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BETAALBAARHEID HUURWONINGEN LAGERE INKOMENS 

VOORNAAMSTE PROBLEEM KOMENDE JAREN 

Zomer 2017 was een belangrijk moment: voor het eerst had de gemeente Leeuwarden laten onderzoeken of de woonlasten plus 
zorgkosten voor lagere inkomens niet te hoog werden. Uit het onderzoeksrapport "Woonzorgquote in Leeuwarden" kwam als de 
voornaamste conclusie dat een belangrijk deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een te hoge WoonZorgquote 
heeft. 
In totaal hebben 2.484(43,5%) van de onderzochte 5.706 huishoudens een WZE die boven de 40% van het netto inkomen li2t.  
Het onderzoek was niet van volledig, omdat de gemeente alleen gegevens had van huurders van de corporatiewoningen (waarvan de 
huren bekend zijn). Men had daarna gekeken naar diegenen die maximaal 120% netto inkomsten hadden van het voor hen 
geldende bijstandsniveau. Het probleem zit niet zozeer bij gezinnen, maar vooral bij de een- en tweepersoonshuishoudens en van 
hen de eenouder gezinnen en dan m.n. bij huren boven de 500 euro. 

Wat wordt bedoeld met die Woonzorgquote? Hieronder alleen de hoofdlijnen: wie de details wil weten: bel of mail ons. 
Het rapport stelt: "De woonquote h samengesteld uit: huur en servicekosten en gemeentelijke belastingen" 
Bij de Woonquote is rekening gehouden met de huurtoeslag. 

Het rapport stelt: "De zorgquote heeft betrekking op de betaalde premie voor de basisverzekering, deze is voor iedereen wettelijk 
verplicht." Hierbij is rekening gehouden met de zorgtoeslag. 
In dit verband is het van belang dat de AV-Frieso zorgverzekering blijft bestaan, want voor medicijnen vergoedt deze het eigen risico  
en eventuele eigen bijdragen WMO worden tot 230 euro vergoed. 

Het rapport stelt: "De energiequote: de gehanteerde bedragen komen uit het bestand "Energie in beeld 2015" 

Conclusie: voor het eerst sinds jaren erkende de gemeente dat er een betaalbaarheidsprobleem ligt voor mensen met weinig 
geld die in een huurwoning wonen. Zomer 2017 nam de gemeenteraad vervolgens een motie aan waarin werd gesteld dat er  "een 
aanvalsplan"  moest komen met maatregelen om iets te doen aan die woonzorgquote hoger dan 40%. Er schijnt inmiddels een 
werkgroep te zijn met daarin mensen van beide woningcorporaties, de gemeente en de twee officiële huurderskoepels die maatregelen 
moet bedenken. 

Maatregelen zoals het PEL graag zou zien en knelpunten 

Je kunt denken aan huurverlaging van de kale huur. Deze actie wordt landelijk gevoerd door de Nederlandse Woonbond. 
[Zie https://www.woonbond.nlinieuws/actie-huurverlaging]  
Zo maakte woningcorporatie Elkien over de jaren 2015 en 2016 84.632.000 euro WINST op de verhuur is 37% winst en 
WoonFriesland maakte 35.861.000 euro WINST op de verhuur is 15% winst. (Cijfers gepubliceerd door Nederlandse 
Woonbond) 

Je kunt hier "maatwerk"  van maken door een huurverlaging alleen toe te passen bij de duurdere huurhuizen, omdat de goedkoopste en 
duurdere huurwoningen steeds verder uit elkaar groeien qua prijs, omdat de huurverhogingen in procenten worden gegeven. 
Juist bij de hogere huren zitten de betaalbaarheidsproblemen. Variant hierop is bijv: toch huurverhoging bij duurdere huurwoning? 
Maar dan de verhoging in centen, niet in procenten? Of nog anders: tijdelijke huurstop duurdere huurwoningen voor bijv, mensen met 
een woonzorgquote hoger dan 40%. 

