
Het is zover! 

Op 26 november 2018 
kwam op uitnodiging 
van Huurdersvereni-
ging Woonbelang
Martijn Boer initi-
atiefnemer van De 
VoorzieningenWijzer 
uiteenzetten hoe dit 
hulpmiddel op een 
eenvoudige manier 
voor veel mensen een 
belangrijke bezuiniging 
kan betekenen op hun 
uitgaven. 

trots
Voor de huurdersvereni-
gingen en de woningcor-
poraties in Maastricht 
was het meteen duidelijk 
dat De Voorzieningen-
Wijzer een bijzonder 
goed instrument is om 
geld te besparen. 
Na veel vergaderingen 
en overleggen met eerst 
de Gemeente Maastricht 
en later Trajekt erbij zijn 
we er trots op u nu te kunnen melden 
dat het zover is. De VoorzieningenWij-
zer is daadwerkelijk van start gegaan 
in Maastricht. Een cruciale rol hierin 
spelen de Buurtnetwerken Mariaberg 
en Pottenberg. Zij zorgen vanuit de 
Leefbaarheidsfondsen voor de benodig-
de financiële middelen.

pilot
Om ervaring op te doen, wordt De 
VoorzieningenWijzer nu door de Ge-
meente als pilot uitgevoerd. De komen-
de drie jaren komen bewoners van de 
wijken Mariaberg, Pottenberg en Mal-
pertuis in aanmerking voor deelname. 

Hoe werkt het?

• Deelname aan De Voorzieningen-
Wijzer is gratis! 

• Een consulent bespreekt bij u thuis 
aan de keukentafel de mogelijk- 
heden.

• Geen ellenlange formulieren in- 
vullen.

• Gemiddeld levert het een bespa-
ring op van € 500,- per jaar.

 
Er is een campagnelijn 
Ga naar www.datgeldtvoormij.nl
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‘Citaatje’
 

‘ Spijt is gratis, 
excuses zijn duur! ’
 
Niels van der Laan in 
“effe tot hier” naar aanlei-
ding van een interview met 
staatssecretaris Marnix 
van Rij over institutioneel 
racisme waarin deze wel 
spijt wil betuigen maar 
geen excuses wil aanbieden 
aan de gedupeerden in de 
toeslagenaffaire.

IN DEZE WBLITS:

De Voorzienin-
genWijzer
Pagina 1 en 2
Algemene Leden-
vergadering
Pagina 4 en 5
Uit de praktijk
Pagina 6 en 7
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VAN BELANG

Jao bèste lui,

sjaggernere aon maoje en aander oon-
gesiefer is neet nudeg….

Graag wil  ik deze keer uw aandacht vragen 
voor overlast door maden en ander ongedierte 
als gevolg van de inhoud van gft-bakken en 
kliko’s.
Het zal ongetwijfeld gaan gebeuren dat uw 
gft-bak bezocht wordt door maden. Een sme-
rig iets en met de stank erbij is het een ware 
zomerplaag. 
Welnu, omdat in nogal veel gevallen de bak 
niet goed staat en stankoverlast hoogtij viert, 
ontstaat onbegrip en onenigheid met als 
gevolg ergernis en mogelijk zelfs burenruzie. 
Daarom wil ik graag het volgende voorstellen:

“Hawt estebleef gèt rekening mèt ein!”

Vooral met de naaste buren door de gft-bak 
-zeker in de zomer- zover mogelijk achter-
aan in uw tuin en dan liefst in de schaduw te 
plaatsen. Op die plek hebben uzelf en anderen 
er zo weinig mogelijk last van. De bak aan de 
straatkant vlakbij of tussen de voordeuren 
van u en uw buren is “mesjiens hendeg, meh 
neet zoe verstendeg!”   
Met klem wil ik daarom aan u vragen:  
Kijk of uw gft-bak in dat opzicht goed staat 
of dat deze misschien ergens anders veel beter 
geplaatst kan worden.  
Vraag uw buren ook eens of zij, waar hij nu 
staat, er last van hebben.    
“Want mèt ’e vruntelek präötsje is al väöl op-

gelos gewoore en ouch al väöl 
ergernis veurkoume!”

