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Huurdersvereniging Centrum behartigt de belan-
gen van huurders in de binnenstad. Door zich te 
verenigen, staan huurders sterk. En dan zijn zij ook 
een goede gesprekspartner voor verhuurders en 
de overheid. De vereniging komt op voor voldoen-
de betaalbare, goed onderhouden huurwoningen 

en een leefbare woonomgeving. Wij geven signa-
len over misstanden door aan de beleidsmakers 
en stimuleren een brede discussie over wonen en 
huren. Huurbrief en www.huurdersverenigingcen-
trum.nl zijn onmisbaar voor huurders die op de 
hoogte willen blijven en actief meedoen.

HuurdersverenIgIng Centrum

Debat: sHortstay

Enthousiasme 
overheid bekoeld
Is het einde van de shortstay-regeling in zicht? 
Misbruik zonder vergunning, belastingontduiking, 
overlast en brandgevaar tonen aan dat het beleid 
mislukt is. Een debat over hoe het wél moet.

In Amsterdam kunnen huiseigena-
ren en verhuurders een vergunning 
krijgen voor het verhuren van vrije-

sectorwoningen aan mensen die kort 
in Amsterdam willen verblijven. De 
shortstay-regeling is bedoeld voor ex-
pats die tijdelijk in Amsterdam werken, 
maar wordt veelvuldig misbruikt voor 
toeristisch verblijf en illegale hotels. 
Veel huiseigenaren nemen niet de 
moeite om zo´n vergunning aan te vra-
gen; dat kost geld en de controle is toch 
minimaal. 
Vooral bewoners van de binnenstad 
hebben last van illegale hotels. Een 
flink aantal woonboten wordt aan toe-
risten verhuurd, er worden zelfs sociale 
huurwoningen te huur aangeboden op 
internetsites en soms zitten er meer 
dan vier personen in een appartement. 
Vakantievierders zorgen voor overlast 
en buurten verliezen hun karakter.

WassEn En strijkEn
Over shortstay en illegale hotels debat-
teerden huurders en politici op 29 mei 
j.l. tijdens de ledenvergadering van 
Huurdersvereniging Centrum. Stads-
deelbestuurder Boudewijn Oranje leg-
de uit dat het niet eenvoudig is om de 
regels te handhaven. Er moet een ‘he-
terdaad’ zijn en de overheid mag niet 
zelf actief op internet speuren. Dankzij 
internet kan iedereen zelf zijn eigen 
reisbureautje beginnen. In het 1012- 
gebied bleek dat shortstay nauwelijks 
door professionele bedrijven wordt 
aangeboden. Handhaving via brandvei-
ligheid en de belastingdienst blijkt het 
effectiefst.
Bij het meldpunt (zie naschrift) zijn al 
vele klachten binnen en er is een zwart-
boek in de maak voor de gemeenteraad. 
Heleen Verschuren heeft een raads-
adres ingediend waarin ze vanwege de 

nadelige effecten  pleit voor intrekken 
van de huidige shortstay-regeling. In 
plaats daarvan zou de overheid hotels 
met verblijfsvoorzieningen (zoals een 
magnetron en was- en strijkservice) 
moeten toestaan. In buitenlandse  
steden wonen expats liever zo.

Druk uitoEfEnEn
Joop Lahaise, PvdA-deelraadslid, wijst 
op het groeiende aantal ‘gemengde’ 
complexen. De eigenaars én de huur-
ders willen voorkomen dat aan toeris-
ten verhuurd wordt. Advies: schakel de 
Vereniging van Eigenaren in, gebruik 
het appartementsrecht. De gemeente 
heeft volgens Lahaise een handhavings-
plicht, bij klachten zijn ze daaraan ge-
houden.
Voor woonboten is er nog geen beleid. 
Een kwart is illegaal verhuurd.
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Staand links Boudewijn Oranje. Rechts debatvoorzitter Clemens Mol, in het midden de 
bestuursleden Lineke Dammers en Ingrid Hillaert.
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Na een veelbewogen 
wooncarrière komt Mira 
Moorthaemer in 2003 in 
de Jordaan wonen, in 
een prettige benedenwo-