Maar de grote kansen voor woonlastenverlaging zouden moeten liggen in geldbesparing door energiebesparing. Nu maken de 
energielasten gemiddeld 25% uit van de woonlasten (huur + energie) 
Over de kansen om dat te realiseren maken wij ons grote zorgen omdat zowel Rijk als corporaties zelf het besparingsvoordeel deels 
teniet doen... Het lijkt wel: hoe meer energie wordt bespaard, des te hoger de energiebelastingen... (zowel op gas als elektra) 

Het Rijk: kijk naar je jaarlijkse energie -eindnota: een half belastingbiljet... 
- meer dan 40% van de energierekening bestaat uit heffingen en belastingen en deze worden elk jaar verder opgeschroefd, ook weer in 
2018. De gemeente en corporatie hebben hier geen invloed op, het zijn heffingen die door het Rijk opgelegd worden en via de 
energienota worden geïnd. Het gaat hierbij om: 
- de energiebelasting 
- de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) 
- btw-heffing van 21% OVER deze 2 belastingen, dus belasting over belastingen... 
Al bekend (maatregel vanuit het Rijk): geen of minder terug lever vergoeding van stroom van zonnepanelen aan het net. 
[Remedie voor wie al zonnepanelen heeft: zo min mogelijk stroom terug leveren, maar opslaan in Tesla accu's. Daarin zitten Lithium-
Ion cellen, net als in een smartphone. En de opgeslagen stroom zelf gebruiken, bijv. voor de verlichting 's avonds.] 
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Nu bekend is dat het wordt verboden vanaf 2021 nog gasgestookte nieuwe Cv-ketels te plaatsen en op termijn wijk na wijk van het 
aardgas afgeschakeld wordt, zal er meer via elektra gedaan moeten worden, bijv. voor het koken van eten, het maken van warm water, 
het stroom leveren voor warmtepompen ed. (Je moet er maar ruimte voor hebben, denk aan o.a. de oudere flatwoningen met vaak 
kleine keukentjes...) Als dat massaal gebeurt, is netverzwaring door de netbeheerder — Liander in Leeuwarden — noodzakelijk. Onder 
de straat mag er dan nog wel een kabeltje bij... Deze kosten zal de netbeheerder aan de klant doorberekenen. Verder is stroom 2,6 x 
zo duur als aardgas. Die stroomprijs zal drastisch omlaag moeten, zeker nu het Rijk mensen van het aardgas weg wil pesten 
door de gastarieven komende jaren steeds verder te verhogen... 

Corporatie legt zonnepanelen op het dak die stroom leveren, maar pikt het voordeel zelf in...(EPV: Energie Prestatie 
Vergoeding) 
Zonnepanelen worden aard- en nagelvast aangebracht op het dak. Daarmee behoren ze ook tot het gehuurde. U huurt dan die dingen 
dus ook! Dus waarom wil de corporatie een deel van de besparing in geld hebben die ontstaat door zelf opgewekte stroom? Dat EPV 
kan oplopen tot 140 euro/mnd... Het is net zo absurd als dat de corporatie een oude cv-ketel vervangt door een HR-keteltje en zegt: 
nu bespaart u gas en dus geld, maar dat geld willen wij hebben en daarom betaalt u ons voortaan net zoveel als dat uw besparing is... 

Normaliter worden verbeteringen (renovaties) aan de woning doorberekend via een huurverhoging. Het EPV heet te zijn ingevoerd 
om "te hoge huren" na woningverbeteringen te voorkomen. Hoeveel jaar een huurder EPV blijft betalen, is onduidelijk. Overigens 
werkt woningcorporatie WoonFriesland niet met een EPV, Nieuw Elan wel bij haar Nul-Op-de-Meter woningen. 
O.i. is het voordeliger voor huurders WEL de verbetering door te berekenen in de huur, omdat de EPV niet onder de huurtoeslag valt 
maar een huurverhoging wel en die leidt tot meer huurtoeslag. Vaak zit men dan in het gebied waarin 65% van de huurstijging wordt 
afgedekt door huurtoeslag. Bovendien houd je dan de geldbesparing door lager energieverbruik er zelf aan over. 

