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De Huurdersvereniging Centrum behar-
tigt de belangen van huurders in de bin-
nenstad. Door zich te verenigen, staan 
huurders sterk. En dan zijn zij ook een 
goede gesprekspartner voor verhuur-
ders en de overheid. De vereniging komt 
op voor voldoende betaalbare, goed on-
derhouden huurwoningen en een leefba-

re woonomgeving. Wij geven signalen 
over misstanden door aan de beleids-
makers en stimuleren een brede discus-
sie over wonen en huren. De Huurbrief 
en www.huurdersverenigingcentrum.nl 
zijn daarbij onmisbaar voor huurders die 
op de hoogte willen blijven en actief 
mee willen doen.

Huurdersvereniging Centrum

Wat verwacht u als binnenstad-
huurder van de nieuwe deelraad? 
En wat staat ons vanuit Den Haag 
te wachten? U bent allen uitgeno-
digd voor de ledenvergadering van 
6 mei. Plaats: wijkcentrum d’Oude 
Stadt in de Nieuwe Doelenstraat 
55, aanvang 19:30 uur.

Was in 2006 de PvdA de grote win-
naar, op 3 maart verloor ze op alle 
fronten. In twee populaire Amsterdam-
se stadsdelen werd ze overschaduwd 
door andere partijen. In Zuid werd de 
VVD de grootste en is een ‘paars’ be-
stuur gevormd, in Centrum ging 
GroenLinks met acht zetels aan kop, 
gevolgd door D66, dat zeven zetels 
kreeg. De VVD bleef op zes staan. De 

PvdA werd vierde met vijf zetels. Wel 
kreeg de PvdA in de gemeenteraad de 
meeste binnenstadstemmers. Amster-
dam Anders/De Groenen deed ditmaal 
niet mee in stadsdeel Centrum.

Beïnvloeden
Direct na de verkiezingen konden be-
wonersorganisaties en instellingen op 
de ‘burgeravond’ hun belangrijkste 
punten meegeven aan de nieuw geko-
zen deelraadspolitici. Daarna hield de 
raadsgriffie openbare formatiebijeen-
komsten waar burgers als toehoorder 
bij mochten zijn. Het nieuwe dagelijks 
bestuur is een coalitie van GroenLinks, 
D66 en PvdA. Huurdersvereniging 
Centrum zal het politieke bedrijf in het 
stadsdeel blijven volgen en waar mo-
gelijk beïnvloeden. Maar zoals bij elke 
vereniging, staat of valt onze kracht 

met de leden. Daarom roepen wij alle 
leden en belangstellenden op om op 6 
mei hun zegje te doen over de thema’s 
die wij onder de aandacht van de nieu-
we deelraad willen brengen.

Heikele punten
Wat speelt er op dit moment? In de 
oostelijke binnenstad staan onverkoch-
te corporatiewoningen leeg. Dit is te-
gen de afspraken. Bewonerscommis-
sies hebben met steun van de huur-
dersvereniging om opheldering ge-
vraagd en voorgesteld de woningen 
opnieuw te verhuren. Wat zijn uw hei-
kele punten?
We beginnen dit agendapunt met een 
rondje over de nieuwe deelraad. Bent u 
optimistisch over de komende vier 
jaar? Denkt u dat de voorraad betaal-
bare huurwoningen in Centrum behou-
den blijft? En hoe kan Huurdersvereni-
ging Centrum hier nóg beter voor op-
komen? Hieruit rollen acties voort die 
bestuur en leden gezamenlijk kunnen 
ondernemen.

Verslag met foto’s verkiezingsdebat 1 
maart: www.jordaangoudenreael.nl/
cms/content/view/246/79/
Op www.huurdersverenigingcentrum.
nl doen we aanbevelingen aan lokale 
verhuurders en overheid. Zie ook blad-
zij 4 over de komende Tweede Kamer-
verkiezingen.Verkiezingsdebat in verzorgingshuis Bernardus.
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Uitnodiging ledenvergadering 6 mei

de nieuwe deelraad en  
de huurdersvereniging
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Tochtig monument
Alle woningen moeten duurza-
mer worden, maar monumenten 
vallen buiten het nieuwe pun-
tenstelsel met energielabel. 
Deze verhuurders hoeven van 
de overheid niets aan isolatie 
en energiebesparing te doen. 
Ambtenaren van vrom verwijzen 
desgevraagd naar de Huurcom-
missie. Deze werkt aan een op-
lossing. Wordt vervolgd.

