detectiepoortje liep en werd meteen door twee veilig-

heidsdames afgevoerd naar een soort arrestantenkamer-

tje.

Ik reikte intussen naar mijn plastic bak, maar die werd

plotseling voor me weggetrokken door een pinnige dame

in uniform. Ze deed omstandig een paar passen achteruit

en riep met luide stem: “Meneer! Wat hebben we hier!”

Ze had mijn Zwitserse zakmes uit de bak gevist en hield

het triomfantelijk omhoog. Beet! Ze moesten me wel

hebben vandaag. Ik kreeg een kop als een biet. Stom,

stom, stom! De dame in het blauw stak vervolgens een

hele riedel af: ik kon het zakmes nog geven aan iemand

die mij naar het vliegveld had vergezeld. Zo niet, dan

moest ik er afstand van doen. “Hou ’t maar”, mompelde

ik. Ik zag de krantenkoppen al voor me: “Vliegtuigkaping

verijdeld. Zakmes in beslag genomen.” Mijn lief kwam

licht aangebrand terug uit het zijkamertje. Ze had zich

bijna helemaal moeten uitkleden, was uitgebreid gevisi-

teerd en toen pas bleek dat een haarspeld het alarm had

veroorzaakt. Er waren geen excuses, alleen een afgemeten

goedendag. Wat een vertoning.

Argwanend bemonsterd door onze medepassagiers stap-

ten we vervolgens het vliegtuig in. Van de weeromstuit

gingen we eerst nog zitten op stoelen die niet voor ons

bestemd waren – opnieuw boze gezichten. Het was nog

een heel gewurm voordat we terechtkwamen op de juiste

stoelen. Intussen waren we al vierenhalf uur van huis,

voor een vlucht van nauwelijks twee uur.

Wat is zo’n vliegtuig bedompt. De stoelen zijn smal en de

beenruimte is minimaal. In deze speciaal voor lilliputters

ingerichte kist vlogen we naar Boedapest, als haringen in

een ton. Mooie stad, veel te zien, lekker eten en drinken.

De terugreis verliep gelukkig minder problematisch,

maar de stemming aan boord was melig. De platte grap-

pen waren niet van de lucht.

Dit was meteen ook de laatste keer dat ik in een vliegtuig

ben gestapt. Ik heb mijn bekomst, net als van bepaalde

kermisattracties. Het vliegen op zichzelf is niet onaardig,

maar je kunt je peertje niet schillen en de mensonterende

behandeling die je moet ondergaan om aan boord te

komen gaat alle perken te buiten. Bovendien is vliegen

erg slecht voor het milieu.

Gillis
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Antikraak

GILLIS VAN ’T TORENTJE

Maaike is een veelbelovend kunstenares. Ze timmert 
aardig aan de weg, maar leven van de kunst lukt haar 
nog niet zo goed. Ze wil geen uitkering en daarom 
is ze aangewezen op tijdelijke baantjes. Ze heeft een 
huisvestingsprobleem, want de huur van een eenvou-
dige woning kan ze niet opbrengen. Zelfs het huren 
van een kamer is moeilijk. Een paar jaar geleden kwam 
aan de rand van Middelburg een verzorgingshuis leeg 
te staan. De gebouwen konden of mochten niet meteen 
gesloopt worden, dus er moest een tijdelijke bestem-
ming voor worden gekozen. Het werd antikraak. Tien 
of twaalf kamers en appartementjes op verschillende 
plaatsen in het uitgebreide complex werden daarvoor 
geschikt gemaakt. Het protestants-christelijke bestuur 
van het verzorgingshuis nam een bureau in de arm dat 
kandidaatbewoners moest gaan werven. Daarbij werd 
een strenge selectieprocedure gehanteerd.
Maaike kwam erdoorheen. Haar profiel voldeed aan 
de voorwaarden: ze was niet verslaafd, crimineel of 
geestelijk in de war, had de juiste leeftijd en gaf tijdens 
het beoordelingsgesprek blijk van een positieve instel-
ling. Ze kreeg een kamer toegewezen in een zijvleugel 
voor een huur van iets meer dan tweehonderd euro 
per maand. Op de gang was een douche met toilet die 
ze moest delen met een andere bewoner in dezelfde 
vleugel. Koken op de kamer was niet toegestaan; daar-
voor was er centraal in het complex een gezamenlijke 
keuken. Maaike mocht weliswaar bezoek ontvangen, 
maar niet te vaak en te veel, en iemand laten logeren 
was al helemaal uit den boze. Op het ‘woongedrag’ werd 
toegezien door beveiligers die dag en nacht konden 
komen binnenvallen. 
Na anderhalve maand werd de waterleiding in Maaikes 
zijvleugel afgesloten vanwege een legionellabesmetting. 

Om te douchen en naar het toilet te gaan moest ze naar 
een sanitaire unit in de buurt van de keuken. Dat was 
een paar honderd meter lopen. In de avonduren en ’s 
nachts was dat geen lolletje, want een deel van het tra-
ject was onverlicht en er kwam weleens een beveiliger 
voorbij die zijn handen niet thuis kon houden.
Het werd pas echt luguber toen het bestuur van het ver-
zorgingshuis onderdak ging bieden aan een beginnende 
begrafenisondernemer. De centrale hal werd ingericht 
voor het opbaren van overledenen. Maar Maaike moest 
door die hal om in de keuken en de douche te komen. 
In het bibberende licht van haar zaklantaarn moest 
ze dan haar weg zien te vinden tussen de opgebaarde 
lijken. Daar werd toch te gortig en ze deed haar beklag 
bij de verhuurder. Voor jou zo drie anderen, kreeg ze te 
horen.
Maaike is toen uit Zeeland vertrokken; ze vond een 
parttime baan in de kunsteducatie in de Randstad. 
Hetverzorgingshuis werd een opvangcentrum voor 
asielzoekers en de begrafenisondernemer bleek zich 
systematisch te bedienen van spookfacturen. De andere 
antikraakhuurders in het voormalige verzorgingshuis 
kwamen voor een deel terecht in nieuwe antikraakpro-
jecten. Daarvan zijn er de laatste jaren ook in Middel-
burg steeds meer verschenen. Een fatsoenlijke vorm van 
huurbescherming wordt in een groeiend aantal sectoren 
niet meer nodig geacht. De nieuwe huisjesmelkers gaan 
soms zelfs letterlijk over lijken.

Gillis
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