Samengevat: wij moeten eerst zien en dan geloven dat energiebesparing leidt tot woonlastenbesparing van enige betekenis. 
Hiermee zal het draagvlak afbrokkelen voor dit soort maatregelen. En: het armste deel van de bewoners zit straks het langst 
met dan peperduur gemaakt aardgas opgescheept? Denk ook aan huurders die particulier huren en waarbij de verhuurder 
niets wil doen aan woningisolatie, energiebesparing ed. Heel goede woningisolatie is absoluut nodig wil een ander 
verwarmingssysteem in de winter goed werken. 
Niet voor niets heette het ooit: "Erst kommt das Fressen, und dcmn kommt die Moral." Bron: Kurt Weill en Bertolt Brecht, Die 
Dreigroschenoper, 1928. Bertolt Brecht: 'Eerst komt het vreten, dan de moraal', 
Het zullen vooral de mensen met weinig geld zijn die de rekening gaan betalen van het Klimaatakkoord van Parijs. Daar zijn 
diverse deskundigen het wel over eens. 

Om de woonlasten wat omlaag te brengen voor mensen met weinig inkomsten die ondanks huurtoeslag en zorgtoeslag toch 
nog meer dan 40% van hun netto inkomsten aan woon-en zorgkosten kwijt zijn, willen wij in navolging van Amsterdam, een 
gemeentelijk Woonlastenfonds in het leven roepen. Amsterdam heeft het over een WoonKostenBijdrage (WKB) 
Je zou dat kunnen combineren door te zeggen: wie in aanmerking komt voor geld uit het Woonlastenfonds krijgt dat jaar ook geen 
huurverhoging. Maar de details zijn allemaal een kwestie van uitwerking en onderhandeling. We denken dat enige 
woonlastenverlaging uit een combinatie van maatregelen moet komen. 

Hoe komt de gemeente aan geld voor een woonlastenfonds? 

De gemeente zou bijv. kunnen kijken naar de WOZ-waarde 
(Wet waardering Onroerende Zaken) bij een NOM-woning 
(Nul-Op-de-Meter, een zwaar geïsoleerde woning) en het 
verschil met de WOZ-waarde vlak daarvoor, toen de 
woning nog niet was geïsoleerd. M.b.v. WOZ-waarde en 
tarief wordt de Onroerende Zaak Belasting bepaald voor 
de woningeigenaar en ook het Rioolrecht eigenaarsdeel. 
Als je het verschil in geld uitrekent heb kun je dat geld 
reserveren in een Woonlastenfonds. Misschien moet tevens 
de OZB en het rioolrecht Eigenaren voor woningeigenaren 
ietsje hoger, hoewel je dat niet te bont moet maken: 
lang niet alle woningeigenaren zijn "rijk"... Misschien 
moet er ook wat geld bij vanuit het gemeentelijke budget 
voor bijzondere bijstand? 
Kortom: alle beetjes helpen om wat geld bij elkaar te krijgen 
voor een Woonlastenfonds. 
Het is hard nodig! (secretaris ver. PEL) 

MINIMA! Kaalgeplukten blutterikken en bloterikken verenigt u! 

DE FABEL VAN DE DEMOCRATIE. 

De woorden van de regering waren weer ongelooflijk: we zouden er dit jaar 0,45 procent bij krijgen. Als ik dit getal zie dan zeg ik: 
vier en een half promille. Ik heb nog ULO gehad en kan dus een beetje rekenen en door dit half -procentige nieuws laat ik me niet 
vemeuken. Kamerleden wel, van dit getal krijgen ze prompt een delirium, waar ze nog een jaar lang van in beschonken en 
onbeschonken staat feest van vieren. Hebben we het klootjesvolk mooi besodemieterd: Weer een miljard bespaard op die ouwen, 



zwakken, lichamelijk en geestelijk beperkten en de armen! Houd dit miljard even in de gaten, ik kom er aan het eind van het verhaal 
nog op terug. 

