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In ‘Mijn huisbaas en ik’ laten we  
huurders aan het woord die in bizarre 
situaties zitten met hun huisbaas.  
Lees en huiver, lach of huil.
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hij mij onverwacht aan. Hij duwde mij  
tegen de muur, dreigde mij in mijn gezicht 
te slaan en zei dat hij mij met een mes in 
mijn hoofd zou steken. Hij pakte een stoel 
en probeerde mij hiermee op mijn hoofd  
te slaan. Gelukkig kon ik de klap afweren 
met mijn arm. Als gevolg hiervan heb ik  
wel wekenlang een gekneusde arm gehad.  
Hij eiste daarna van mij dat ik de huur  
opzegde en dwong mij dat op een briefje  
te schrijven. 

Ik heb diezelfde dag nog een premium
account afgesloten bij Kamernet om een 
nieuwe woning te zoeken. Omdat ik mij 
niet meer veilig voelde, heb ik sindsdien 
niet meer in de kamer overnacht.  
De volgende dag heb ik mijn meubels  
in een opslagunit geplaatst. Ik heb heel 
veel moeite moeten doen om de borg van 
€ 465, terug te kunnen krijgen.

Ik deed een dag na het voorval aangifte  
bij de politie, maar die gaven aan eigenlijk 
niets voor mij te kunnen doen.

Een jonge huurder  
(naam bij de redactie bekend)

Zijn kleinschalige particuliere 
huisbaas maakt zich schuldig aan 
huis vredebreuk, overtreding van de 
huurwet door tijdelijke contracten  
te verlengen, mishandeling,  
bedreiging met onrechtmatige  
ontruiming én bedreiging met de 
dood. Dat meldt ons een jonge 
huurder die verder om begrijpelijke 
redenen anoniem wil blijven.  
Lees zijn verhaal hieronder en zijn 
boodschap aan de Woonbond en de 
politiek op pagina 28 bij de brieven.

Ik huurde een kamer van 1 januari 2019 
tot en met maart 2020. Dit was in eerste 
instantie op basis van een jaarcontract.  
In de maanden dat het contract ten einde 
liep, heb ik niets van de verhuurder verno
men. Twee maanden later wilde hij opeens 
mijn tijdelijke contract verlengen met een 
nieuw jaarcontract. Ik moest dan opnieuw 
€ 200, administratiekosten betalen.

Nadat ik mij in de huurwetgeving had ver
diept, nam ik contact op met het juridisch 
loket. Zo leerde ik dat ik inmiddels een 
huurovereenkomst had voor onbepaalde 
tijd omdat de verhuurder de overeenkomst 
niet tijdig had opgezegd. Ook ontdekte ik 
dat het niet is toegestaan om een tijdelijk 
huurcontract te verlengen met een nieuw 
tijdelijk contract. Daarnaast werd mij  
verteld dat € 200, administratiekosten 
voor een verlenging absurd hoog is.

Ik wees hem op mijn rechten
Toen de verhuurder op een ochtend in 
mijn kamer stond en zijn voorstel opnieuw 
toelichtte, wees ik hem op mijn rechten als 
huurder. Zijn reactie was dat ik diezelfde 
dag nog kon vertrekken en dat hij wel een 
paar Polen zou bellen. Ik dacht dat hij een 
grapje maakte en dat hij oprecht niet wist 
hoe de huurwet in elkaar zat.
Toen ik voorstelde om samen het juridisch 
loket te bellen om het na te vragen, viel  

Huisbaas slaat met stoel
huurwijzer 2 zomer 2020

‘ Hij duwde mij tegen de 
muur en zei dat hij mij 
met een mes in mijn 
hoofd zou steken’
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Column

Huurders met een actieve bewonerscommissie in hun complex  
(of een slimme buur die er werk van wil maken), hebben de 
 mazzel dat er iemand is die de servicekosten controleert. Dat kan 
huurders tientallen of soms zelfs honderden euro’s opleveren.

Vijftig tinten groener in Zwolle 8

Energiezuiniger wonen met meer groen en minder auto’s  
voor de deur. Dat ideaal streven bewoners van de Zwolse wijk  
Assendorp actief na.

 
Renovatie? Vergeet thuiswerker niet! 20

Een ingrijpende renovatie van zijn huurwoning maakte thuiswerken 
voor journalist Mohammed Benzakour onmogelijk. Via de rechter 
dwong hij een onkostenvergoeding en alternatieve werkruimte af.