B-label + €90
Het Wijksteunpunt Wonen heeft de gevolgen 
van het nieuwe puntenstelsel bekeken. Con-
clusie: de gemiddelde maximale huurprijs 
stijgt in Amsterdam licht. In een stad met 
veel oude woningen (laag label) zou je juist 
een lagere huurprijs verwachten. De gemid-
delde huur van een woning met B-label stijgt 
met 90 euro per maand. Weegt de daling in 
de energiekosten hier wel tegen op? Een an-
dere verrassende uitkomst is dat er voor wo-
ningen zonder enige isolatie niets verandert. 

Duur enkel glas 
Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat 
in 2006 huurders 5 procent van hun inko-
men aan energie kwijt waren, terwijl dat 
voor kopers 4 procent was. Dit percenta-
ge stijgt voor huurders sneller dan voor ei-
genaren. Huishoudens met een laag inko-
men zijn zelfs 7,5 procent van hun budget 
kwijt aan gas en elektriciteit. Bijna twee-
derde van de huurders heeft minder dan 
24.000 euro te besteden. Ruim de helft 
van hen woont in een huis met enkel glas. 

In Huurbrief 30 berichtten we over 
een klacht die Huurdersvereniging 
Centrum had ingediend bij de 
Commissie Gelijke Behandeling 

(cgb). Makelaar Keij & Ste-
fels zette vorig jaar huizen 
te huur op zijn website 
met als toevoeging: ‘for 
expats only’. Is dat geen 
discriminatie op grond 
van nationaliteit?
De cgb heeft geoordeeld 
dat de makelaar ‘indi-
rect’ onderscheid maakt 
door woningen slechts 
aan te bieden aan bui-

tenlands personeel. En dat mag 
niet. Voorkeursbeleid is slechts 
mogelijk bij gediscrimineerde min-
derheidsgroepen, en alleen als 
het onderscheid ‘in een redelijke 
verhouding staat tot het doel’. 
Hooggeschoolde tijdelijke buiten-
landse werknemers, expats gehe-
ten, zijn voor commerciële ver-
huurders interessante, goedver-
dienende klanten waaraan ze tijde-
lijk luxe appartementen kunnen 
verhuren.

Tijdelijke verhuur
Keij & Stefels haalde de ‘expats 
only’ advertentie van de site, maar 
probeerde het vervolgens met de 
formulering ‘bij voorkeur’ voor ex-
pats. Ook dat staat volgens de cgb 
op gespannen voet met de Wet ge-
lijke behandeling. 
In een brief aan de cgb stelt Keij & 
Stefels nog een ander punt aan de 
orde. De commissie heeft in haar 
overwegingen betrokken dat de 

makelaar tevens de huurwetge-
ving omzeilt door woningen tijdelijk 
te verhuren. Tijdens de zitting 
werd door de makelaar betoogd 
dat huiseigenaren soms niet goed 
weten of ze woningen willen verko-
pen of verhuren, of verkoop lukt 
niet snel genoeg. Expats willen 
doorgaans tijdelijk huren. De wet 
kent tijdelijke verhuur alleen bij va-
kantiewoningen of wisselwonin-
gen. Ook kent de Leegstandswet 
speciale mogelijkheden. Maar 
kortdurende verhuur aan expats is 
wettelijk niet geregeld. De cgb stelt 
dat ‘omzeilen’ geen waardeoor-
deel inhoudt.
De klacht betrof ook de Makelaars-
vereniging Amsterdam, die de ad-
vertentie van Keij & Stefels op 
haar website had gezet. Daarover 
moet de cgb nog uitspraak doen.

Voor meer informatie: 
www.huurdersverenigingcentrum.nl 
> Klacht tegen makelaar gegrond

Verhuren aan 
‘expats only’ 

mag niet
Huurdersvereniging Centrum vroeg aan de 

Commissie Gelijke Behandeling of makelaars 
mogen discrimineren. Dat mag niet.