HOEVEEL ga ik er dit jaar eigenlijk op achteruit? Want dat is al sinds de bankencrisis aan de gang. En sinds 2012 de 
redding van de banken gaat het nog harder achteruit. Voor dit jaar bekijk ik, wat de minima te wachten staat: extra kosten op energie 
leverantie, verhogingen onroerend goed belasting. 

Kosten van levensmiddelen en noodzakelijke levensbehoeften stijgen, ziektekosten flink omhoog en een inflatie die de pan uitrijst. Uit 
de losse pols gerekend, gaan we er dit jaar zeker €45.- per maand op achteruit - op zijn minst en dan komt in juni de huurverhoging 
nog. Bij een huur van E 500.- is dat nog eens 15 euro. Tel dat er bij op. Dat is zestig per maand minder. En vertelt een AOW-er me en 
maar vier euro erbij,  is het niet beschamend? Dat gaat al 5 jaar zo, dat wil zeggen dat we in 5 jaar een kwart minder kunnen besteden 
en we hebben al niets! Ook de andere minima voelen de gevolgen ervan. Niet alleen de meeste ouderen zitten al in de onderkleren 
achter de dode geraniums met deze nieuwe dooie mus. Dit treft meer mensen dan die in de bijstand hard. Zelfs minimumloners zien 
hun kledingstukken uiteenvallen tot ze met de laatste draad hun kleding, hun bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik en 
tegen de elementen hebben ingeleverd. 

EN DAT ALLEMAAL dankzij het onvolprezen democratische systeem. Dank zij de evenredige vertegenwoordiging. 
Misschien moet ik dat nog even uitleggen met een paar voorbeelden. Als er 1000 kieviten zijn en 500 grutto's, 10 a2qgieren en een 
duif, dan komen er 10 kieviten en 5 grutto's in de vogelraad. Aasgieren niet, daar zijn er te weinig van en de vredesduif blijft maar 
koeren dat een ieder doet wat de aasgieren niet afkeuren. OF: neem 5 miljoen bijstandtrekkers en 7 miljoen minimumloners - met jong 
en oud, groot en klein bij elkaar zijn dit zo ongeveer de cijfers voor Nederland - en 4 miljoen in de modale sector, dan blijven er nog 
een miljoen rijken en superrijken over. Die supers zijn de aasgieren, die zijn met te weinig om mee te mogen praten. Maar ze vertellen 
wel wat de modalen en supers in hun raad mogen zeggen. In onze tweede kamer zouden dus 50 Bijstanders zitten, en 70 MM-lijers 
(afkorting voor onderbetaalde loonslaven) en 30 van de "M +" en "M66"-sector , oftewel de modalen en daarboven. 

Dit zijn de GETALS VERHOUDINGEN die je in de echte Tweede Kamer niet terug ziet. Daar zitten alleen maar 
weldoorvoede modalen op de zetels. Zij nemen besluiten namens, voor en over de geplukten, de bloterikken en de blutterildcen die al 
bijna alles al kwijt zijn geraakt. En dat lult in de kamer maar over economische problemen! Want die kamerleden zijn gevist uit een 
poel van ongeveer 325.000 mensen, zegt mijn krant, daar is geen blutterik en geen bloterik bij. 
Zeker zullen de BOTTERLICICEN in de kamer bij de volgende ronde ons "vragen" weer in te leveren. Is het niet de helft van uw 
hoofdhaar, dan is het wel uw schaamhaar, en de dieren hun schaamveren; het moet toch ergens vandaan komen? Want het is nodig 
voor de economie, houden ze ons voor. De aasgieren die niet in de kamer zitten, kunnen hun nest toch niet van dooie takjes maken? 
Want in werkelijkheid dient de kamer ons niet, ze dienen de aasgieren. 