Alvas merci,

eure veurzitter HV 
Woonbelang 
Maastricht & 

Mergelland 
John van Geel

VERVOLG VOORPAGINA VOORZIENINGENWIJZER

Maastricht heeft een eigen sub-pagina waar u alle 
informatie kunt vinden en waar u zich kunt aanmelden. 
Bekijk ook: www.datgeldtvoormij.nl/organisa-
tie/maastricht#voorzieningen

Geen toegang tot internet? 
U wilt meer informatie maar u heeft geen internet ter 
beschikking; bel dan 043-354 09 19 of loop binnen tij-
dens ons vrij inloopspreekuur op woensdagmiddag. U 
kunt ook een afspraak maken voor een gesprek op een 
ander moment op kantoor van Woonbelang. 

Geen inwoner van Mariaberg, 
Pottenberg of Malpertuis?
Woont u niet in een van deze drie stadswijken en 
vermoedt u na het zien en lezen van de informatie 
dat u ook in aanmerking zou kunnen komen voor De 
VoorzieningenWijzer; stuur dan een e-mailbericht 
naar info@woonbelang.com  waarin u uw belangstel-
ling* meldt. U kunt ook iedere werkdag bellen tussen 
09:00u. en 13:00u. op 043-354 09 19.
Hoe meer mensen interesse hebben, hoe sterker het 
argument is om na de pilot door te gaan met het aan-
bieden van De VoorzieningenWijzer voor heel Maas-
tricht. 

We hopen dat De VoorzieningenWijzer in deze drie 
wijken een groot succes wordt en daarna voor heel 
Maastricht beschikbaar komt.

* Let op!
Nu uw belangstelling tonen, betekent voor mensen die 
buiten de drie genoemde wijken wonen niet automatisch 
ook deelname aan de pilot.     

Woonbelang volgen via
Facebook, Twitter 

en Instagram!

www.facebook.com/hvwoonbelang

www.twitter.com/HvWoonbelang

www.facebook.com/hvwoonbelang
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Er komt regulering voor huren in het middenseg-
ment. Het woningwaarderingsstelsel bepaalt straks de 
huurprijs, al moet de exacte bovengrens nog worden 
bepaald tussen de € 1.000 en € 1.250.

De Jonge wil dat van de 900.000 woningen, die er tot 
2030 bijgebouwd moeten worden, bijna 40% betaalba-
re koop of middenhuur is. Ook moet elke gemeente 
ernaar gaan streven dat minstens 30% van haar wo-
ningvoorraad sociale huur betreft. Zo staat het in het 
programma ‘Een thuis voor iedereen’. De Jonge wil 
dat elke gemeente een ‘eerlijk aandeel’ op zich neemt 
in de huisvesting van ‘aandachtsgroepen’; verschillen-
de groepen mensen die zich in een kwetsbare positie 
bevinden. 

De Jonge kondigt ook een vereenvoudiging van de 
huurtoeslag aan. Door normhuren in te voeren, is de 
hoogte van de huurtoeslag straks niet meer afhankelijk 
van de feitelijke huurprijs. 
Ook kunnen gemeenten gaan inzetten op verbeterde 
huurprijsbescherming via gebiedsgerichte verhuurver-
gunningen. 

Wat vindt de Woonbond? 
De Woonbond pleit voor een huurbevriezing in 2023 
en 2024, een garantie dat huurtoeslagontvangers er 
door de geplande stelselwijziging niet op achteruit 
gaan en wil dat meer woningen worden beschermd 
tegen woekerprijzen in de vrije sector. Lees een uitge-
breidere reactie van de Woonbond op: 

www.woonbond.nl/nieuws/gemengd-beeld-huurplan-
nen-hugo-jonge

De Jonges plannen voor betaalbaarheid
Minister De Jonge voor 

wonen heeft medio mei zijn 
plannen bekendgemaakt om 
meer mensen aan een betaal-

bare woning te helpen. 

