
De positie van huurders bij een woningcorporatie 

Beste huurder, dit is een wat lang artikel. Wij hopen dat u de moeite wil nemen om het op uw 

gemak te lezen, want het gaat over u en wat de overheid, de huidige regering, met u doet!!! 

Wat is nu eigenlijk de positie van huurders die een woning huren bij een woningcorporatie. 

Voor het gemak kiezen wij hier de woningcorporatie Bergopwaarts waarvan wij het meeste 

vanaf weten denken wij. 

Huurders betalen maandelijks hun huur. In de plaats daarvoor hebben zij het recht om in de 

overeengekomen woning te wonen. En dat begrip wonen houdt ook in dat er onderhoud 

wordt gepleegd aan de woning en er ook reparaties aan de woning worden verricht als dat 

nodig blijkt te zijn. Dat onderhoud en de reparaties zijn geen gunsten, nee… daarvoor heeft 

de huurder zijn of haar huur betaald. Voor dat onderhoud en de reparaties zijn weliswaar wat 

regeltjes opgesteld maar om één en ander goed te laten verlopen lijkt dat niet onredelijk. 

Vroeger werden huurders gewoon huurders genoemd. In de loop der tijd is daar wat 

verandering gekomen en Bergopwaarts noemt haar huurders tegenwoordig klanten, omdat 

zij vindt dat dit beter past bij de status van de huurders. Het is kennelijk nog niet zover dat 

alle huurders van Bergopwaarts dit ook als zodanig ervaren. In de wandelgangen en soms in 

een aan ons gerichte e-mail horen en zien wij af en toe de term “Bergafwaarts” nog weleens 

opduiken. Of dat terecht is?? Oordeelt u zelf aan de hand van het volgende. Per jaar 

bereiken ons tussen de 10 en 15 klachten van huurders die er samen met Bergopwaarts niet 

uit kunnen komen. Bergopwaarts heeft ruim 5000 huurwoningen. Wanneer je dan over een 

dergelijk aantal klachten spreekt die uiteindelijk bij onze organisatie terechtkomen lijkt ons 

dat een zeer te aanvaarden aantal. Verder is het zo dat Bergopwaarts in haar nieuwe 

ondernemingsplan met betrekking tot de klantvriendelijkheid zeer ver gaat in haar 

voorschriften voor haar medewerkers, zelfs zo ver dat wij aan Bergopwaarts hebben laten 

weten dat wij het zeer moedig vinden om de lat zó hoog te leggen. Uiteindelijk kan dit alleen 

maar leiden tot een zo goed mogelijke verhouding tussen de medewerkers van 

Bergopwaarts en haar huurders zo vinden wij. Dit ter inleiding. 

Nu nog wat zaken over de huurbedragen. Heeft u enig idee hoeveel huur wij met ons allen 

opbrengen voor de woningen van Bergopwaarts? Nu, voor 2017 was dat bedrag  

€ 31.276.000,-. Voor diegenen die wat moeite hebben met het lezen van nullen: Eénendertig 

miljoen, tweehonderdzesenzeventig duizend euro. Dat is een heel erg groot bedrag zo 

vinden wij. 

Dit artikel draagt de titel: “De positie van de huurder bij een woningcorporatie”. Om die 

positie op twee onderwerpen te verduidelijken het volgende. Uit de huuropbrengsten worden 

alle salarissen, de sociale lasten en de pensioenverplichtingen van alle medewerkers van 

Bergopwaarts betaald, vanaf de interieurverzorgers tot en met de directeur-bestuurder. Dat 

komt neer op een bedrag van zo’n slordige € 2.300.000,- (twee miljoen, driehonderdduizend 

euro). Het gaat ons hierbij niet om de hoogte van dat bedrag. Dit loopt in lijn met de CAO 

voor deze medewerkers en de beloning van de directeur-bestuurder voldoet aan de daarvoor 

opgestelde regels. Het gaat om de positie van de huurders zoals hiervoor aangegeven. 

Wanneer je als huurders samen het bedrag opbrengt waar de hele organisatie Bergopwaarts 

mee overeind wordt gehouden en waaruit alle salarissen worden betaald zou je kunnen 

stellen dat wij, de huurders, de “financiers” genoemd mogen worden van het gehele apparaat 

Bergopwaarts met alles er op en er aan. Men zegt weleens: “Wie betaalt bepaalt”. Dat gaat 

natuurlijk in dit geval maar moeilijk op, maar het werpt wel een bijzonder licht op de positie 

van de huurder zo vinden wij en dat lampje mag best wel eens een keer zijn licht laten 

schijnen op de huurderspositie. 