ning met tuin, waar ze ‘een paradijsje’ 
van heeft gemaakt. ‘Een tegenvaller 
waren de vochtklachten’, vertelt Mira, 
‘in die jaren ‘80-woningen zat nog geen 
ventilatiesysteem.’ Toen nog Zomers 
Buiten kondigt een schilderbeurt aan 
de buitenkant aan, maar dat is er nooit 
van gekomen. Inmiddels heeft Ymere 
het blok overgenomen. Opnieuw meldt 
Mira de ventilatie- en vochtproblemen. 
Ymere behandelt de hardnekkig be-
schimmelde muren ettelijke keren met 
een agressieve chemische vloeistof; de 
indringende lucht blijft wekenlang 
hangen. Verder wordt er niets gedaan.
Naast Mira woont een particulier die 
najaar 2010 gaat verbouwen: ‘Na het 
breken bleek dat in de buitenmuur van 

het huurblok stenen ontbraken. Mijn 
man en ik hadden die winter veel last 
van kou en dus hoge stookkosten.’ De 
buurman stelt Ymere op de hoogte, 
maar Ymere vindt dat hij aansprakelijk 
is. Mira hoort niks van haar verhuurder.
Intussen worden de vocht- en schim-
melplekken steeds groter. Na het zo-
veelste vruchteloze telefoontje en tallo-
ze niet nagekomen toezeggingen deelt 
Ymere mee dat de afdeling Vastgoed de 
zaak nu onder zich heeft. ‘Maar die 
bleek van niets te weten’, zegt ze. ‘De 
man van Vastgoed kwam kijken en con-
stateerde dat het ventilatiesysteem niet 
werkte. Hij beloofde dat er roosters in 
de bovenlichten zouden komen.’ 
Weer diverse telefoontjes later beweert 
Ymere dat het probleem wordt veroor-
zaakt door de nieuwe HR-ketel, dus 
roosters zijn niet nodig. ‘Onwaarschijn-
lijk’, aldus Mira. ‘Ook met de oude ketel 
waren er al ventilatieproblemen.’ 

Mira stapt naar de Huurcommissie en 
krijgt in juli 2012 gelijk: Ymere moet 
haar huur met honderd euro per 
maand verlagen en de extra stookkos-
ten vergoeden. In april laat Ymere roos-
ters in alle bovenramen aanbrengen. In 
de keuken en de douche worden venti-
latoren geplaatst, maar deze zijn weer 
uitgezet vanwege geluidsoverlast voor 
de buren.
Een technisch bedrijf heeft onlangs  
sensoren en camera’s in het afvoerka-
naal geplaatst. Het laatste – verrassend 
goede – nieuws is dat er binnenkort  
op alle etages aangepaste ventilatoren 
komen. Ook laat Ymere een nieuw 
vochtigheidsonderzoek doen.
‘De moraal van dit verhaal is dat je niet 
moet opgeven. Blijven bellen en alle  
telefoontjes mét de datum documente-
ren.’ Ze laat een keurig dossiertje zien. 
‘Uiteindelijk is er toch een oplossing  
gekomen.’

Bij een grote corporatie 
weet de ene hand soms 
niet wat de andere doet. 
Die ervaring heeft Mira 
Moorthaemer gehad 
met een eindeloos 
voortslepende klacht 
over vocht.

  Blijven bellen,  
alles documenteren

Actieve huurders
in de Amsterdamse
binnenstad  |  Deel 16

Groot is duur
Woningcorporaties hebben ontdekt dat fusies vaak duur uit-
pakken, ook al hopen ze op kostenbesparing. Dit was in het 
bedrijfsleven al sinds de jaren ‘90 bekend. Een onderzoek 
van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat juist 
corporaties met toch al hoge bedrijfslasten graag fuseren. 
Regels om fusies aan banden te leggen, zoals bepleit door 
oud-PvdA-Kamerlid Depla, vindt het Planbureau niet nodig.

Gluurvrij
De Woonbond heeft geïnventariseerd wel-
ke woningcorporaties dit jaar een inko-
mensafhankelijke huurverhoging doorvoe-
ren. Bijna driekwart doet mee, meer dan 
een kwart is ‘gluurvrij’. Helaas zitten deze 
corporaties niet in de Randstad. De lijst 
staat op www.actiehuuralarm.nl/gluurvrij

22 procent omhooG
Van nu tot 2017 stijgt de gemiddelde huurprijs van €441 naar €543, een 
verhoging van 22 procent. Dat zegt het Waarborgfonds Sociale Won-
ingbouw in zijn jaarlijkse trendanalyse. Die huursprong komt door de 
verhuurdersheffing. Bovendien gaan 40.000 nieuwbouwwoningen niet 
door en bezuinigen corporaties op renovaties. Volgens de Woonbond 
komt door dit alles de doorstroming op de huurmarkt vrijwel helemaal 
stil te liggen. 

