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De Buur*rnrintrel Anneessens
heeft dinsdag actie gevoerd
tegen de huurpriizen in de
Bnrsselse binnenstad. Buufr -
bewoners bertalen soms het
dubbele van ruat hun wonirg;
eiglentiik waard is.

Een weegschaal als sSrmbool te-
gen de oneerlijke huurprijzen?
Bart Van de Ven, coórdinator
van vz\r Buurtrnrinkel Annees-
senê legl uit: 'tlet wijkcomité
Change Anneessens heeft de
buurtberroners gewaagd wat ze
betalen aan huur en die prijs ver-
geleken met de eigenlijke waarde
van hun woning. \Mat bleek: zo-
wat iedereen betaalde te veel en
soms zelfs tot het dubbele van
wat de woning waard was."
De reêle huurprijs berekenen

van een woning is relatief mak-
kelijk. Het Brussels parlement

heeft daar nameliik een kader
voor goedgekeurd. Je start aaÍr
239 euro per maand en bij elke
'optid komt daar een vast bedrag
bij. Voor een badkarner rnet bad
is dat biivoorbeeld 132 euro,
voor een fitin 35 euro, en per ka-
mer magde verhuurder nogeens
44ewo aanrekenen

lltlondige huuders

'TIet probleem is dat het'roos-
ter enkel indicatief is. Met deze
actie willen we de politici aan-
manen om dat in een wet te gie-
ten en zo dwingend te maken.
Helaas horen we dat daar van-
daagweinig animo voor is in de
Brusselse regering. Verder uril-
len we de huurders ook aanspo-
ren om mondig te zijn en hun
huisbaas erop te wijzen als ze te
veelbetalen."
Maar de vraag naar goedkopere

. Een weegschaal moest aantonen dat veel huurprijzen niet in verhouding zijn
met wat de huurders uiteindelijk kijgen.

woningen is in Brussel een pak
gfoter dan het aanbod. Het is
niet ondenkbaar dat een huis=
baas een huurder op straat zet
als die 'moeilijk doet' over de
priis. 'Tluurders zijn bij wet be-
schermd maar het bliift een
moeilljke oefening. Voor wie een
goeie band heeft met de verhuur-
der, is het wellicht een pak mak-
ke[iker om hiemvertê spreken."
Dat een huurder veel geld

vraagt voor zljn woning, is op
zieh niet het probleem, bena-
drukt Van de Ven. Maar daar
moet een woning tegenover
staan die dat geld waard is. 'tlit
de huisbezoeken van onze klus-
jesdienst blijkt vaah dat de kwa.
liteit van de woninglen te wensen
over laat. 7.o zien we biivoor-
beeld regelmatig kamers die in-
gericht zfjn in een gang, waar
geen zoÍÍicht birurenkomf (ycs)


