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Inleiding

Knelpunten financiering
huurdersorganisaties

De regering heeft op 20 november 2014 gereageerd op het rapport Ver van huis van de Par
lementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Hierin is een aparte paragraaf opgeno
men over de versterking van de positie van de huurders.
Tot grote verbazing van de Woonbond schrijft de regering in de nota naar aanleiding van
het tweede nader verslag dat wijziging van de financiering van huurdersorganisaties, zo
als de Parlementaire Enquêtecommissie voorstelt, niet nodig is. ‘Financiële ondersteuning
van huurdersorganisaties is reeds geregeld in de Wet overleg huurders verhuurder. Naar de
waarneming van de regering laat de praktijk op dit punt van de afgelopen jaren geen we
zenlijke knelpunten zien, waardoor zij geen noodzaak ziet tot aanpassing.’

De Woonbond is daar zeer verbaasd over. Wij hebben herhaaldelijk – voor en na de invoering
c.q. wijziging van de Overlegwet – gevraagd om aandacht voor de financiering van huurdersorganisaties en bewonerscommissies, zowel bij de regering als bij uw Kamer. Er zijn wel degelijk wezenlijke knelpunten in de praktijk van de afgelopen jaren.
De Woonbond is op 25 november een flitspeiling gestart om u een aantal knelpunten in de financiering van huurdersorganisaties en bewonerscommissies bij corporaties aan te kunnen
reiken. Op deze manier willen wij u op de hoogte stellen van de knelpunten zoals ze door huurdersorganisaties en bewonerscommissies worden ervaren. In dit rapport vindt u alleen meldingen uit de corporatiesector. De vele meldingen uit de commerciële sector hebben wij buiten
beschouwing gelaten, omdat het een reactie op de Parlementaire Enquête Woningcorporaties
betreft. Het probleem lijkt in de commerciële sector echter nog groter te zijn.
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INLEIDING

 Ledenraadpleging De onderzoeksresultaten uit de flitspeiling zijn aangevuld met resultaten uit een grootschalige digitale ledenraadpleging over zeggenschap, die de Woonbond in
september 2014 heeft gehouden. Omdat dit onderzoek anoniem is uitgevoerd, is de bronvermelding van de betreffende citaten “Uit de ledenraadpleging”.

		 WAT IS GEREGELD IN DE WOHV?
Op 1 januari 2009 is de wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder (wohv) ingegaan. Aanleiding tot deze wetswijziging waren de evaluatie van de wohv van 2001 en het
advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) (Commissie Leemhuis) in oktober 2005.
Ook de regeling van vergoedingen van verhuurders aan huurdersorganisaties is toen gewijzigd. Tot 1 januari 2009 moest tenminste 50% van de kosten voor de interne organisatie vergoed worden. Met de wetswijziging is geregeld dat de verhuurder aan de huurdersorganisatie de kosten vergoedt die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk
zijn voor de vervulling van de taken (overleggen met en adviseren van de verhuurder, intern
overleggen, het informeren en betrekken bij de standpuntbepaling van de huurders) van de
huurdersorganisatie. Daaronder zijn ook de scholings-kosten begrepen.
De verhuurder moet er volgens de wohv ook voor zorgen dat de bewonerscommissies hun
taken kunnen uitvoeren. Voor de bewonerscommissies is in de wet echter géén recht op een
kostenvergoeding vastgelegd. De Woonbond beschouwt dit als een tekortkoming in de wohv.
Deze tekortkoming hebben we herhaaldelijk aangekaart bij het ministerie.
Omdat de wohv naar ons inzien een aantal lacunes kent, die wij hierboven hebben beschreven, heeft de Woonbond in 2010 in samenwerking met Aedes de Aanbeveling financiering
huurdersorganisaties opgesteld. Hierdoor is bij veel corporaties de financiering van huurdersorganisaties redelijk geregeld. Onderstaande inventarisatie toont echter aan dat de gezamenlijke aanbeveling niet door iedere corporatie wordt toegepast. Het middel blijkt in de
praktijk te globaal en te vrijblijvend. Wettelijk geborgde financieringsregels zouden deze tekortkomingen ondervangen.
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Knelpunt 1

Niet alle redelijke en noodzakelijke
kosten worden vergoed

Ondanks de bepaling in de Wohv dat de kosten die rechtstreeks samenhangen met en rede
lijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van een huurdersorganisatie,
komt het in de praktijk vaak voor dat deze door de corporatie niet worden vergoed.

