
1 
 

 
 

 
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

 

28 april 2021  
 
 

  

Prefab, woningen die gebouwd worden met kant-en-klare 
onderdelen uit de fabriek, is allesbehalve een nieuwe 

uitvinding. Maar door het grote tekort aan woningen lijkt 
deze methode weer interessant: het is immers snel en 

goedkoop. 

Minder kosten, minder personeel 

Voor veel bouwbedrijven is het maken van prefab-woningen interessant. De 
eenmalige investering is hoog, maar daarna kan er sterk worden bezuinigd 

op personeelskosten, bijvoorbeeld op het gebied van bouwvakkers en 
architecten. 

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ziet zeker 

toekomst in prefab-bouwen. "Maar je moet het 

organiseren. Het probleem is dat de woningbouwmarkt in 
Nederland zo is ingericht dat er per gemeente allerlei 

verschillende eisen en kosten zijn." 
De schaarse grond in combinatie met de regelgeving 

leent zich volgens Boelhouwer niet meteen voor 
grootschalige bouw van prefab-woningen. Hij noemt 

Japan als een voorbeeld van een land waar al heel lang 
succesvol wordt gebouwd met prefab. "Die huizen worden 

gemaakt van kunststof die je kan recyclen. Ze worden na 
een paar jaar weer weggehaald en vervangen." 

Eén van de huizen die Dijkstra kan maken is de zogenaamde 
'droogstapelwoning', een huis van kant-en-klare onderdelen dat binnen één 

dag kan worden neer gezet. "Verleden jaar hebben we 643 prefab-huizen 
gemaakt. We hebben nog een beetje stress over de continuïteit van onze 

productie. We hebben hier in Noord-Nederland vaak te maken met kleine 
opdrachten. Soms maar 8 of 16 woningen per opdracht. We proberen de 

productie gevuld te houden." 

https://www.huurdersbelanghsv.nl/huizen-bouwen-in-een-fabriek-als-oplossing-voor-de-woningnood/peter-boelhouwer-2/
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Hoogleraar Boelhouwer ziet daarin een probleem. "Je moet kunnen 
standaardiseren, zodat je kan bouwen in grote hoeveelheden. Dat is in 

Nederland, door onze structuur, juist lastig. De bouw is toch vaak 
kleinschaliger." 

Prefab-dorpen in Friesland en Groningen? 
De noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe 

en Flevoland meldden vandaag de komende jaren 
220.000 extra huizen te kunnen gaan bouwen, als er  

tenminste 9,5 miljard euro kan worden geïnvesteerd in 
nieuwe infrastructuur. 

Grootschalig bouwen is juist in die provincies een realistisch plan, denkt 

Boelhouwer. "In stedelijke gebieden heb je, naast minder ruimte, te maken 
met hogere kosten en allerlei welstandscommissies." 

Dijkstra, momenteel al actief in het noorden, ziet het ook zitten, maar heeft 
wel een voorwaarde. "Zorg dat er sneller vergunningen komen, anders 

realiseer je de ambitie niet. De trage vergunningverlening staat de 
bouwambitie in de weg." 

Hebben we in Friesland, Groningen en Drenthe straks enclaves van prefab-

woningen met daarin voormalige Utrechters en Amsterdammers? 

Boelhouwer: "Dat zou zo maar kunnen. Vooral langs het spoor kunnen dat 
soort gemeenschappen ontstaan." 

Bron: Nieuwsuur 

Minder kans op huisuitzetting 

 
Je huis uit vanwege een betalingsachterstand is een nachtmerrie voor elke 

huurder. Dit scenario dreigt voor mensen met inkomensverlies door corona 
werkelijkheid te worden. De overheid wil dit voorkomen, maar hoe helpt dit 

huurders? 
 

Om huisuitzettingen door huurachterstanden te voorkomen, maakte de 
overheid in 2020 met verhuurders afspraken. In maart 2021 heeft minister 

Ollongren van BZK deze afspraken vernieuwd. Gesprekpartners zijn de 
VNG, de verhuurdersorganisaties IVBN, Kences, Vastgoed Belang en 

woningcorporatiekoepel Aedes. 
 

