
GRAZIANO PELLÈMARTIJN FISCHER

Sluit nu af op
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Bespaar op
je zorgpremie.
Verzeker alleen
wat echt nodig is.

vanaf
€ 77,94

Velen raakten door de crisis hun

baan kwijt en kunnen rekeningen

niet meer betalen, zo blijkt uit een

rondgang van het AD langs woning-

corporaties, opvanginstellingen en

andere hulpinstanties.

,,Vooral het aantal gezinnen dat

met kinderen in de opvang terecht

is gekomen, is dit jaar gestegen,’’

zegt voorzitter Jan Laurier van de

Federatie Opvang. ,,Zij kloppen bij

ons aan als zij nergens anders te-

rechtkunnen. Voor kinderen is dit

een uiterst onwenselijke situatie.’’

Hoewel Aedes, de koepelorganisa-

tie van woningcorporaties, nog geen

exacte cijfers heeft van het aantal

huisuitzettingen dit jaar, ziet de or-

ganisatie net als de opvanginstan-

ties wel een stijging. In 2011 werden

nog zo’n 6000 huurwoningen ont-

ruimd. Dat waren er ook al meer

dan in de jaren daarvoor. Volgens

Aedes komt dat door de economi-

sche malaise.

,,Tot een paar jaar geleden waren

het mensen met lage inkomens. De

laatste tijd zien we steeds meer

mensen die in verval zijn geraakt

door ontslag of andere crisisver-

schijnselen,’’ zegt Marc Räkers van

de Stichting Eropaf, die mensen

helpt bij dreigende huisuitzettingen.

Ook woningeigenaren komen

vaker in de problemen. Volgens de

Nationale Hypotheek Garantie heb-

ben fors meer mensen gedwongen

hun huis moeten verkopen. >> P15
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‘Ik kreegvaakwat ikwilde’
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KEUKENS
HALF GELD
Eindejaarsactie

Proiteer nog dit jaar
van een Keuken
voor Half Geld!

vandaag 27 dec. 10-22 uur

morgen 28 dec. 10-18 uur

zaterdag 29 dec. 10-18 uur

Lees meer op:
www.keukenwarenhuis.nl

Einsteinstraat 29 - Dordrecht

Actie ook geldig in Ter Aar

ROTTERDAM • Het aantal mensen dat hun huis uit
wordt gezet vanwege huurschulden is dit jaar weer
gestegen. Ondanks alle preventieve maatregelen
komen meer mensen en gezinnen op straat terecht.

NATASJA DE GROOT en TONNY VAN DERMEE

Meer gezinnen uit
huis gezet na schulden

Huurders in problemen door crisis

Willy Olink (middenonder op de foto)
en zijn vrouw Inge (links van hem) kun-
nen het haast niet geloven. Met een 10
is de bakker uit Maarssen de winnaar
geworden van de 20ste AD Nationale
Oliebollentest. ‘Smaakt prima’ en
‘mooie knapperige korst’ zijn slechts
een paar van de lovende beoordelingen
van het testpanel. ‘Dit voelt als het
winnen van de lotto,’ reageert een uit-
gelaten Willy Olink
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KRAS.NL wenst u een ZONNIG 2013
CURAÇAO

DOMINICAANSE
REPUBLIEK

CURAÇAO

ARUBA

DOMINICAANSE
REPUBLIEK

BONAIRE

9 dagen v.a.

899
o.b.v. 2 pers.

9 dagen v.a.

989
o.b.v. 2 pers.

9 dagen v.a.

989
o.b.v. 2 pers.

9 dagen v.a.

999
o.b.v. 2 pers.

9 dagen v.a.

969
o.b.v. 2 pers.

9 dagen v.a.

1039
o.b.v. 2 pers.

• populair en rustig gelegen 4-sterren
resort, nabij het strand van Jan Thiel

• beschikt over o.a. een zwembad,
restaurant en een bar

• het familiaire hotel ligt nabij het centrum
van Playa Dorada

• beschikt over o.a. 4 restaurants,
2 zwembaden en entertainment

• luxe eco lodge direct aan de rustige
westkust met privéstrand!