NU kom ik terug op het miljard dat op uitkeringen en AOW is 
bezuinigd: dat is bedoeld om de economie een duwtje in de rug te geven, 
geen dividendbelasting meer, betekent meer haar in de nesten van de 
gieren. Ik zou adviseren: richt een bijstands partij op, richt een minima 
partij op. In Almelo is die al, ga nu maar landelijk. Samen heb je dan 
mooi de meerderheid. Dan kunnen de modalen wel mooi hun oude 
partijen blijven stemmen, dan zie je tenminste wie ze vertegenwoordigen. 
Altijd de mond vol van economie. Maar hoe de onderste lagen van de 
bevolking rond moeten komen, daarvan hebben ze geen benul. 
De onderste lagen moeten hun numerieke meerderheid in de weegschaal 
gooien. Want zij (en wij) leven in de echte economie, die maar 1 % 
uitmaakt van wat er in het land omgaat. 
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De fictieve economie (99%) dat is het gebied de superrijken, van de internationals, van banken, van aandeelhouders, van van 
Hedge Funds, te vertalen als struik- en hegge- rovers en dat soort schuim. BLOTERIKICEN VERENIGT Ut En kies nooit weer een 
politicus die het woord economie in de mond neemt. J. Post; Stichting Blut. 

Incassobureaus, incassokosten en de beslagvrije voet 

Mocht je te maken krijgen met een incassobureau of met een deurwaarder van een incassobureau is het belangrijk om het volgende te 
weten: 
Incassobureaus zijn vaak blaffende honden die maar af en toe kunnen bijten. Belangrijk is dat als je gedoe hebt met een incassobureau 
je informeert naar de onderliggende stukken van de vordering en je zo kunt vaststellen of de vordering terecht is of niet terecht is. 
Vraag deze informatie schriftelijk op, bijv middels een aangetekende brief, doe je dit telefonisch dan verschaf je het incassobureau 
extra informatie over de door jou gebruikte telefoonnummers. 
Mocht je toch met een incassobureau telefonisch contact moeten hebben schakel dan de nummerherkenning van je telefoon uit. 
Zodat het nummer NIET bij het incassobureau terecht komt. Klachten over telefoonterreur uitgeoefend door deze bureaus zijn legio. 
Heb je de vordering per brief ontvangen leg deze dan naast de NIK, de wet normering incassokosten, zie de link hieronder. 



https://www.rechtspraakal/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-
buitengerechtelijke-incassokosten.aspx  
[Geen internet? Bel PEL op 058-2671636. Voicemailbox: noem uw naam en adres en wij sturen u dit geprint per post toe.] 
Kloppen de bedragen in de vordering niet, meldt dit dan schriftelijk aan het incassobureau en vraag om een aanpassing. 
Heb je te maken met een deurwaarder is het zaak om te vragen naar een eventueel uitgesproken vonnis door de rechter. Als er een 
rechterlijk vonnis ligt, heb je 30 dagen de tijd om hier verzet tegen aan te tekenen. 

Middels een vonnis kan een deurwaarder inkomensbeslag leggen, lees hieronder wat wel of niet mag: 
Op een deel van het inkomen mag een deurwaarder geen beslag leggen. Dit is de zogenaamde 'beslagvrije voet'. 
Voor de volgende soorten inkomen geldt een beslagvrije voet: 
• loon; 
• uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten 

	

	 - 	  
c._ (uitgezonderd kinderbijslag); 

• pensioen en lijfrente; 
• levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering; 
• alimentatie; 
• bezoldiging voor ambtenaren; 
• voorlopige teruggaaf heffingskortingen. re.<% 

Deze opsomming is limitatief.  
Er geldt dus geen beslagvrije voet voor o.a.: 
• freelance-inkomen; 
• VUT-uitkeringen; 
• vergoeding gemeenteraadslid; 
• huurtoeslag; 
• zorgtoeslag. 
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WANNEER DE BESLAGVRIJE VOET NIET DIRECT VAN TOEPASSING IS, KAN DE KANTONRECHTER OP 
VERZOEK DE BESLAGVRIJE VOET VAN TOEPASSING VERKLAREN. VOORWAARDE IS WEL DAT DE 
BETROKKENE EEN LAAG TOT GEEN INKOMEN HEEFT. IS BELANGRIJK VOOR MENSEN MET HUURTOESLAG 
EN ZORGTOESLAG. 