Verhuurder neemt sneller contact op 
Wat merk je als huurder van deze afspraken? Mocht je onverhoopt een 

huurachterstand oplopen, dan neemt de verhuurder sneller contact met je 
op. Ook krijgt de gemeente sinds begin dit jaar bericht als je een 

huurschuld hebt, zodat zij jou sneller te hulp kunnen schieten. 

 
 

 
 

https://www.huurdersbelanghsv.nl/huizen-bouwen-in-een-fabriek-als-oplossing-voor-de-woningnood/biense-dijkstra/
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Huisuitzettingen uiterste middel 
Uitzettingen kunnen doorgaan als een 

huurder geen medewerking verleent of 
de schuld zo groot is dat 

schuldhulpverlening geen baat meer 
heeft. Ook criminele activiteiten en 

extreme overlast kunnen een reden 
zijn om huisuitzettingen toch door te 

zetten. 'Corporaties zijn altijd al 

terughoudend met huisuitzettingen. 
Het is een uiterste maatregel, alleen 

als niets anders helpt en als het besluit door een rechter is getoetst', aldus 
Aedes. 

 
Huurkorting kan helpen 

Mocht je moeite hebben om de huur te betalen doordat je inkomen 
onverwacht is gedaald door corona, weet dan dat er regelingen zijn die je 

kunnen helpen. Zo is het mogelijk om je verhuurder te vragen om een 
tijdelijke huurkorting. Deze aanvraag moet je schriftelijk bij de verhuurder 

doen en is geen uitstel van betaling, maar kan je lucht geven terwijl je de 
komende tijd probeert om je inkomen op het oude niveau te krijgen. Na de 

tijdelijke huurkorting (de maximale looptijd is drie jaar) mag de verhuurder 
weer de oude huurprijs in rekening brengen. 

 

Huurverlaging mogelijk 
Huur je bij een woningcorporatie? Heeft jouw woning een hoge huur terwijl 

je een laag inkomen hebt? Kijk dan of je dit jaar recht hebt op 
huurverlaging. Veel huurders die al in 2019 in de categorie voor 

huurverlaging zaten, krijgen dat automatisch. Maar als je door een recente 
inkomensdaling na 2019 in één van de groepen zit, moet je dat zelf 

aanvragen. Deze eenmalige (alleen in 2021 toe te kennen) huurverlaging is 
géén tijdelijke korting die na drie jaar weer ophoudt, maar een blijvende 

verlaging van je huurprijs. 
 
Bron: Woonbond 

 
 

Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een 
huurwoning in de vrije sector? 

Een sociale huurwoning kent een begrensde huur. De huur mag nooit hoger 

zijn dan een bepaald bedrag. Dit heet de maximale huurgrens van de 
woning. Ook mag de huurverhoging nooit te hoog zijn. In de vrije sector 

gelden deze regels niet. 
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Verschillen sociale huur en huur in vrije sector 

 
Sociale huur 

 Beginhuurprijs lager dan 752 euro per maand 
 Via woningcorporatie 

 Inkomen mag niet te hoog zijn 

 Huurtoeslag mogelijk 
Huur vrije sector 

 Geen maximale huurprijs 
 Via particuliere verhuurder of woningcorporatie 

 Alle inkomens mogelijk 
 Huurtoeslag vaak niet mogelijk 

 
 

Huurwoning en huurtoeslag 
Wilt u huurtoeslag aanvragen? Dat kan als uw rekenhuur maximaal  

€ 752,33 is. Dit is de grens in 2021. De aanvraag van huurtoeslag doet u 
bij de Belastingdienst. 

 
Bron: Rijksoverheid 

 
 

 
U kunt ons op verschillende manieren bereiken: 

per mail: huurdersbelang.hsv@gmail.com 
website: www.huurdersbelanghsv.nl  

schriftelijk bij ons secretariaat: 
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, 

p.a. Dahliastraat 33, 2821 VP Stolwijk 
telefonisch: 06 – 42 74 64 65 