Hugo de Jonge, foto: Roel Wijnants, CC BY-NC 2.0

Om op volle sterkte te komen, zoeken we huurders die graag een steentje wil-
len bijdragen. Dat kan op velerlei manieren binnen een vrijwilligerstaak of als 
bestuurslid met een afgebakend takenpakket. Hierbij kan persoonlijk maatwerk 
afgesproken worden. Je overziet dus van tevoren waar je aan toe bent. Afhanke-
lijk van je tijdsbesteding en taak zijn er financiële vergoedingen. 
Specifieke of algemene kennis op het volkshuisvestelijk gebied is niet 
nodig maar mag natuurlijk wel. Het belangrijkste is dat je met jouw inzet wilt 
bijdragen aan het collectieve doel waar Woonbelang voor staat; namelijk het 
opkomen voor de belangen van je medehuurders bij Woonpunt. Samen zet-
ten we de schouders er onder in een collegiale sfeer. Dus…. ben je sociaal en 
maatschappelijk betrokken en ben je gemotiveerd? Dan ben jij van harte wel-
kom! Een informatief en vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk!! Bel, schrijf, 
mail….  

Oproep



Portefeuilleplan 2022-2031  DAEB / niet-DAEB
Op uitnodiging van het bestuur hebben Maarten 
Coenjaerts en Jenny Sendscheid van Woonpunt   
voorafgaand aan de agendapunten een uiteenzetting 
gegeven over het Portefeuilleplan 2022-2031 van 
Woonpunt en welke invloed dat heeft op de jaarlijkse 
huurverhoging.
Het Portefeuilleplan is niet statisch maar wordt regel-
matig tussentijds bijgesteld. 
DAEB = Diensten van algemeen economisch belang. 

De kerntaak van iedere sociaal verhuurder. Alle huur-
woningen in het sociaal segment behoren hiertoe. 
Niet-DAEB zijn alle huurwoningen in het geliberali-
seerde segment. Dat wil zeggen met kale huren boven  
€ 763,47 per maand.

Huurverhoging 2022
Per 1 juli van dit jaar zijn de huren door Woonpunt 
voor DAEB verhoogd met 2,3% en niet-DAEB met 
3,3%.  Daarbij zijn de woningen met een E,F en 
G-energielabel -mede vanwege de sterk gestegen 
energieprijzen- ontzien. Ook is er géén inkomensaf-
hankelijke huurverhoging toegepast.  Over het gehele 
bezit wordt met toepassing van deze uitgangspunten 
gemiddeld 2,05% huurverhoging berekend.
Kom je in betalingsproblemen? Neem dan contact op 
met Woonpunt en zoek gezamenlijk naar een oplos-
sing! Misschien biedt De VoorzieningenWijzer wel 
soulaas. Zie pagina 1 en 2 in deze WBlits. 

Energiefonds 
Er is in Maastricht in totaal € 2.000.000 (twee miljoen 
euro) beschikbaar voor woningen met energielabel E 
F G.  De gemeente wil per woning €250,= beschikbaar 
stellen in de vorm van energiebesparende maatrege-
len. Bij Woonpunt komen hier tweeduizenddriehon-
derddrieënzeventig (2373) woningen voor in aanmer-
king. Alle huurders bij Woonpunt in Maastricht met 
een EFG-labelwoning worden hiervoor benaderd. U 
hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.  

In de lunchpauze kregen alle aanwezigen een kop soep 
met broodjes. Dat viel letterlijk en figuurlijk goed in 
de smaak. Hierna werden het Jaarverslag 2021, het fi-
nancieel jaarverslag 2021, de accountantsverklaring en 
het activiteitenplan met bijbehorende begroting 2022 
behandeld.  

Bestuur
Wim Schlösser stelde zich niet meer beschikbaar 
voor een nieuwe termijn. Met een dankwoordje van 
de voorzitter hebben we afscheid genomen van dit bij 
het huurderswerk intrinsiek betrokken bestuurslid. De 
voorzitter John van Geel stelde zich wel herkiesbaar 
en “gaat dus nog effe door”. Leo op den Camp werd 
voorgesteld als kandidaat-bestuurslid. De bedank-
woorden en het welkom werden onderstreept met 
mooie bossen bloemen.     

4

Algemene Ledenvergadering
Als vereniging is Woonbelang statutair verplicht ieder jaar voor 1 juli de leden te 

informeren over de activiteiten en de bijbehorende kosten zowel over het afgelopen als 
het lopende jaar. Dat gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dit jaar kon de 

bijeenkomst gelukkig weer in een zaal plaatsvinden en wel op 28 mei j.l. 
Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd in WBlits50.

