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Kritiek op hoge eenmalige kosten bij verhuur

Huurder geld uit
de zak geklopt
Nieuwe huurders betalen vaak

ten onrechte honderden euro’s

voordat ze de huissleutel in han-

den hebben. ze betalen eenma-

lige kosten voor administratie,

sleutels of zelfs een naam-

plaatje. Volgens deskundigen

maken makelaars en bemidde-

laars ‘misbruik van de schaarste

op de huurwoningmarkt’. 

daan Appels

Nijmegen

Verscheidene vastgoedbeheerders
in de regio brengen zulke eenma-
lige kosten in rekening voor bij-
voorbeeld ook de inschrijving, be-
zichtiging en het opmaken van het
huurcontract. Dat varieert van 200
tot 500 euro.  Hoofddocent burger-
lijk recht Jaap Dammingh van de
Radboud Universiteit noemt zulke
bedragen ‘grote flauwekul’. ,,Het is
veel te hoog. Een verhuurder mag
hooguit de werkelijke kosten vra-
gen. Daar hebben rechters al eerder

uitspraken over gedaan.” Marcel
Trip, woordvoerder van de huur-
dersorganisatie Woonbond: ,,Al-
leen een paar tientjes is toege-
staan.”

De Hoge Raad deed er zes jaar ge-
leden al een uitspraak over. Woon-
corporatie Ymere uit Amsterdam
verlangde van huurders 125 euro
aan verhuurkosten, maar de Hoge
Raad vond 26,50 euro een redelijk
bedrag. Die concludeerde dat als de
in rekening gebrachte kosten geen
betrekking hebben op het aanbren-
gen van een naamplaatje, het ver-
strekken van eenvoudig voorlich-
tingsmateriaal en het aanvragen

van een huisvestingsvergunning,
sprake is van een ‘niet redelijk voor-
deel’ voor de verhuurder.

In Gelderland vragen verschei-
dene verhuurders nog veel meer
dan 125 euro. Zo vraagt het bedrijf
van vastgoedmagnaat Ton Hen-
driks in Nijmegen 500 euro.  Vast-
goedbeheerder 4-Freedom, actief in
Nijmegen en Ede/Wageningen, re-
kent 250 euro en verhuurder Do-
mica  (werkzaam in onder andere
Arnhem, Velp, Bennekom, Doetin-
chem en Huissen) 75 euro admini-
stratiekosten en 200 euro voor een
fotoreportage bij de overdracht. 

Volgens Trip is dat alles niet toe-
gestaan. ,,Door de schaarste op de
huurmarkt kunnen ze het echter
vragen en daar maken ze misbruik
van.” Volgens Dammingh ligt mis-
bruik ‘voor de hand’. ,,Als je op deze
markt niet betaalt, staan er vier an-
deren klaar die dat wel doen.” 

De genoemde bedrijven zeggen
dat de bedragen die ze vragen rede-
lijk zijn.  Regio 8

Als je niet betaalt,
staan er vier
anderen klaar 
die dat wel doen

– Jaap Dammingh, jurist RU
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Eric van der Vegt

Arnhem

De politie heeft gisteren een
Arnhemse jongen van 14 aange-
houden in verband met een
woningbrand en enkel contai-
nerbrandjes in Arnhem-Zuid. 
Thomas Roga is blij dat er ein-
delijk iemand is opgepakt voor
de brand die zijn huis aan de
Wormerveerstraat in de as
legde. Hij ontsnapte daarbij aan
de dood. ,,14 jaar! Ik hoop echt
dat die jongen hier een les uit
trekt. Die brand kostte mij bijna
het leven’’, zegt Roga. 