Als wethouder van Centrum heeft u 
niet veel speelruimte omdat veel za-
ken al vastliggen in stedelijke beleids-
overeenkomsten. Hoe heeft u het werk 
ervaren?

Els Iping: ‘Mensen verwachten al-
tijd dat je méér doet, ook de raad wil 
dat. Dan kreeg ik te horen dat ik nog 
eens terug moest omdat de raad vond 
dat het anders moest. En dat lukt niet 
altijd.

‘Voor mij is de ongedeelde stad het 
belangrijkste punt. Ik heb meege-
werkt aan de woonvisie van de cen-
trale stad. Wat niet is gelukt, is dat 
woningcorporaties verplicht meer 
vrijkomende woningen aan hogere 
middengroepen verhuren. Ze moeten 
nu 65 procent eerst aan de primaire 
doelgroep aanbieden, de mensen met 
de lagere inkomens. Tot 85 procent 
moeten ze aan de secundaire doel-
groep aanbieden, zeg maar de men-
sen met een inkomen tot aan de voor-
malige ziekenfondsgrens. Ik had ge-

hoopt dat die resterende 15 procent 
voor de hogere middengroepen zou 
zijn, maar ik ben al blij dat er voor 
verpleegkundigen en politieagenten 
een stevige afspraak is gemaakt.’
Hoe verliep het overleg met de wo-
ningcorporaties?

‘Dat was de laatste tijd wel lastig, 
zeker sinds de financiële problemen. 
Ik hoorde een directeur zeggen dat 
corporaties eigenlijk niet boven de 
1000 euro moeten verhuren. Helaas is 
dit niet de praktijk.’
Dit soort bedragen kunnen de mid-
dengroepen niet betalen.

‘Dat klopt, dit is het “gat” tussen de 
sociale huur en de vrije sector. Tussen 
650 en 1000 euro zit te weinig aan-
bod. Eigenlijk zou de puntengrens 
omhoog moeten.’
Wat is uw leukste herinnering?

‘De acties tegen het beleid van mi-
nister Dekker, die de huren wilde li-
beraliseren. In de Jordaan zei een 
goed gebekte oude dame: “Ik woon 

prachtig, maar als ik dat hardop zeg, 
dan vliegt de huur omhoog”. Ik ben 
blij dat die plannen niet zijn doorge-
gaan; misschien was het goed voor 
een krimpgemeente, maar niet voor 
ons stadsdeel.’
In de woonvisie staat een statistiekje 
over het weglekken van de betaalbare 
huurvoorraad. Hoe hard gaat dat?

‘Met nog steeds 45 procent betaal-
bare woningen valt het mee, vind ik. 
Weglekken gebeurt vooral in het par-
ticuliere bezit. Ik zie ook een voor-
deel: oude panden worden opgeknapt. 
Dankzij de monumentenopslag kun-
nen de verhuurders het rond krijgen. 
Maar we moeten het vooral hebben 
van de corporaties. Die willen geluk-
kig in de meeste buurten niet verko-
pen. Ik vind dat corporaties te vaak 
worden weggezet als geldwolven. Dat 
zijn ze niet. Ze nemen hun verlies in 
de binnenstad en jagen de huren niet 
op. Ze bouwen overal keurig 30 pro-
cent sociaal in nieuwbouwprojecten. 
De raad gelooft het niet altijd, maar 
ze zijn onze partners.’
Soms gaat het mis met de bewoners-
participatie. Dan roepen bewoners de 
hulp van de raad in.

‘Mensen kunnen ook naar de rech-
ter stappen, zoals de ondernemers op 
de westelijke eilanden hebben ge-
daan. De politiek staat buiten de 
huurovereenkomst, dat is iets tussen 
de verhuurder en degene die huurt.’
Bent u tevreden over de relatie met de 
huurdersvereniging?

‘Ja. Maar ik vind het soms wel las-
tig om de Huurdersvereniging Cen-
trum en het Wijksteunpunt Wonen 
Centrum uit elkaar te houden. Het 
mag wel wat duidelijker. Zeker nu er 
bezuinigingen aankomen.’

Na acht jaar stadsdeelbestuur – de laatste vier jaar als voorzitter – 
gaat Els Iping iets anders doen. Hoe kijkt de portefeuillehouder 

bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling terug?