• beschikt over o.a. groot zwembad,
fitnessruimte en een restaurant

• geliefd laagbouwhotel omringd door
tropische tuinen en palmbomen

• beschikt over o.a. een zwembad, spa,
restaurant en een bar

• gezellig 4-sterren hotel direct aan het
witte zandstrand van Punta Cana

• beschikt over o.a. 9 restaurants, 8 bars
en 3 zwembaden

• kleinschalig complex in een rustige
omgeving nabij Kralendijk

• beschikt over o.a. een zwembad, sauna
en een duikcentrum

Zie www.kras.nl/25306

Zie www.kras.nl/31358
Ga voor het volledige aanbod naar:

www.kras.nl/korting

Zie www.kras.nl/25310

Zie www.kras.nl/22298

Zie www.kras.nl/22301

Zie www.kras.nl/31416

Geliefd resort!

Direct aan het strand!

Rustig gelegen resort!

Nabij Palm Beach!

Populair All Inclusive resort!

Inclusief huurauto!

Livingstone Resort****
9 t/m 23 dagen o.b.v. logies
Vertrek: 1/1/13 t/m 31/10/13

Gran Ventana Beach Resort****
9 t/m 23 dagen o.b.v. All Inclusive
Vertrek: 6/1/13 t/m 20/10/13

Sandton Beach Lodge Kurá Hulanda****
9 t/m 23 dagen o.b.v. logies
Vertrek: 2/1/13 t/m 24/10/13

The Mill Resort & Suites***+

9 t/m 23 dagen o.b.v. logies
Vertrek: 5/1/13 t/m 30/10/13

Barceló Dominican Beach****
9 t/m 23 dagen o.b.v. All Inclusive
Vertrek: 1/1/13 t/m 24/10/13

Hamlet Oasis Resort***
9 t/m 23 dagen o.b.v. logies
Vertrek: 3/1/13 t/m 24/10/13
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Kijk voor de meest actuele prijzen op www.kras.nl

Geldig voor alle zonvakanti
es naar

Aruba, Bon
aire, Curaç

ao en de Dominicaanse Republiek.
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Ron staat op straat. Op de verjaar-

dag van Sinterklaas werd hij met

zijn twee hondjes door zes agenten

de flat in de Haagse Zeeheldenbuurt

uitgezet. Na 35 jaar trouwe huur -

eerst door het gezin, daarna zo’n 20

jaar door Ron zelf - vond woning-

corporatie Vestia een huurachter-

stand van 3 maanden onacceptabel.

Elke dag is het onzeker waar hij

slaapt. De ene keer in de daklozen-

opvang, de andere keer bij zijn stief-

vader.

Ooit was de 40-jarige Ron een ge-

zonde, hardwerkende man zonder

schulden. Hij was jarenlang vracht-

wagenchauffeur, werkte bij de reini-

gingsdienst en woonde samen met

de liefde van zijn leven. Het geluk

lachte hem toe, tot in een paar jaar

tijd zijn vader en zijn moeder over-

leden. ,,Ik was aan het eind vanmijn

Latijn, ik kreeg zoveel klappen te

verwerken. Maar ik ben altijd door-

gegaan. Totdat ik overspannen raak-

te. Ik kreeg een burn-out en heb me

ziek gemeld.’’ Zijn relatie liep stuk,

hij ging drugs gebruiken en hij

wilde een eind aan zijn leven

maken. ,,Ik heb altijd normaal kun-

nen functioneren, zonder medicij-

nen. Nu slik ik acht verschillende

soorten. Die maken me verward.’’

Door alle problemen had hij een

huurachterstand van 3 maanden.

De rechter bepaalde dat hij een be-

talingsregeling met Vestia moest

treffen. Met de corporatie sprak hij

af om de schuld ‘naar draagkracht’

af te lossen. Bovenop de huur van

ruim 400 euro per maand betaalde

Ron 150 euro extra. Vestia ver-

hoogde het aflossingsbedrag naar

300 euro. Ron krijgt zijn ww-uitke-

ring (1200 euro) pas op de zevende

van de maand, maar Vestia en het

incassobureau eisten dat het geld

steeds op de eerste van de maand

moest worden betaald.