John en Ria
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Wim, Ria en John Leo en John



Uit de hoek van de praktijk
Ervaringen van een huurder
Omwille van privacy zijn naam en adres van de betref-
fende huurder achterwege gelaten. Naam en adres zijn 
bekend bij de redactie.
   
Huurder 1I.
Woonachtig te Maastricht
In oktober 2021 vult een huurder het formulier-
tje in op onze site https://woonbelang.com/For-
mulieren/Vragenformulier/ 

Hij schreef het volgende: 

BERICHT

LS., 

Graag zou ik informatie ontvangen over 
verduurzaming en de mogelijkheden daar-
toe van mijn huidige huurwoning. Ondanks 
herhaaldelijk informeren houdt de corpo-
ratie de boot af (‘bedrijfsgevoelige infor-
matie’), maar de urgentie is evident. Op dit 
moment heeft mijn huis energielabel E en is 
erg vochtig. Ook dit heb ik meermaals aan-
gekaart zonder resultaat. 
Ik ben bekend met artikel 243 van BW7 en 
daarover zou ik graag in contact treden, 
mits er op korte termijn geen zicht is op 
verbetering van de energieprestatie van mijn 
woning. 

Hartelijke groet,

We hebben deze huurder uitgenodigd om op 
kantoor zijn verhaal te komen doen. Samengevat 
komt het er op neer dat hij een woning huurt 
met grondwaterlekkage in het souterrain, schim-
melproblematiek op 2e verdieping en zolder en 
enkelglas in de slaapkamerramen. De woning 
heeft Energielabel E.  Hij is al twee jaar met 
Woonpunt in gesprek over de aanpak hiervan. 
Hij wil voor de geriefverbetering ten gevolge van 
de warmte-isolatie een evenredige huurverho-
ging betalen. Die comfortverbetering is hem wel 
wat waard. Uiteindelijk bespaart het ook stook-
kosten. Veel e-mailtjes, brieven en vier verschil-
lende onderhoudsopzichters verder gebeurt er 
in die twee jaar feitelijk niets.  
 
Woonbelang wendt zich begin november 2021 
tot Woonpunt met de algemene vraag wanneer 
de woningen van het betreffend complex gepland 
staan voor seriematig onderhoud. Daarop komt 
eind november antwoord:

6

Foto’s van vocht op raam en vocht in kelder zijn door 
de huurder gemaakt en aangeleverd.

Het water druipt van de ramen.
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Wat moet ik weten 
over onderverhuren?
Wat is onderhuur?
Als een huurder zijn of haar gehuurde woonruimte of 
een deel daarvan aan een ander, een onderhuurder, 
verhuurt dan is er sprake van onderhuur. De onder-
huurovereenkomst kan zowel mondeling als schrifte-
lijk worden gesloten.

Gedeeltelijke onderhuur mag, 
maar niet altijd.
Gedeeltelijke onderhuur of in gebruik geven van het 
gehuurde is toegestaan, tenzij anders is overeenge-
komen met de verhuurder. Ook als de huurder kan 
aannemen dat de verhuurder hiertegen bezwaar heeft 
(art. 7: 221 BW) is onderhuur niet toegestaan. Als de 
onderhuurder huur betaalt voor het gebruik van één 
of meer kamers, is sprake van onderhuur van een deel 
van de woning terwijl de hoofdhuurder ook in het 
huis woont.
Dit leidt ertoe dat verhuurders, om discussie te voor-
komen, in de huurovereenkomst vaak een expliciet 
onderhuurverbod opnemen zowel voor geheel als 
gedeeltelijke onderhuur.
Door onderverhuur ontstaat géén contractuele rela-
tie tussen de hoofdverhuurder en de onderhuurder. 
De hoofdhuurder blijft ten opzichte van zijn of haar 
verhuurder geheel verantwoordelijk en aansprakelijk-
heid (art. 7: 219 BW).

