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Advies op maat

Yvonne Baas is sinds 1998 voorzitter van de 
Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek 
(HBVB), de huurdersorganisatie van woning-
corporatie Stek. Zij verzet bergen werk voor 
de huurders. Dat gaat regelmatig ten koste 
van haar werk als zzp’er met een eigen ad-
viesbureau. ‘Elk dagdeel dat ik besteed aan 
het huurderswerk leidt tot inkomstender-
ving. Daardoor ben ik inmiddels beneden 
bijstandsniveau uitgekomen. Dan begin ik 
me toch af te vragen of ik mijn tijd niet beter 
kan besteden aan iets dat wel brood op de 
plank brengt.’

Belangenverstrengeling
Er leek zich een oplossing aan te dienen 
toen de betaalde ondersteuner van de HBVB 
afscheid nam en er een positie vrijkwam.  
De HBVB stelde voor deze te laten vervullen  
door Yvonne, niet in loondienst maar als 
zzp’er. De voordelen waren evident: Yvonne 
weet wat er speelt op woongebied in Lisse, 
Hillegom en Teylingen, hoeft niet te worden  
ingewerkt, heeft als voorzitter bewezen 
goed met mensen te kunnen omgaan en 
heeft ook verstand van de landelijke discus-
sies en regelingen op woon- en huurders-
gebied. De HBVB besefte wel dat aan deze 
constructie haken en ogen kleven. Zonder 
nadere afspraken zou de bewonersonder-
steuner worden beoordeeld door het be-
stuur, dat wordt voorgezeten door dezelfde 
persoon. Plat gezegd: werkgever en werk-
nemer zijn dezelfde. De huurdersorganisa-
tie wilde dit oplossen met een protocol: de 
voorzitter zou niet deelnemen aan gesprek-
ken over en beoordelingen van het werk van 
de ondersteuner. Beide functies zouden dus 
worden gescheiden. 

Betaling bestuurders huurdersorganisaties 
ingewikkelde kwestie
Het is een bekend probleem voor huurdersorganisaties: de bestuursleden 

en andere vrijwilligers investeren veel tijd en energie in het huurderswerk. 

Doorgaans staat daar niet meer tegenover dan een algemene belasting-

vrije vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.500,- per jaar. Daar moeten 

dan ook eventuele reiskosten, telefoonkosten en postzegels uit worden 

betaald. Intussen overleggen de huurdersvertegenwoordigers met  

professionals van woningcorporaties die daarvoor wel normaal betaald 

krijgen. Is het een idee bestuurders meer te betalen voor hun huurders-

werk? Een concreet geval in Lisse laat zien hoe ingewikkeld dit is.

Woningcorporatie Stek ging hier niet mee 
akkoord. Volgens directeur-bestuurder 
Hans Al ondervangt het protocol niet het 
risico van belangenverstrengeling. Hij stelt 
zich hierin principieel op. ‘Woningcorpora-
ties worden ook door huurdersorganisaties 
terecht aangesproken op hun integriteit. 
Als antwoord heeft de sector onder meer 
de Governance code opgesteld, waarin 
strikte afspraken staan over bijvoorbeeld 
de positie van commissarissen. Ik vind dat 
huurdersorganisaties op hun beurt ook 
moeten nadenken over hun integriteit. Wij 
ondersteunen de HBVB met een fors be-
drag per jaar. Het gaat dus om meer dan 
op de winkel passen. Het protocol over het 
scheiden van functies vind ik dan te zwak. 
Durven andere bestuurders de bewoners-
ondersteuner wel aan te spreken op onvol-
doende functioneren, als deze tegelijker-
tijd de voorzitter van het bestuur is? En als 
ook andere bestuurders zouden worden 
betaald: moet de huurdersorganisatie dan 
niet een Raad van Toezicht krijgen?’

Wijze mensen
Om uit het geschil te komen, besloten 
Stek en de HBVB een commissie van wijze 
mensen in te stellen met drie leden: één 
lid (consultant Frans Bovenschen) werd 
voorgedragen door Stek, één lid (de di-
recteur van het WKA Mieke Schulte) door 
de HBVB en deze twee leden droegen sa-
men de onafhankelijke voorzitter Margriet 
Meindertsma voor. De commissie conclu-
deerde dat de door de HBVB aangedragen 
constructie niet houdbaar is: er is een te 
groot risico op belangenverstrengeling. 
Als uitweg stelt de commissie voor om de 

vergoeding van de ondersteuner te gebrui-
ken voor het verhogen van de vergoeding 
voor de leden van het dagelijks bestuur van 
de HBVB. Daarmee onderkent de commissie 
feitelijk het probleem van de relatief zeer  
lage vergoeding voor het vrijwilligerswerk. 
De HBVB is niet blij met de uitspraak, zegt 
Yvonne Baas. ‘Een hogere vergoeding zal 
voor de belastingdienst aanleiding zijn om 
van een arbeidsrelatie te spreken. Dan moet 
de HBVB loonbelasting inhouden en werk-
geverslasten afdragen. Dat is een romp-
slomp met bijbehorende risico’s waar we 
als vrijwilligersorganisatie niet op zitten te 
wachten. Wij denken dat we met de zzp-
constructie een praktische oplossing aan-
dragen, waar de corporatie wat ons betreft 
te principieel mee omgaat.’

Discussie
Welke les kan hieruit worden getrokken? 
Vooral toch dat de discussie over de ver-
goeding voor bestuursleden of andere vrij-
willigers in een huurdersorganisatie nog 
lang niet voorbij is. Sterker nog: hij is nog 
maar net begonnen. Een hogere vergoeding 
dan de vrijwilligersvergoeding komt tege-
moet aan het intensieve huurderswerk en 
de grote verantwoordelijkheid voor bestuur-
ders. Maar, waar blijft dan het karakter van 
de vrijwilligersorganisatie, komt er niet een 
aparte ‘kaste’ van betaalde bestuurders en 
gaan aspirant-bestuurders nog wel om de 
juiste motivatie bestuurswerk doen?
Tegelijkertijd is er het vraagstuk van inte-
griteit. Is dit voor huurdersorganisaties net 
zo’n belangrijk thema als voor woningcor-
poraties? Moeten bijvoorbeeld net als bij 
commissarissen zittingstermijnen worden 
gesteld aan bestuurders van huurdersorga-
nisaties? Is het wel eerlijk om vrijwilligers in 
een huurdersorganisatie, die voor hun werk 
worden beloond met een appel en een ei, te 
vergelijken met de veel beter betaalde com-
missarissen? Veel vragen waarop nog geen 
antwoord is. Wordt ongetwijfeld vervolgd 
dus. John Cüsters (i.s.m. Hans Weevers)