KorT nieuws  KorT nieuws  KorT nieuws  KorT nieuws  KorT nieuws

Only of bij voorkeur
’Perfect’ gelegen, ‘stijlvolle’ appartementen met 

‘fraai’ uitzicht, op loopafstand van ‘bruisende’ 
voorzieningen, ‘geheel’ gerenoveerd en met het 
‘comfort’ van een hotel, worden op internet nog 

steeds volop aangeboden aan expats only. 
Andere eigenaren spreken ‘een voorkeur voor 

expats’ uit, niet wetend dat ze hiermee eveneens 
ingaan tegen de Wet gelijke behandeling.

‘Eigenlijk moet de 
puntengrens omhoog’
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Buurtfeest Geldersekade, autoloze zondag 2008
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Het lidmaatschap van de HvC kost 

€ 7,50 per jaar (stadspashouders  

€ 5). Voor bewonerscommissies is 

het tarief € 25. De contributiebeta-

ling gebeurt per automatische over-

schrijving. Donaties zijn zeer wel-

kom op giro 9110448 van de Huur-

dersvereniging Centrum, onder ver-

melding van ‘Gift 2010’ plus uw 

adres en postcode.

MeDeDeLinGen besTuur

Wisseling bestuur
Op de ledenvergadering van 6 mei treedt 
voorzitter Johan Touw af. We zijn hem 
zeer erkentelijk voor al het werk dat hij 
voor de vereniging heeft verricht. Hij blijft 
actief in de huurdersvereniging. Het be-
stuur heeft kennisgemaakt met twee 
nieuwe kandidaten: Dingeman Coumou 
(oud-deelraadslid GroenLinks) en rodrigo 
Fernandez (oud-duoraadslid Amsterdam 
Anders/de Groenen). Met een derde be-
langstellende is een afspraak gemaakt.

Contributie 2010
Vorig jaar zijn de meeste leden overge-
stapt op automatisch overmaken van de 
contributie. Dat bespaart u en ons veel 

werk. Als u nog niet per machtiging be-
taalt, dan vragen wij u zo snel mogelijk 
€7,50 (of €5,00 als u een stadspas 
heeft) op onze rekening te storten. 

Raadsadres hotelappartementen
Huurdersvereniging Centrum (HvC) 
kwam in december 2009 te weten dat 
de nV Zeedijk en de nV stadsherstel wo-
ningen verhuren aan hotels in Amster-
dam. Wij vermoeden dat hier sprake is 
van ongeoorloofde woningontrekking en 
hebben hierover vragen gesteld middels 
een raadsadres. Het – onbevredigende – 
antwoord van het stadsdeel staat op 
onze website. HvC pleit voor onmiddellij-
ke handhaving.

Op 9 juni mogen we weer 
naar de stemlokalen om 
een nieuw parlement te 

kiezen. Wie gaat de rekening 
van de kredietcrisis betalen? Ter 
herinnering: de banken dreig-
den failliet te gaan omdat ze le-
ningen verstrekten aan mensen 

en bedrijven die deze niet kon-
den aflossen. Vooral huizenko-
pers, gelokt door aanbiedingen 
en belastingvoordeel, liepen in 
de val. Om het systeem te red-
den, pompte de staat geld in fi-
nanciële instellingen. Het be-
grotingstekort liep daardoor op 

en gigantische bezuinigingen 
op allerlei terreinen moeten dit 
tekort de komende jaren weer 
terugdringen. Dat de bezuini-
gingen ook huurders gaan tref-
fen, is zo goed als zeker. 
Wat wordt het huurverhogings-
percentage in 2011? Huurders-
vereniging Centrum pleit voor 
een verhoging gelijk aan de in-
flatie, maar wat als die hoog uit-
valt? De woonquote, het aan-
deel huurprijs in het inkomen, 
is in Nederland toch al hoog in 
vergelijking met andere Euro-
pese landen. 

Op www.huurdersvereniging-
centrum.nl staat ons manifest 
met verwachtingen van de poli-
tieke partijen die meedoen aan 
de parlementsverkiezingen.

Verkiezingen Tweede Kamer