De verdachte stak niet alleen
de  woning in brand, maar ook
enkele papier- of afvalcontai-
ners. Zes mensen deden na het
weekeinde van 6 en 7 januari
aangifte. Camerabeelden, getui-
genverklaringen en andere on-
derzoeksmethoden leidden
naar de 14-jarige. De politie
sluit meer aanhoudingen niet
uit.  Regio 9

Jongen (14)
verdacht van
woningbrand

Zwarte
resten na 
vuurzee
Brand verwoest technisch

opleidingsinstituut ROVC

in Ede. Pagina 3
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Melancholie
in houtskool

Uit&Thuis

Wrevel tussen hoofdcoach

Henk de Jong en clubicoon

Jan Vreman.  Sport 24

Onrust na
promotie 



Defilé Gele Rijders in vol ornaat Regio 8

Help! 
Hoe krijg ik mijn
zoon aan het
huiswerk?
Pagina 8

Mensen met psychische proble-

men moeten soms maanden

wachten op de juiste zorg door-

dat zorgverzekeraars knellende

afspraken maken met hulpver-

leners. Het budget voor psychi-

aters en psychologen is vaak

ontoereikend en het geld is dus

al ruim voor het eind van het

jaar op. Patiënten worden vanaf

dat moment geweigerd. 

Daan Appels

Nijmegen

Zorgverzekeraars en zorgverleners
maken samen elk jaar afspraken
over het geld dat de zorg mag kos-
ten. Die zorg wordt gelabeld per
aandoening; voor ieder behandel-
traject wordt een budget afgespro-
ken. Vaak is dat ‘omzetplafond’
echter al vroeg in het jaar bereikt

en kan er door de zorgverlener niet
meer onderhandeld worden over
verhoging hiervan. 

De Gelderlander sprak met meer-
dere patiënten  met serieuze psy-
chische klachten, die stuk voor
stuk maanden moesten wachten
op behandeling bij de voor hen
meest geschikte behandelaar. Ver-
schillende psychiaters en psycho-
logen weigeren aan het einde van
het jaar patiënten die bij zorgver-
zekeraars zitten met te weinig
budget. Zo konden eind 2017 Zilve-
ren Kruis-patiënten niet terecht
bij Pro Persona en patiënten van
VGZ en CZ niet terecht bij GGZ
Veenendaal. 

Volgens patiëntenorganisatie
MIND gaat het niet om incidenten.
,,Wij krijgen zeer regelmatig
klachten van mensen die door een
zorgaanbieder  geweigerd worden

en een van de redenen daarvoor is
inderdaad dat het budgetplafond
bij de zorgverzekeraar bereikt is’’,
zegt een woordvoerder. 

Judith Veenendaal, voorzitter
van de Landelijke Vereniging van
Vrijgevestigde Psychologen en
Psychotherapeuten, vindt als ver-
tegenwoordiger van de behande-
laars de omzetplafonds ‘maat-
schappelijk niet uit te leggen’.
,,Onze leden willen wel patiënten

behandelen en kunnen dat ook,
maar de omzetplafonds beperken
ons. En dan ook nog eens te beden-
ken dat er wachttijden zijn. Dit
probleem gaat in 2018 onvermin-
derd door en speelt bij bijna alle
grote zorgverzekeraars.”

Gevolg van de behandelstops is
dat patiënten vaak naar andere ste-
den of dorpen moeten en niet bij
de best denkbare instelling te-
rechtkunnen voor hun problemen.

Wettelijk gezien mogen de zorg-
verleners een patiënt weigeren. De
zorgplicht ligt namelijk bij de
zorgverzekeraar. Die moet zorgen
voor een redelijk alternatief dicht
bij de deur. Vaak is dat alternatief
niet voorhanden, omdat in som-
mige regio’s een bepaalde zorgver-
lener de enige aanbieder is van be-
paalde specialistische zorg. 
Regio 10