Grootste huurstaking sinds jaren 30 22

Honderdduizenden huurders in de Verenigde Staten kunnen  
de huur niet meer betalen omdat ze geen werk meer hebben  
door de coronacrisis. In april en mei zijn tienduizenden  
Amerikanen overgegaan tot huurstakingen.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid  
en kwaliteit 
 
Een gesprek met mijn vriend Marcel uit Rijnsburg:
‘He Zeno’; 
‘He Marcel’;
‘Hoe bevalt je nieuwe baan?’
‘Nou er is een hoop te doen.’
‘Lekker een beetje columns schrijven zeker?’
‘Dat is het leuke stuk, maar dit land heeft  
een flink probleem met de wooncrisis.’
‘Dat weet ik.’
‘Ja, dat is het leuke aan tuinders, die weten alles.’

‘Nou, bij mij op de tuin zie je het allemaal samen
komen. De Polen, Roemenen en Bulgaren die  
met zoveel mogelijk mensen een woning in het 
Haagsche Laakkwartier bewonen, puur om te 
besparen. De jongens en meisjes uit de buurt  
die de dertig naderen, maar niet bij hun ouders 
wegkomen. En een stel Eritreeërs, die per persoon 
een eigen appartement toegewezen hebben  
gekregen en daar ieder alleen in wonen.’

‘En dat vinden de locals niet leuk?’
’Natuurlijk niet. En het is ook niet goed voor die 
jonge gasten, ieder alleen, die zou je bij elkaar 
moeten gooien. Dat zal heus wel eens mis gaan, 
maar meestal goed. Dit slaat nergens op.’

‘En die ontwikkellocatie vliegveld Valkenburg   
in Katwijk?’; ‘Al 15 jaar ongebruikt.’
‘De bestuurders gaan na het werk weer terug naar 
het eigen huis, dan voel je de tijdsdruk minder.’

‘Jij gaat overal zonnepanelen op plaatsen?’
‘Jij weet een kwart eeuw innovatie en duurzaam
heidsprojecten bij corporaties, gemeenten en 
universiteiten toch weer mooi samen te vatten 
Marcel, thanks. Maar: de energietransitie is een van 
de grote maatschappelijke uitdagingen en de segre
gatie is dat ook. Naast de ouderenzorg, groeiende 

dakloosheid en armoede.  
Uitwassen van neo
liberaal kapitalisme!’
‘Maar dat wist je al. We 
beginnen gewoon met 
betaalbaarheid, beschik
baarheid en kwaliteit’
‘Mooi zo, succes!’
‘Thanks’

‘Zorgwekkend dat  

door hoge huur  

basisuitgaven niet  

meer kunnen’  

(pagina 35)

Zeno Winkels
directeur Woonbond



Deze pdf is bedoeld om je een indruk te geven  
van de actuele editie en is daarom niet compleet. 
 
Persoonlijke leden, lidorganisaties en abonnees 
hebben deze Huurwijzer thuisgestuurd gekregen. 
Sommige lidorganisaties hebben een ‘achterban-
abonnement’, zodat ook hun leden Huurwijzer 
ontvangen. 
 
De volledige pdf van deze Huurwijzer stellen we 
beschikbaar ná het verschijnen van de volgende 
editie (voor persoonlijke leden, lidorganisaties en 
abonnees). Dit dient uitsluitend een archieffunctie 
en is niet bedoeld voor verspreiding. 
 
Soms wordt ons gevraagd of onze tijdschriften (ook) 
digitaal zijn te ontvangen. Om verschillende redenen 
kunnen wij daar (nog) niet in voorzien (zie hiernaast). 
 

Actuele editie van Huurwijzer

Huurwijzer niet ontvangen?
Bent u abonnee, persoonlijk lid of lidorganisatie  
en heeft u deze Huurwijzer niet ontvangen?  
Neem contact op met de ledenadministratie:

 – e-mail: ledenadministratie@woonbond.nl
 – telefoon: 020 - 551 77 00

Bent u lid van een huurders organisatie die lid is 
van de Woonbond, dan kunt u hen wijzen op de 
mogelijkheid van een achterban-abonnement.

Nieuw abonnement
 – Word persoonlijk lid van de Woonbond en krijg 

Huurwijzer voortaan gratis toegestuurd: word lid
 – Abonnement nemen: word abonnee

Proefnummer
 – Vraag een gratis proefnummer aan

Waarom niet digitaal?
Omdat de leeservaring van een pdf van een voor 
drukwerk opgemaakt tijdschrift onvoldoende is, zou 
er een speciale digitale editie van moeten worden 
gemaakt. Dit kost veel extra tijd en middelen. 
En omdat de Woonbond vele abonnements- en 
lidmaatschapsvormen kent, is distributie – via Apps 
voor Apple/Android en pc/mac – relatief complex 
en kostbaar. Daarbij hebben de meeste lezers van 
Huurwijzer vooralsnog een voorkeur voor papier.  
We hebben er daarom voor gekozen vooralsnog 
geen digitale editie van Huurwijzer te maken.
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