Arme scheefwoners
Minister Blok overdrijft schromelijk het aantal mensen dat meer dan € 43.000 verdient en 
goedkoop huurt. Scheefwonen is vooral een probleem van de lage inkomens, aldus een 
onderzoek van abf in opdracht van de overheid. Maar liefst 554.000 huishoudens met een 
inkomen onder de  € 33.000  betalen meer dan € 524,37 huur (de huurtoeslaggrens voor al-
leenstaanden) of € 561,98 (de huurtoeslaggrens voor gezinnen), ofwel minimaal een derde 
van hun inkomen. De arme scheefwoners huren vaak van een particulier. Meestal moes-
ten ze halsoverkop verhuizen, door echtscheiding of verkoop van de vorige woning. 

Volgens Boudewijn Oranje wordt 10 tot 
20 procent van de sociale woningen  
(tegen de regels) onderverhuurd; naar 
schatting 1500 woningen worden ille-
gaal verhuurd. Handhaven is moeilijk 
en duur. Hij is voor verlenging van de 
termijn van vijf dagen, anders valt 
shortstay niet te handhaven.
Fred Kramer, deelraadslid voor Groen-
Links, pleit voor creatief handhaven, 
druk opbouwen bij de vergunningver-
lening. Shortstay geeft ook veiligheids-

risico’s, zoals onlangs bleek toen er 
brand uitbrak. In feite gaat het vaak 
om illegale hotels, zonder toezicht, 
zonder regels en er wordt geen belas-
ting betaald. Het probleem is nog niet 
voldoende in kaart gebracht. Het en-
thousiasme bij de overheid is inmid-
dels bekoeld.
Huurdersvereniging Centrum is geïn-
teresseerd in uw idee over de beste 
aanpak van het overlastprobleem door 
shortstay. Maart volgend jaar zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Wij wil-

len dan onze voorstellen inbrengen. 
Amsterdam is een gastvrije stad, maar 
buurten moeten wel leefbaar blijven. 

Meld het als u overlast van toeristen hebt 
op www.shortstay.nl
Uw verbeterideeën kunt u indienen bij het 
secretariaat (zie colofon).

Links Boudewijn Oranje, midden middelste rij Heleen Verschuren

vervolg van pag. 1 ►►

wAnneer mAG shortstAy?

De gemeentelijke regels voor  
shortstay zijn:

►   verhuur van woonruimte vanaf mini-
maal vijf dagen tot maximaal zes 
maanden, anders is een hotelvergun-
ning nodig

►   maximaal vier personen, anders is ook 
een gebruiksvergunning nodig

►   de shortstay-vergunning wordt afge-
geven voor vijf jaar, maximaal tien jaar

►   per jaar worden enkele honderden 
vergunningen afgegeven

►   alleen vrije-sectorwoningen krijgen 
een vergunning.

Nummer 9C heeft laNg leeg gestaaN

hoe lang mag leegstand duren?

het Dagelijks Bestuur van stads-
deel Centrum heeft toegezegd 
voor de zomer met een plan 

van aanpak te komen ter bestrijding 
van de leegstand van gebouwen in de 
binnenstad. Die toezegging deed Bou-
dewijn Oranje in de commissieverga-
dering Bouwen en Wonen van januari.
De leegstandsaanpak is er nog steeds 
niet. Oranje zegt dat er geen langdurige 
leegstand is. Er zou enkel frictieleeg-
stand zijn. Enkele grote kantoorpanden 
zijn en worden inderdaad verbouwd tot 
winkels of hotels. Particuliere partijen 
zijn druk bezig om panden te verbou-

wen ten behoeve van studentenhuis-
vesting of voor shortstay, maar toch 
signaleren onze leden vaak woningen 
die al langer dan een half jaar leegstaan.
Een voorbeeld: Eerste Passeerders-
dwarsstraat 9C, verhuurder Eigen 
Haard, heeft sinds december 2012 leeg 
gestaan. Pas in augustus is deze aanbie-
ding verschenen op WoningNet. 