Bewonersvereniging de Scheg ‘De financiering van Portaal voor onze bewonersvereniging
liep vanaf het moment van oprichten in juli 2011 stroef. Wel werd er uit het Leefbaarheidsfonds geld verstrekt voor activiteiten, maar voor organisatiekosten hoefden we nergens op te
rekenen. Inmiddels zijn we ruim 3 jaar verder en door ons aanhouden en onze kennis over
rechten en plichten, o.a. verkregen via de Woonbond, wordt er nu wat adequater gereageerd,
maar zaken als telefoon, cartridges en andere organisatiekosten, alsook scholing moeten we
echt bevechten om daarvoor geld te krijgen.’

hv De Volharding Nijkerk De verhuurder neemt de huurdersorganisatie niet serieus en handelt daar (qua geldstromen) ook naar. Zij krijgen veel te weinig geld om het huurderswerk
goed te kunnen uitvoeren.

hv Midden Maas en Waal Druten De woningcorporatie was Alphons Ariëns, maar deze is
gefuseerd met Standvast Wonen in Nijmegen. De verhuurder verstrekt onvoldoende bijdrage
aan de huurdersorganisatie en neemt de huurdersorganisatie niet serieus.

Stichting Huurdersbelangenorganisatie Waddinxveen/Zevenhuizen-Moerkapelle
‘Onze stichting wordt sinds 2013 met 20% gekort op de bijdrage vanuit Stichting Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen. Deze korting probeert men op te vangen door een extra
maandelijkse bijdrage van de deelnemers. Doch het ondersteunen van een huurdersorganisatie is toch de taak van een woningcorporatie en niet de ondersteuning van huurders zelf.’
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KNELPUNT 1: NIET ALLE REDELIJKE EN NOODZAKELIJKE KOSTEN WORDEN VERGOED

Lokale Huurdersraad Hattem Woningcorporatie Triada Wonen gaat op een vreselijke manier met zijn huurdersorganisaties en huurdersparticipatie om. Jaarlijkse discussies over de
vergoeding, een veel te kleine bijdrage om het werk te doen en wanneer er geld over is van
het vorige jaar moet dat worden teruggestort c.q. wordt dit in mindering gebracht op het komende jaar (zo kan de huurdersorganisatie niet reserveren voor uitgaven als een computer).

Lokale Huurdersraad Heerde ‘In de financiële paragraaf van de samenwerkingsovereenkomst staat: Voor bijzondere uitgaven in de loop van het jaar kan de Lokale Huurdersraad
een beroep doen op Triada op basis van een vooraf schriftelijk gemotiveerd verzoek. Bij de
Evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst 2014 is een bedrag gevraagd door de Lokale
huurdersraden Epe - Heerde - Hattem om de kosten van ondersteuning te betalen. Eerst was er
een offerte voor een brede ondersteuning van de drie Lokale huurdersraden. Dit is afgewezen
omdat dit niet nodig gevonden werd door Triada. Het alternatief van korte advisering is ook
afgewezen als niet noodzakelijk.
Verder zijn de begrotingsregels ondertussen bijgesteld. Triada beslist over wat wel of niet nodig is en past daar hun uitbetalingstermijnen op aan.’

Het Accolade Platform De verhuurder ‘heeft een eigen idee over financiering van het huurderswerk. Hij stelt dat de huurdersvereniging zichzelf moet zien te redden door haar bijdrage af
te stemmen op de contributie inkomsten van de huurdersvereniging. Het financiële gat tussen
wat reëel wenselijk is en wat wordt betaald door de woningcorporatie is een factor 2 (€ 80.000
versus € 40.000). Ons platform vertegenwoordigt ongeveer 12.000 huurders.’

