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Introductie 

Sander start de bijeenkomst nadat iedereen online is binnengedruppeld: “Welkom op de eerste 
wijktafel centrum oost in 2021. We gaat het hebben over de rechten en plichten van huurders. 
Guust Augustijn van stichting !WOON gaat ons hierover meer vertellen. Misschien hebben jullie 
ook wel prangende vragen over dit onderwerp”.  
Sander vertelt ook dat er een andere voorzitter is voor Centrum Oost. GIll Vonhof zal het 
voorzitterschap van Sander overnemen. Sander zal de taken van Nynke overnemen als 
projectleider Wijkzorg. Hij blijft daardoor ook betrokken bij de wijktafels. Sander zit deze wijktafel 
nog een laatste keer voor. Gill zit de wijktafel daarna voor. Nadat Sander het programma van 
vanmiddag met ons heeft doorgenomen, geeft hij vervolgens het woord aan Guust.  
 

!WOON 

Guust vertelt ons dat !WOON een stedelijke organisatie is, met in elk stadsdeel een afdeling. In het 
centrum zijn ze in de huizen van de buurt gehuisvest. In totaal werken er zo’n 100 vaste 

medewerkers bij !WOON en 
daarbij even zoveel vrijwilligers. 
De stichting werkt onafhankelijk, 
maar worden gefinancierd door 
afdeling wonen Amsterdam. Guust 
noemt: “We helpen huurders en 
eigenaar-bewoners, niet de 
verhuurders”. !WOON heeft ook 

energiecoaches en wooncoaches. !WOON geeft advies en biedt ondersteuning bij allerlei vragen 
over rondom wonen. Dit kan onder andere gaan over huurprijzen, servicekosten, aanpak 
achterstallig onderhoud of renovaties. Hans Bakker en Laurie Tuinhof zijn twee collega’s die 
vandaag ook bij de wijktafel aanwezig zijn. 
 
Na deze introductie zet Naima een poll klaar met de volgende vraag: Ken jij iemand die problemen 
heeft met zijn verhuurder? We zien dat 58 procent wel iemand kent die problemen heeft met de 
verhuurder. 42 procent kent niemand met problemen met de verhuurder. 

 

Huurbescherming 

Gelukkig is er wettelijk huurbescherming bepaald. Als iemand de woning uit moet, is de vraag: 
moet je dan ook echt? Ten eerste zijn er verschillende huurovereenkomsten. De kop boven je 
huurovereenkomst is niet altijd doorslaggevend. Guust neemt een paar met ons door. De meeste 
huurovereenkomsten van woningcorporaties zijn voor onbepaalde tijd. Met name in de particulier 
sector zien we de laatste tijd dat er steeds meer tijdelijke huurovereenkomsten worden 
afgesloten. In 2015 is de wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Daardoor worden 
woningen nu ook wel voor 2 jaar (zelfstandige woonruimte) en 5 jaar (onzelfstandige woonruimte)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verhuurd.  Een voorbeeld van een tijdelijk huurcontract zijn ook wel campus- of 
jongerencontracten.  
Dan heb je ook een tijdelijke huurovereenkomst voor 
tussenhuur. Dit is tijdelijk verhuur, tijdens afwezigheid van 
de verhuurder. Dan is er ook nog onderhuur. Dit zijn 
eigenlijk gewone huurovereenkomsten. Dan heb je nog 
antikraak of bewaring. Bij deze constructie betaal je geen 
huur en heb je dus ook geen huurbescherming. Je betaalt 
wel een vergoeding van maximaal €200 voor onder andere 
gas, water en licht. Je moet dan ook direct verhuizen als dat 
gevraagd wordt.   
In sommige gevallen wordt ook wel een woning gedeeld. Je 
hebt in dat geval samen een overeenkomst. En je kunt dit 
niet zomaar ontbinden.  
!Woon ondersteunt bewoners met het bestuderen van huurcontracten. Bij huuropzegging, geeft 
!Woon advies en begeleiden de huurder, indien hier grond voor is, naar de rechter om het aan te 
vechten. !Woon kan doorverwijzen naar een advocaat. !Woon kan in sommige situatie ook een 
juridisch fonds aanspreken voor de klant om de juridische kosten te vergoeden.  
 
Wat belangrijk is om te weten is dat je alleen met een vonnis van de rechter uit je huis gezet kunt 
worden. Daarbij moet het vonnis ook betekend zijn door de deurwaarder. Uithuiszetting kan 
bijvoorbeeld als aangetoond is dat de huurder wanprestaties heeft gepleegd. Dit houdt in dat je je 
dan niet als een goede huurder hebt gedragen. Dit kan wanneer bijvoorbeeld er sprake is van een 
huurachterstand van minimaal 3 maanden, of het veroorzaken van overlast.  
 

Achterstallig onderhoud 

Elke verhuurder heeft een onderhoudsverplichting. Bij een klacht is de 1e stap het melden aan de 
verhuurder. Daarbij is een bewijs van de klachtenmelding is belangrijk. Daarom kun je beter per 
mail of brief de klachten melden. Dit kun je als bewijs aantonen. Bij telefonisch doorgeven is dat 
lastiger. 
Zijn er ernstige klachten in de woning en de verhuurder weigert deze klachten te verhelpen: dan 
kun je als huurder actie ondernemen. Eerst kun je naar de huurcommissie gaan en via deze 

commissie een tijdelijke 
huurverlaging aanvragen. 
Ook kun je in deze situatie 
naar de rechter gaan om 
herstel van de klachten af te 
dwingen. Het is verstandig 
om hiervoor ook een 
advocaat in de arm te 

nemen. Je kunt dan ook een dwangsom bij de verhuurder vorderen of de kantonrechter vragen om 
de klacht te verhelpen op kosten van de verhuurder.   
De gemeente heeft een meldpunt woningklachten waar je ook ernstige onderhoudsklachten kunt 
melden.  
 