Patiënten moeten vaak maanden wachten op juiste zorg
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DEN HAAG De in Hummelo

geboren Hugo Klynstra wijzigt

zijn toekomstplannen niet, ook

al mag hij zich voortaan prins

de Bourbon de Parme noe-

men. Dat vertelt Ton Vermeu-

len, advocaat van de 21-jarige

techniekstudent. Klynstra is

een buitenechtelijke zoon van

prins Carlos, (de zoon van

prinses Irene) en Hummelose

Brigitte Klynstra. De Raad van

State oordeelde gisteren dat

de jonge Klynstra voortaan de

adellijke titels van zijn vader

mag dragen. De twee hebben

hier een lange juridische strijd

over gevoerd. Klynstra wordt

geen lid van het Koninklijk

Huis en ontvangt geen toe-

lage van de Staat. Pagina 13

Hummeloër
mag zich prins
Hugo noemen

Onze leden willen
mensen behandelen,
maar omzetplafonds
beperken ons 

— Judith Veenendaal

Feyenoord 
in kou naar 
finale Sport 22



Het is droevig gesteld met de

behandeling van horecaperso-

neel in Gelderland, zo blijkt uit

onderzoek van deze krant. ,,Het

lijkt op uitbuiting en misbruik

van de werknemers’’, zegt de

FNV.

Daan Appels

Arnhem/Nijmegen

De Gelderlander sprak met tiental-
len medewerkers van kroegen in
Arnhem en Nijmegen en het beeld
dat zij schetsen is onthutsend. Vol-
gens deze medewerkers wordt er
gesjoemeld met fooien. Kasver-
schillen aan het eind van de avond,
zowel positief als negatief, worden
van de fooien afgetrokken. Daar-
naast klagen de medewerkers over
lange diensten zonder pauze. 

Ook maken veel kroegen gebruik
van onbetaalde standbydiensten.
Daarbij wordt het personeel ver-
plicht om naar het werk te komen,
maar worden de mensen alleen in-
gezet als het druk is. Alleen de ge-
werkte uren worden uitbetaald. 

Universitair hoofddocent ar-
beidsrecht Femke Laagland van de

Radboud Universiteit verbaast zich
over het gerommel met fooien. ,,De
wet is heel duidelijk. Het valt hele-
maal niet onder loon en een werk-
gever mag zich daar niet mee be-
moeien. De verdeling van de fooien
wordt door het personeel onderling
geregeld. Dat iemand zelfs posi-
tieve kasverschillen van de fooi af-
haalt, vind ik ongelooflijk.’’

Ook het niet uitbetalen van
standbydiensten is dubieus. Hier is
weinig jurisprudentie over, zegt
Laagland. Toch is de kans aanzien-
lijk dat een rechter dit in strijd acht
met goed werkgeverschap en de
werknemer op grond daarvan als-
nog een deel van zijn loon kan vor-
deren. 

Khalid Oubaha, de grootse ho-
reca-eigenaar in Arnhem en Nijme-

gen, erkent dat de genoemde stand-
bydiensten bestaan. ,,Die neem ik
op in het contract. Als iemand dat
niet wil of er niet tegen kan, dan
moet diegene niet bij mij sollicite-
ren.’’

De ondernemer erkent ook dat
kasverschillen van de fooi worden
afgetrokken. ,,Mijn kas moet altijd
kloppen. Een op de acht werkne-
mers in de horeca steelt. Op jaarba-
sis verdwijnt 5 ton bij mij op onver-
klaarbare wijze.’’ Tot twee maan-
den geleden werden ook positieve
kasverschillen van de fooienpot af-
getrokken, maar daar is nu een
einde aan gekomen. 

Oubaha beweert goed voor zijn
personeel te zorgen. Zo geeft hij ze
een ‘friendspas’, waarmee ze soms
gratis toegang krijgen bij feesten en
korting krijgen op drank en eten.