Groninger Huis De verhuurder wil helemaal geen huurdersorganisatie. Ook de voordrachten
voor de Raad van Commissarissen lopen niet conform de wet- en regelgeving. De Woonbond
zal deze situatie in het kader van het toezicht en de eisen van het bbsh onder de aandacht
brengen van de minister.

hbv Land van Heusden en Altena Werkendam De huurdersorganisatie wilde voor een
plaatselijke energiemarkt graag dat er een deskundige in hun stand zou staan, die technisch
on-derlegd was. Het prijskaartje hiervan was te hoog voor de hbv en ze konden het niet betalen.
Werkgroep dr. Poelsstraat Venlo: Zij verweren zich tegen de sloopplannen voor hun woningen
door Woonwenz. Ze hebben om deskundige ondersteuning gevraagd, deze wordt niet vergoed.
Huurders van Wocom in de Bloemenbuurt in Asten: De huurders verloren midden in het proces van wijkvernieuwing/renovatie de financiering voor hun adviseur. Protesten hielpen niet.

Bewonersvereniging Texel ‘De halvering van toekenning van subsidie door de corporatie,
resteert in zo’n € 5,00 per woning. De corporatie beschikt over 1400 woningen. Nu is ons opgelegd dat alle informatiebladen zoals de Huurwijzer, portokosten, cursussen, etc. betaald
dienen te worden van deze zeer matige bijdrage. Er is nauwelijks geld voor vergaderingen,
huisbezoeken, jaarvergaderingen e.d. over.’
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Knelpunt 2

De financiering wordt ingezet
als dwangmiddel

Het komt voor dat de corporatie bij een conflict de geldkraan dichtdraait en de huurdersor
ganisatie geen bijdrage meer verstrekt. Huurdersorganisaties staan daarmee buiten spel
en kunnen op dat moment ook niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen. Dat
pleit ervoor om het verstrekken van de bijdrage achteraf te schrappen uit de wet, zoals de
Woonbond reeds heeft voorgesteld in 2001. Dat voorkomt tevens dat huurdersorganisa
ties geld moeten voorschieten en vervolgens moeten afwachten of dat door de verhuurder
achteraf wordt vergoed.
Het valt daarnaast op dat het regelmatig voorkomt dat verhuurders (onterecht) trachten in
geschilprocedures bij de Huurcommissie aan te tonen dat de huurdersorganisatie geen or
ganisatie in de zin van de Wohv is. Bijvoorbeeld: door de stichtingsvorm of doordat zij de
belangen van huurders van meerdere verhuurders vertegenwoordigen. Het is zelfs voorge
komen dat een huurdersorganisatie volgens de verhuurder geen organisatie was in de zin
van de wet omdat in de statuten was opgenomen dat hij ook in het belang van woningzoe
kenden optreedt (zoals zeer vele huurdersorganisaties en de Woonbond).

hv Op het Zuiden De huurdersvereniging kreeg een conflict met Wonen Zuid. Wonen Zuid
heeft vervolgens de bijdrage aan de hv opgeschort als dwangmiddel. Zo is bijvoorbeeld de
contributie aan de Woonbond heel lang niet betaald door gebrek aan geld. Pas in het eindstadium van het conflict zijn de financiële problemen opgelost als onderdeel van de afrondende
afspraken.

Bewonerscommissie Rivierenbuurt Amsterdam De bewonerscommissie is geschorst op
verzoek van de Alliantie. Dat heeft tot gevolg gehad voor de renovatiewerkzaamheden. De huizen in het complex hadden een splitsingsvergunning verkregen zonder dat zij aan de voorwaar
den voor splitsing voldeden. De huurdersvereniging ZuiderAmstel (hvza) heeft daarover twee
procedures gevoerd. De juridisch gemachtigde kon niet betaald worden want de hvza heeft
geen subsidie en dus weinig geld. ‘Ergo: zelfs de Overlegwet werkt niet.’
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K N E L P U N T 2 : D E F I N A N C I E R I N G W O R DT I N G E Z E T A L S D W A N G M I D D E L

 Uit de ledenraadpleging ‘Toen de corporaties werden verzelfstandigd en werden omgezet
in stichtingen was de invloed van de huurders weg. Daarom bedacht onze overheid de Overlegwet. De corporaties willen natuurlijk helemaal niet overleggen met huurders – veel te lastig –
dus richtten de corporaties de koepels van bewonerscommissies op, die zij ook financieren
en waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd aangegaan. Die kunnen zwaardere eisen
stellen aan bewonerscommissies dan de Overlegwet. Voldoen de huurders/bewonerscommissies niet aan deze eisen, is royement het gevolg, dus helemaal geen overleg meer mogelijk en
Overlegwet buiten spel gezet. Wij hebben daar onlangs een sterk staaltje van meegemaakt.
Het haalt dus allemaal niets uit en de huurders hebben het nakijken. De Overlegwet werkt
kortom niet.’