Constateert u leegstand bij u in de buurt? 
Geef het door aan het secretariaat (zie 
colofon). Voor meer informatie, zie ook de 
website van Huurdersvereniging 
Centrum.
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EnErgiElabEl opvragEn

Contributie verhoogd
Het is nog niet iedereen duidelijk dat de jaar-
lijkse contributie is verhoogd naar 10 euro. 
Een aantal leden heeft € 7,50 betaald. Dat 
mag alleen als u een stadspas heeft, maar 
dan moet u een kopie daarvan aan het secre-
tariaat hebben gestuurd. Het voorstel tot con-
tributieverhoging is in november 2012 aange-
nomen op de ledenvergadering.

nieuwe bestuursleden
Huurdersvereniging Centrum heeft verster-
king gekregen van maar liefst drie aspirant-
bestuursleden. Boudewijn Snoeck heeft zich 
tijdens de laatste ledenvergadering voorge-
steld. Hij zal zich in het bijzonder met duurza-
me woonenergie bezighouden. Guido Egas, 
een ervaren bewonerscommissievoorzitter 
met een breed netwerk, werkt zich ook in. En 
Vincent van Doorn gaat de website van de 
vereniging beheren. 

AfsCheid rené MAstenbroek
René heeft vanwege drukke werkzaamheden 
en de zorg voor zijn kinderen besloten om uit 
het bestuur te stappen. Wij danken hem voor 
zijn inzet voor de huurders.

mededelingen bestuur
Colofon

Huurbrief. Leden- en relatieblad van 
Huurdersvereniging Centrum.
NUMMER 46 - 4 september 2013
redaCionele ondersteuning:  
Wijksteunpunt Wonen Centrum, 
www.wswonen.nl/centrum
seCretariaat:  
info@huurdersverenigingcentrum.nl 
of Elandsgracht 70, 1016 tx 
Amsterdam (ma t/m do 11–17 uur).  
t 020 420 9962,  
www.huurdersverenigingcentrum.nl
Het lidmaatschap kost €10 per jaar 
(stadspashouders € 7,50). De 
contributiebetaling gaat per 
automatische overschrijving. 
Donaties zijn zeer welkom op giro 
9110448 van Huurdersvereniging 
Centrum, onder vermelding van ‘Gift 
2013’ plus uw adres en postcode.

Boudewijn Snoeck

Heeft uw woning al een 
energielabel? Dat kunt u 
eenvoudig opvragen. Ga 

naar www.ep-online.nl  en typ 
uw postcode en huisnummer in. 
Label A, of bij nieuwbouw zelfs 
A+, A++, of A+++, is het allerbes-
te. B  en C zijn voor oude wonin-
gen ook acceptabel, maar met 
een D-, E-, F- of G-label heeft u 
naar verhouding te hoge ener-
gielasten. Met enkele eenvoudige 
ingrepen in uw woning –  isolatie 
en een zuiniger verwarmingstoe-
stel – kunnen deze kosten om-
laag.
Daarnaast kunt u ook minder 
energie verbruiken door bewus-
ter gedrag (warme kleren als het 
straks weer koud wordt, goed 
ventileren, de cv een graad lager, 
sluipstroom tegengaan).
Verbetering van de energiepres-
tatie van uw woning kost veel 

geld. Dat betaalt zich wel terug, 
maar niet meteen. Daarom is dit 
bij uitstek een onderwerp waarbij 
huurder en verhuurder elkaar 
nodig hebben. Als u er graag 

warmpjes bij wilt zitten zonder 
uw portemonnee te zien leeg-
stromen, neem dan contact op 
met Boudewijn Snoeck via het 
secretariaat van Huurdersvereni-
ging Centrum (zie colofon).

I Penningmeester J  
gevraagd

Huurdersvereniging Centrum 
zoekt een penningmeester.  

De werkzaamheden zijn bij onze 
vereniging niet zo omvangrijk. 
Eens per jaar de jaarrekening 

opmaken en de begroting 
opstellen. We gebruiken een 

eenvoudig boekhoudprogramma. 
Er is deskundige hulp beschikbaar 
om hiermee te leren werken. Voelt 

u zich geroepen? Neem dan 
contact op met Lineke Dammers 
via het secretariaat (zie colofon).
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