Kort en goed, wij - de huurders van Bergopwaarts – zijn niet een soort van werkgever in de 

directe zin van het woord, maar wij zorgen er wel voor, samen met een goed beleid van de 

medewerkers van Bergopwaarts, dat de corporatie Bergopwaarts zich financieel staande kan 

houden. Wij denken dat het voor eenieder goed is om dit gegeven een keer duidelijk te 

belichten.  

Dan pakken wij nog een gegeven bij de kop dat volgens ons ook weleens op de juiste manier 

neergezet moet worden en weer een heel ander facet van de huurder bij een 

woningcorporatie belicht. Het is eigenlijk moeilijk om dit nu met een pakkend begrip te 



benoemen, maar laten we eerst maar eens aangeven waar het hier om gaat. 

Hiervóór hebben we al aangegeven hoeveel de huuropbrengst van ons, de huurders, 

ongeveer is. Van dit bedrag moet dit jaar ongeveer € 4.000.000,- (vier miljoen euro) direct 

door Bergopwaarts naar de schatkist van het Rijk worden overgemaakt. Dit forse bedrag 

draagt dan de naam: VERHUURDERSHEFFING. Wie de naam bedacht heeft weten wij niet, 

maar het is volkomen lariekoek. Minister Blok stelde deze heffing in 2013 in en het is feitelijk 

een ordinaire belasting die wordt geheven over de vermogens en inkomens van de 

woningcorporaties. Dit is het gegeven waar we het hier over hebben. 

Maar nu. Wie betaalt die zogenaamde verhuurderheffing nu eigenlijk. Luid en duidelijk: DE 

HUURDERS!! Omdat deze heffing betaalt diende te worden legden de corporaties, ook 

Bergopwaarts, in 2013 en 2014 aan de huurders forse huurverhogingen op om dit te kunnen 

financieren. 

Laten we hier de zaken klip en klaar en in alle duidelijkheid stellen, die zogenaamde 

verhuurdersheffing is een ordinaire extra belastingmaatregel die uitsluitend en alleen wordt 

betaald door ons, de huurders. Het is daarom dat wij vinden dat het beestje bij de echte 

naam moet worden genoemd en moet heten: HUURDERSHEFFING. 

Dat onze conclusie juist is mag blijken uit de volgende uitspraken van Marnix Norder, 

voorzitter van Aedes, de koepel van woningcorporaties. Wij tekenden uit het ED van 22 juni 

2018 uit een interview met hem op: “Van de twaalf maanden huur die huurders aan de 

corporaties betalen, gaan er straks vier rechtstreeks naar de schatkist” en “Het kabinet 

gebruikt ons als belastingkantoor, speciaal voor mensen die het niet breed hebben”. Verder 

werd opgetekend: “Vorig jaar droegen huurders 3,6 miljard euro af aan de fiscus – iets meer 

dan drie maanden huur. In 2021 zal volgens Aedes 4,8 miljard moeten worden afgedragen, 

wat overeenkomt met vier maanden huuropbrengsten”. 

Dit alles gezegd hebbende zijn we toch wel gekomen tot een begrip dat goed past bij de 

positie die de huurder voor dit tweede gegeven mee mag krijgen, te weten: “De huurders zijn 

de melkkoe van de regering en worden financieel uitgemolken”. Wij bedenken ons weleens 

wat je allemaal aan goede zaken voor de huurders zou kunnen doen als je die € 4.000.000,- 

zou kunnen besteden aan bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, aanpassingen aan 

woningen die ze levensloopbestendig zouden maken, beperking van de huurverhogingen 

enz. 

Dit alles bijeen genomen kunnen we stellen dat wij, de huurders, op een bepaalde manier 

gezien mogen worden als: “De financier van Woningbouwvereniging Bergopwaarts” en 

verder als: “De financiële melkkoe van de Nederlandse regering”. 

Wij denken dat het goed is om deze conclusie eens goed en helder neer te zetten en toe te 

voegen aan de positie van huurders bij een woningcorporatie. 
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