lhv Vestia ‘Wie de kosten van een geschil draagt moet veel duidelijker in de wet. Het zou niet
mogelijk moeten zijn dat corporaties politieke invloed op de huurdersorganisaties kunnen uitoefenen door middel van het budget, omdat de acties van de huurders niet in het belang zouden zijn van de corporatie. Huurdersorganisaties moeten onafhankelijk kunnen opereren met
een op langere termijn zekere financiering.’

Bewonersvereniging Nieuwediep ‘De vigerende samenwerkingsovereenkomst is na maandenlange onderhandelingen over de financiële paragraaf pas 11-11-2014 ondertekend. Onder
de noemer van bezuinigen en tevens participatie in brede context, heeft de corporatie op een
subtiele wijze gepoogd de Bewonersvereniging Nieuwediep, de nek om te draaien. Na diverse
onderhandelingen, is er een compromis ontstaan, waarbij Woontij, de druk op de financiële ketel steeds verder aanscherpt. Tevens wilde wt daadwerkelijke huur in rekening brengen voor
de bijna onverhuurbare woning, die de bvn al een aantal jaren om niet in gebruik heeft gekregen. Omdat het Bestuur van de bvn besefte dat dit vrij snel die financiële teloorgang van de
bvn zou beteken, werden wij zo onder druk gezet dat wij een financiële ruil hebben gemaakt
en helemaal geen subsidie meer ontvangen van wt. Althans niet in klinkende munt. Wt hanteert voor het eerst het begrip dat het woonhuis, de subsidie vervangt. Financieel drijft de bvn
nu op de maandelijkse contributie van onze leden (€ 1, - per maand). Het bestaansrecht van
de bvn is ook in 2015 aan de orde wat wt betreft. Wt giet dit alweer heel erg subtiel onder
de noemer van participatie. Daartoe worden regelmatig buiten de bvn om, klankbordgroepjes opgericht door wt zelf.’
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Knelpunt 3

Onvoldoende financiering staat
professionalisering in de weg

Veel huurdersorganisaties zijn bezig om zich te professionaliseren. De kosten daarvoor
zijn volgens de Woonbond (en de parlementaire enquêtecommissie) noodzakelijk om hun
werk goed te doen. In een aantal gevallen worden de kosten hiervan niet vergoed door de
corporatie.

Woonconcept (Meppel) De verhuurder vergoedt als sinds jaren de onkosten op basis van een
bedrag per woning. De huurdersorganisaties willen professionaliseren en geven vooraf in een
onderbouwde begroting aan welke kosten zij willen maken (ook voor ondersteuning en advies). Woonconcept blijft vooralsnog bij de vergoeding per woning (€ 5,65). Deze is volstrekt
niet toereikend voor de begroting. ‘De corporatie wekt de indruk dat de huurdersvereniging
er slechts is om te voldoen aan de wettelijke kaders.’

 Uit de ledenraadpleging ‘We moeten meer kennis krijgen. We moeten meer macht krijgen. We moeten een volwaardige tegenhanger worden van de Raad van Commissarissen dan
wel Raad van Toezicht. We moeten meer vergoeding krijgen. En we moeten een meer gelijkwaardige positie krijgen, gelijkwaardig aan het bestuur van de corporatie en de rvc.’

Regionaal HuurdersBeraad (regio u10 in provincie Utrecht) en Woonspraak in De
Bilt We ‘pleiten voor meer aandacht en zeggenschap bij overleggen met corporaties en gemeenten; aan tafel bij prestatieafspraken en woonvisie. Niet alleen maar informatie en adviesrecht, maar instemmingsrecht voor huurdersorganisaties. Idem bij fusies en huurverhogingsvoorstellen. Het is zaak om zo goed mogelijk tegenspel te geven. Professioneel. Dat komt besluitvorming ten goede. Dan moeten er ook meer faciliteiten voor huurdersorganisaties komen.
Wij financieren tenslotte de gehele corporatiesector.’
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K N E L P U N T 3 : O N V O L D O E N D E F I N A N C I E R I N G S TA AT P R O F E S S I O N A L I S E R I N G I N D E W E G