Als een huurder echter in strijd met het onderver-
huurverbod toch overgaat tot onderhuur dan kan de 
hoofdverhuurder ontbinding van de huurovereen-
komst vorderen omdat de huurder de verplichtingen 
uit de huurovereenkomst niet nakomt. De verhuurder 
kan ook nakoming van de huurovereenkomst vorde-
ren. De verhuurder moet dan vorderen dat de onder-
huur wordt beëindigd. 
De verhuurder kan echter ook toestemming geven 
voor onderverhuur als een huurder daar om ver-
zoekt.

Het komt steeds vaker voor dat huurders 
zonder toestemming van de verhuurder overgaan tot 
al dan niet tijdelijke onderverhuur aan veelal toeristen 
als “Airbnb”.  Er wordt in de rechtspraak wisselend 
geoordeeld over de vraag of deze vorm van onderver-
huur een dermate grote tekortkoming in de nakoming 
van de huurovereenkomst oplevert, dat deze tekort-
koming de ontbinding van de huurovereenkomst 
rechtvaardigt.

Lees verder op pagina 8

UIT DE JURIDISCHE HOEK“Voor seriematig onderhoud (renovatie) is (nog) 
geen besluit genomen. Dit betekent dat de 
woning (voorlopig) conform de onderhoudsplan-
ning loopt. De begroting is niet ingevuld. Dit 
wegens het feit dat in 2024 iets zou plaatsvin-
den (nagevraagd bij Bedrijfsburo). Ik kan zien in 
Viewpoint dat voor het laatst geschilderd is in 
2019. Dat betekent dat we op zijn vroegst weer 
schilderen in 2025 of 2026. Dan worden ook de 
duurzaamheidsregels toegepast (indien van toe-
passing en technisch mogelijk) in de vorm van 
dubbelglas daar waar nog enkelglas zit.”  

Het klinkt logisch dat dubbelglas geplaatst wordt 
vlak vóór dat de kozijnen geschilderd worden.
Wachten tot 2025/26 is dan wel erg lang maar 
in dit specifiek geval ook nog eens onzinnig. De 
kozijnen zijn namelijk van kunststof! Wachten 
op de schilderbeurt is dan op zijn zachts gezegd 
een zwak argument. De huurder wijst ondertus-
sen Woonpunt op de juridische afdwingbaarheid 
van isolatie. Eind januari 2022 komt de vijfde 
opzichter op bezoek. Deze stelt zich meeden-
kend en meewerkend op. Er worden voor alle 
problemen en gebreken concrete afspraken 
gemaakt. Aannemers en vochtspecialisten wor-
den ter plaatse ogenblikkelijk gebeld en krijgen 
opdracht.
Eind februari 2022 heeft de huurder nog geen 
bericht ontvangen van Woonpunt met betrek-
king tot de tussentijdse huurverhoging die ge-
koppeld is aan het plaatsen van dubbelglas. 
Ook de andere werkzaamheden en vooronder-
zoeken moeten nog gepland worden.
Je moet als huurder blijkbaar niet te snel opge-
ven en een lange adem hebben. De aanhouder 
wint, althans zo lijkt het. 
We blijven in contact met de huurder en kijken 
mee hoe de aanpak van Woonpunt vordert. 
Nog onvermeld is de gebrekkige geluidisolatie 
waardoor ook veel overlast ervaren wordt. Er 
kan een moment ontstaan waarop de huurder 
“het allemaal niet meer trekt”. ”Ik ga er mee 
naar bed, ik ‘droom’ er zelfs over, ik sta er mee 
op. Het huilen staat me nader dan het lachen 
en ik ben elke dag blij als ik ergens heen moet, 
gewoon niet in mijn huis hoef te zijn. Dit is geen 
plezier en ik kan me niet voorstellen dat er 
sprake is van ongestoord woongenot.” 
In goed overleg en met goedvinden van de huur-
der spreken wij -als huurdersvereniging- Woon-
punt aan op de aanpak of het gebrek daaraan.     
Herkent u als lezer de geschetste gang van za-
ken uit uw eigen situatie en weet u geen oplos-
sing?     
Neem contact op met Woonbelang. We helpen 
u met advies en begeleiden u met eventuele 
vervolgstappen mochten die nodig zijn.  
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Volledige onderhuur mag niet!
Het is wettelijk niet toegestaan een huurwoning aan 
een ander te verhuren en zelf ergens anders te gaan 
wonen. In dat geval is de kans groot dat de rechter de 
huurovereenkomst zal ontbinden. De onderhuurder 
komt dan mogelijk op straat te staan en kan eventueel 
schadevergoeding eisen van de onderverhuurder.