Nog een paar handi2e links i.v.m. schulden. incassobureaus deurwaarders ed:  

- Facebook pagina PEL om malafide praktijken van incassobureaus en deurwaarders te melden: 
https://www.facebook.com/Meld-Malafide-Incasseerders-9335698767992591  
- Toolkit Autoriteit Consument en Markt: https://www.acm.nl/incasso   
Met de hulpmiddelen kunt u onder andere: 
checken ((een vordering wel terecht is; 
uitrekenen of de incassokosten en rente wel kloppen met de wet; 
nagaan of dreigementen in incassobrieven niet te ver gaan; 
gebruik maken van voorbeeldbrieven om in actie te komen tegen oneerlijke incassopraktijken. 
- http://www.schuldinfo.n1/  Nuttige website met allerlei juridische informatie over schulden, beslaglegging, recente rechtszaken enz. 
- https://www.zelijeschuldenregelen.n1/  Voor als je nog niet tot je nek in de schulden zit en het zelf wilt gaan regelen. 
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COLOFON OPWAARTSE DRUK 

Uitgave blad: Vereniging PEL. Redactieadres: Marowijnestraat 8-E 8931 BT Leeuwarden. 
Dit blad op internet: http://verenigingpel.nl/bijstand.html#wb  
Oplage blad: 1000 stuks plus de mededelingenborden in de stad. U hebt het blaadje ergens gezien en wilt ook een exemplaar? Bel dan onderstaand 
telefoonnummer voor nazending over de post of kijk op onze website. 
Vereniging P.E.L.: 058-2671636 of e-mail: verpel@online.n1  en pel@verpel.demon.n1 (kantoor) 
Forum discussielijst: http://verenigingpel.nUforum.html  
PEL op internet: http://verenigingpel.n1  PEL via Twitter: https://twitter.com/Vereniging_PEL  
MELDPUNT PEL: Meld malafide incasseeerders op: 
https://m.facebook.com/Meld-Malafide-Incasseerders-933569876799259/  (incassobureau's, bewindvoerders, deurwaarders) 
Spreekuren PEL:  Voor algemene en individuele vragen over bijstandsuitkeringen, gesubsidieerd werk, re-integratietrajecten of zgn. Tegenprestatie in 
de bijstand en voor alle vragen, zowel algemeen als individueel op het gebied van HUREN (ook van kamers), het zoeken van een woning, 
huurtoeslag, kraken, diverse woonlasten, gemeentelijke belastingen, kwijtscheldingen enz. 

Klachtenspreekuur PEL, iedere werkdag van 14.00-18.00 uur telefonisch of op afspraak. 
B.g.g.: laat naam en telefoonnummer achter op de voicemail box. Wij bellen dan z.s.m. terug. 

PEL werkt samen met stichting BLUT en Komitee Vrouw en Bijstand in organisatie De Horzel. De Horzel heeft een facebook pagina: 
https://www.facebook.com/De-Horzel-1662471667411377/  
Ook aangesloten bij De Horzel is Stichting BLUT, de Bond van Leeuwarder Uitkeringstrekkers. Telefoon: 06-48369804 of e-mail: 
blutleeuwarden@gmail.com  Facebook pagina: https:/~.facebook.com/BondvanLeeuwarderUitkeringsTrekkers/ Website: 
http://w■vw.blutbulletin.n1 
Ook aangesloten bij De Horzel: het Komitée Vrouw en Bijstand. Telefoon: 06-46176136 of e-mail: auntiecleo@hotmail.com.  

Advertentie: Vereniging PEL heeft ook een vakbond: UBL: Uitkerings Belangen Leeuwarden. U bent al lid voor 10 euro/jaarl 
Meer weten: kijk op: http:/lverenigingpeLnligeld/472Foldevakbond-UBL.pdf 