 Uit de ledenraadpleging ‘Bij meer instemmingsrecht, moet de corporatie wel meer overleggen en ons meer serieus nemen. Tegelijk moeten we dan professioneler worden en daar
is meer geld voor nodig, bijv. een beroepskracht in dienst van de hv. Ook het meer betrekken
en informeren van de achterban kost geld. Als we dat meer digitaal moeten doen, hebben we
een wel een ondersteuner nodig voor het computerbeheer.’

hv Middelburg ‘De positie van de hvm is goed, we worden al gelijkwaardige partner betrokken
bij prestatie afspraken tussen gemeente en Woongoed Middelburg. We hebben hierbij instemmingsrecht op alle fronten. We zijn ook gelijkwaardige partner in het overleg op beleidsniveau
bij Woongoed. We zijn in de gunstige positie dat we een vaste werknemer hebben die, naast
individuele advisering van huurders en groepen bewoners, onze beleidsmedewerker is. Maar
de praktijk leert dat we constant de vinger aan de pols moeten houden. Zodra er op corporatieniveau wijzigingen zijn in werkwijze, moeten we er weer bovenop zitten om informatie tijdig
te krijgen. De financiering van de hvm wordt een probleem in de nabije toekomst.’

 Uit de ledenraadpleging ‘Het is van groot belang dat huurdersorganisaties bijgestaan
worden door deskundigen die zij zelf kunnen in huren. Verder dienen huurdersorganisaties
zich bewust te zijn van de noodzaak dat zij zich laten scholen. Omdat steeds meer een beroep
gedaan wordt op de bestuurders van de huurdersorganisaties zal er gekeken moeten worden
naar een vergoedingssysteem zoals bv. bij RvC op die manier kun je er voor zorgen dat meer
mensen zich beschikbaar willen stellen voor een functie binnen het bestuur en kan dit kwaliteit
verbeterend werken. Ik besef wel degelijk dat dit geheel in strijd is met het vrijwilliger zijn. Ik
heb er dan ook best moeite mee om dit aan te kaarten, maar als de maatschappij zo’n grootte
wissel legt op deze bestuurders dan kunnen ze dat niet meer doen voor een boekenbon. Dit is
slechts een punt om een discussie los te weken.’
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Knelpunt 4

Onvoldoende financiering leidt tot
opzegging of afwijzing lidmaatschap
Woonbond (en daarmee tot minder
kennis en professionaliteit)
Terwijl in de Wohv is bepaald dat de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het
uitoefenen van de taken van de huurdersorganisatie moeten worden vergoed, is er een ten
dens dat het lidmaatschap van de Woonbond niet (langer) wordt vergoed. Ondanks dat dit
lidmaatschap is opgenomen in de Aanbeveling financiering huurdersorganisaties (Aedes
en Woonbond) in de lijst van te vergoeden onkostenposten. Kennelijk vinden corporaties
het nodig wanneer zijzelf moeten bezuinigen dat ook de huurdersorganisaties en de be
wonerscommissies dat doen. Enkele huurdersorganisaties doen dit overigens uit zichzelf.

Bewonersraad Parteon, Zaandijk ‘Wij als Bewonersraad Parteon hebben de opdracht gekregen, om de begroting voor het jaar 2013 te verlagen. Dit betekent onder meer, dat wij, ook
gelet op de verhoging die u (=Woonbond) wilt toepassen, hebben besloten om het lidmaatschap met ingang van heden op te zeggen.’

alert Huurders Belangen Vereniging uit Steyl De huurdersorganisatie heeft de afgelopen
vijf jaar gebruik moeten maken van de hardheidsclausule, omdat ws Antares niet voldoende
geld beschikbaar stelt voor de huisvesting én de contributie voor de Woonbond.

bc Parkflat uit Weert, De Hoogste Top uit Vaals, vvb Cityflat uit Heerlen en hbo Leiderdorp beëindigden hun lidmaatschap wegens onvoldoende financiële middelen van de
verhuurder.

hbv De Vaart uit Helmond De huurdersorganisatie wil wel lid worden van de Woonbond,
maar vindt de contributie een te grote hap nemen uit het budget waarmee ze het van verhuurder WoCom moeten doen.
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