!WOON helpt huurders bij onderhoudsklachten. Ze doen huisbezoeken om deze klachten goed te 
kunnen inschatten. In de corona tijd minder is dit wel minder en wordt vaak gevraagd om foto’s te 
maken. Als de klacht ernstig is, helpt Woon! met het melden van de klacht bij de verhuurder. Ook 
helpen ze met procedures bij de huurcommissie of overdracht naar een gespecialiseerde advocaat.  
 
Vragen 
Elies vraagt zich af of !Woon ook iets doet met de loden waterleidingen in woningen? Guust geeft 
aan dat de norm voor lood maximaal 10 microgram lood is per liter water. Deze norm wordt eind 
2022 verlaagd naar 5 microgram per liter. Bij een loden waterleiding kan gevraagd worden om een 
meting van de hoeveelheid lood. !Woon kan ondersteunen om in geval van een loden leiding 
verdere stappen te ondernemen. Deze stappen zijn bijvoorbeeld, contact opnemen met de 



verhuurder over het vervangen van deze leidingen. Als de verhuurder hier niet op in gaat, kan 
!Woon helpen om via de huurcommissie huurverlaging aan te vragen of via de rechter het 
vervangen af te dwingen. Via deze link vind je meer tips over hoe je dit kunt aanpakken:  
https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/onderhoud/lood/  
 
Sander vraagt: De verhuurder kan contract beëindigen bij wanprestaties: wat zijn wanprestaties? 
Guust geeft aan dat een voorbeeld van wanprestatie huurachterstand is. Rechters zijn nu wel 
coulanter bij het oplopen van achterstanden in deze coronatijd. Wel is het belangrijk dat een 
huurder aantoont dat hij wel wil meewerken aan het terugbetalen van de achterstand.  
Een ander wanprestatie is veel lawaai en ruzie met de buren. Dus heel erg over de schreef gaan. 
Maar hierover wordt dan een dossier opgebouwd door de verhuurder.  
Een andere reden om voor de verhuurder om het contract te 
beëindigen is dringend eigen gebruik. Als de verhuurder dringend de 
woning nodig heeft. De huurders moeten dan wel in de gelegenheid 
zijn om een eigen woning te vinden.  
Sander vraagt zich nog af: Komt het vaker voor dat mensen vaker het 
huis uit worden gezet? Guust geeft aan dat dit nu door Corona 
eigenlijk minder is!  
 
Marit: kan !Woon ook iets betekenen in een casus waarbij de verhuurder geen enkel middel 
schuwt om iemand uit zijn huis te zetten? Guust antwoord bevestigend: Ja, in zo’n situatie 
proberen we de huurder zo goed mogelijk te ondersteunen.  
 
Casuïstiek 

We gaan uit in verschillende groepen om casuïstiek te bespreken. Een kleine terugkoppeling: 

Er was een casus van Bertie over een bewoner met psychiatrische problematiek die de woning niet 

uit wil bij renovatie. Er werd wel een wisselwoning aangeboden, maar dat wil de bewoner niet. 

Wel of niet uit de woning levert vaak discussie op. Tijdens de casuïstiek werd meegegeven om te 

kijken naar welke werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden, terwijl de bewoner in het huis 

verblijft. WOON! heeft contacten met mensen die wat hoger in de hiërarchie van een 

woningcorporatie zit. Het helpt daarom dan ook om !WOON erbij te betrekken. 

Gill heeft ook een casus ingebracht. Ze geeft aan dat ze weer een aantal vragen heeft 

meegekregen om de situatie te verduidelijken. Ook heeft Laurie van !WOON aangeboden om mee 

te denken. “Ik kan weer wat verder”, aldus Gill. 

Sander zat met Guust in een groepje. Ze hebben een casus van Guust besproken. Sander vraagt 

aan Guust of hij wat heeft gehad aan de vragen die werden gesteld? Guust geeft aan dat hij er 

zeker aan wat heeft gehad. Het valt hem op dat bewoners vaak niet weten welke stappen ze 

kunnen nemen.  

Afsluiting 

Sander: “Het was weer de eerste wijktafel. Het is ook voor ons weer wennen. Ook met het 

organiseren van een online wijktafel. Bedankt voor jullie inbreng. We hopen dat jullie er wat aan 

gehad hebben.” Tot slot drukt Sander ons op ons hart: “Blijf vooral met ons delen waar je 

tegenaan loopt”. 

 
Als je een interessant onderwerp of spreker hebt, geef het door aan Sander, Naima, Gill of Hester. 
 
Tot de volgende keer! 

   

 

 

Informatie over onderhoud en wie daarvoor verantwoordelijke is: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-

huurder-en-welke-voor-de-verhuurder  

Website !WOON www.wooninfo.nl 

https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/onderhoud/lood/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder
http://www.wooninfo.nl/


 