Hoewel Ron sinds de zomer met

kunst- en vliegwerk aan de beta-

lingsregeling wist te voldoen, liep de

schuld toch op door hoge rentes en

executiekosten. Elke maand stond

het incassobureau met een dwang-

bevel à 160 euro aan de deur. Ron

voelt zich in de steek gelaten. Door

lakse maatschappelijk werkers - die

letterlijk niet thuis gaven -, de on-

verbiddelijke woningcorporatie en

een harteloos incassobureau. ,,Zo

krijg ik nooit de kans om mijn

schuld af te lossen en dit allemaal

recht te breien.’’

SECUUR
Vestia wil over Ron alleen kwijt dat

de standaardprocedure is gevolgd

en het vonnis van de rechter is na-

geleefd. De corporatie vindt dat ze

‘secuur’ is geweest.

Haagse corporaties werken met

de gemeente samen om huisuitzet-

tingen te voorkomen. Maar door de

crisis en het groeiend aantal huis-

houdens met betalingsproblemen,

stijgt bij Vestia desondanks het aan-

tal ontruimingen. Beleidsadviseur

Hans Schenkel: ,,In het verleden

hebben we te lang gewacht voordat

we overgingen tot een huisuitzet-

ting. Nu doen we dat eerder. Bij een

achterstand van 3 maanden is de

kloof vaak al onoverbrugbaar.’’

De Stichting Eropaf, die helpt bij

dreigende huisuitzettingen, hekelt

de soms starre opstelling van in-

stanties. Marc Räkers: ,,Betalingsre-

gelingen worden vaak eenzijdig op-

gelegd. Mensen houden bijna niks

over om van te eten. En als ze

daarom de huur niet betalen, zegt

een corporatie dat ze afspraken niet

nakomen.’’ Bij Eropaf zijn sinds ok-

tober vorig jaar 200 meldingen van

dreigende huisuitzettingen binnen-

DENHAAG • Ondanks alle inspanningen van corpora-
ties en gemeenten stijgt het aantal huisuitzettingen
nog steeds. De coulance is soms ver te zoeken. Het
overkwam ook Ron uit Den Haag. Uitgerekend op 5
december zette Vestia hem na 35 jaar zijn huis uit.
Vanwege een huurschuld van 3 maanden.

NATASJA DE GROOT en TONNY VAN DERMEE

TOCHHUISUITZETTINGNA35 JAAR TROUW
BETALEN EN3MAANDENSCHULD

De Nederlandse Vereniging

van Schuldhulpverlening

dringt aan op een registratie-

systeem van schulden. Zo val-

len betalingsachterstanden bij

bijvoorbeeld postorderbedrij-

ven sneller op en kan worden

voorkomen dat het misgaat.

Over deze Vroegtijdig Index

Probleemschulden (VIP) be-

slist de Tweede Kamer in het

voorjaar. Ook Federatie Op-

vang wil registratie. Woord-

voerder Jan Laurier: ,,Preven-

tie is en blijft cruciaal.”

Preventie
is cruciaal

Kille incasso nekt huurder Ron

Een huisuitzetting is een drama. FOTO HOLLANDSE HOOGTE

gekomen. ,,De gedachte is vaak dat

het hun eigen schuld is. Maar het is

een optelsom van factoren waar-

door mensen in een fuik belanden.’’

KERST
Met kerst zijn corporaties iets cou-

lanter. Vestia laat tot 19 januari geen

woningen ontruimen. En als er min-

derjarigen bij betrokken zijn, wordt

een gezin pas het huis uitgezet als

er opvang is geregeld.

Volgens Joke de Kock, voorzitter

van de Nederlandse Vereniging van

Schuldhulpverlening (NVVK), is het

juist dankzij de preventieve aanpak

dat het aantal huisuitzettingen niet

explosief is gestegen. ,,De crisis slaat

bij velen toe. Anders waren er dit

jaar véél meer uitzettingen geweest.’’