FNV Horeca schrikt van de ver-
halen en bekijkt wat voor concrete
stappen ze kan zetten. Wais Shir-
baz, jurist van de horecavakbond,
roept werknemers op de zaak bij
FNV aanhangig te maken, zelfs als
ze geen lid zijn. ,,Ik heb veel meege-
maakt in de horeca, maar blijkbaar
kan het altijd gekker.” Pagina 3
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Gesjoemel in Gelderse kroegen
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Yvon Jaspers
‘Met een dikke vette nee is niks mis’

WEEKEND
Uit het dal

Mont Ventoux

beklimmen als

therapie. Regio 14

WEEKEND
Schatkamer

Archeologisch

luilekkerland in de

rivierklei. Regio 11-13

Fooi valt niet onder

loon en een werk-

gever mag zich daar

niet mee bemoeien
—Femke Laagland, RU
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Hoe
hoger het
segment,
hoe
kleiner de
winst-
marge op
voedsel
— Kok

De arbeidsomstandigheden van

koks zijn vaak uiterst belabberd.

Dat blijkt uit gesprekken die ‘De

Gelderlander’ voerde met meer-

dere koks in de regio. 

Daan Appels

Nijmegen

Er is sprake van lange werkdagen,
overuren die niet worden uitbe-
taald, weinig pauze en dat alles voor
een laag salaris. 

De Gelderlander sprak met koks
die werken of werkten in restau-
rants in het verspreidingsgebied
van deze krant.   Grootste euvel:
overuren worden in heel weinig za-
ken uitbetaald, terwijl ze wel bijna
overal gemaakt worden,  vaak wel
tien uur per week.

Een kok die veel gewerkt heeft in
Nijmegen:   ,,Hoe hoger je komt in
het segment, hoe langer het berei-
den van het eten duurt en hoe klei-
ner de winstmarge op het voedsel.
De consument wil niet meer beta-
len voor het eten, waardoor in de
betere restaurants veel restaurant-
eigenaren overuren niet uitbeta-
len.”

Alle koks hebben het persoonlijk
meegemaakt dat over-
uren niet zijn uitbe-
taald.   Schattingen
over bij hoeveel za-
ken dit gebeurt,
starten bij 50 pro-
cent, terwijl er ook
koks zijn die zeggen
dat dit bij 80 of 90 pro-

Overuren koks
niet uitbetaald

Arbeidsomstandigheden belabberd
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cent van de restaurants speelt.
Jillian Teppema van FNV Horeca

spreekt van een ‘dramatische situ-
atie’ voor koks. ,,We horen vaak dat
overuren niet uitbetaald worden.
Niemand werkt voor niks, al is het
wel belangrijk overuren nauwgezet
bij te houden en af te laten tekenen
door de baas.” 

Volgens Teppema begint het al
op het moment dat koks het vak in-
stromen als leerling. ,,Op de scho-
len is een groot verzuim, simpel-
weg omdat jonge koks zo hard
moeten werken dat ze geen energie
meer hebben voor school. Als bij
een restaurant de mensen met een
contract worden weggestuurd,
moeten de stagiaires blijven. Ze
worden uitgebuit op stage, terwijl
ze al aan hun max zitten. Veel leer-
lingen stoppen daarom vroeg met
hun studie.”

Op dit moment zijn er volgens
het FNV zo’n 6.000 openstaande
vacatures. In een normale markt
van vraag en aanbod zou de situatie
van koks drastisch verbeteren,
maar dat blijkt amper het geval. 

Woordvoerster Bernadet Naber
van van Koninklijke Horeca Neder-
land (KHN) geeft aan dat bij klach-
ten de arbeidsinspectie op moet
treden. 

,,Gewerkte uren moeten gewoon
allemaal worden uitbetaald. Dus
ook de overuren als die niet in
doorbetaalde vrije dagen zijn ge-
compenseerd. Dit is juridisch klip
en klaar te vorderen.”

Regio 11

Ogen tieners
steeds slechter
Smartphone en

iPad  funest
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Zij maken 
van jouw kerst
een eitje

Naam Linda
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Mag niet!
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Met de bus
de beek in

‘Ik dacht nog,

wat glanst dat

asfalt’ Regio 8
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