Onderhuurder van zelfstandige 
woonruimte
Alleen de onderhuurder van zelfstandige woonruimte 
wordt beschermd als de hoofdhuurovereenkomst ein-
digt (art. 7: 269 lid 1 BW). Daarbij is niet van belang of 
de onderhuurovereenkomst met of zonder toestem-
ming van de hoofdverhuurder is gesloten.
Bij beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst zet de 
verhuurder de onderhuurovereenkomst met de onder-
huurder van rechtswege voort.
Wil de verhuurder de onderhuurovereenkomst niet 
blijvend voortzetten, dan moet hij binnen zes maan-
den nadat hij de hoofdovereenkomst heeft voortgezet 
bij de rechter vorderen dat de voortgezette huur-
overeenkomst wordt beëindigd. De termijn van zes 
maanden is een fatale termijn. Laat de verhuurder de 
termijn voorbijgaan, dan is hij gebonden aan de onder-
huurovereenkomst.

De gronden voor de beëindiging van de voortgezette 
onderhuurovereenkomst zijn:

• De onderhuurder heeft vanuit financieel 
oogpunt onvoldoende waarborg voor een 
behoorlijke nakoming van de huurovereen-
komst.

• De onderhuurovereenkomst is aangegaan 
met de kennelijke strekking om de onder-
huurder de positie van hoofdhuurder te 
verschaffen.

• Onder bepaalde omstandigheden kan naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid, 
mede gelet op de inhoud van de onderhuur-
overeenkomst, van de hoofdverhuurder 
niet worden gevergd dat hij de onderhuur-
overeenkomst voortzet.

• De onderhuurder legt geen huisvestingsver-
gunning voor, indien die vereist is op grond 
van de Huisvestingswet.

Onderhuurder van onzelfstandige 
woonruimte
Onderhuurder van onzelfstandige woonruimte kunnen 
geen beroep doen op de huurbescherming volgens art. 
7: 269 BW.
Als de hoofdhuurovereenkomst eindigt, moet de 
huurder de woning leeg opleveren. De hoofdhuurder 
kan dan het huurgenot niet meer verschaffen aan de 
onderhuurder. De onderhuurder bewoont de onzelf-
standige ruimte jegens de hoofdverhuurder zonder 
recht of titel. De hoofdverhuurder kan op die grond de 
ontruiming van de onderhuurder vorderen.

Als de hoofdverhuurder de hoofdhuurovereenkomst 
door de rechter laat beëindigen na opzegging, bepaalt 
de rechter de datum waarop de woning moet worden 
ontruimd (art. 7:273 lid 3 BW). Op die datum eindigt 
ook de onderhuurovereenkomst (art. 7: 278 lid 1 BW).
De hoofdhuurder die in de beëindigingsprocedure 
onvoldoende is opgekomen voor de belangen van de 
onderhuurder, is schadeplichtig jegens de onderhuur-
der en moet diens schade vergoeden (art. 7: 278 lid 2 
BW).

Onderverhuurders vragen nogal eens aanzienlijke 
hogere huurprijzen dan dat zij zelf aan hun verhuur-
der betalen. Indien duidelijk is welke onderhuurprijs 
is betaald, kan de hoofdverhuurder op grond van art. 
6: 104 BW een vordering tot afdracht van de “winst” 
tegen de huurder instellen

Het Bestuur van Woonbelang 

WBlits is een uitgave van 
Huurdersvereniging Woonbelang

Kantooradres:  Malpertuisplein 46
   6217 CD Maastricht
Spreekuur:  vrij inlopen:
   Woensdag 14:00 -16:00 uur
   of op afspraak
Telefoon:  043 354 09 19
Website:   www.woonbelang.com
E-mail:   info@woonbelang.com

Facebook:  www.facebook.com/hvwoonbelang

Twitter:   www.twitter.com/HvWoonbelang

Instagram:  www.instagram.com/hvwoonbelang

Eindredactie:  Igo Gorissen
Vormgeving:  Esther van de Beek
Druk:    Senefelder Misset    
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