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Expat Kristen en haar partner Maarten vonden een huis in de Laan van Meerdervoort. © Remco Zwinkels

Huurders met rug tegen muur door
expats
WONINGEN | Jack zoekt al een tijd naar een appartement in Den Haag, maar vist keer op
keer achter het net. En regelmatig gaat een expat er met de buit vandoor.
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De woningmarkt is ook in Den Haag oververhit. Prijzen van koopwoningen blijven stijgen,
worden met tienduizenden euro's overboden, en ook huurwoningen zijn in een mum van tijd
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weg. Dat het aantal expats in Den Haag ook nog eens gestaag toeneemt, maakt het er voor de
particuliere huurder én koper extra moeilijk om aan een woning in de stad te komen.

Vijfentwintig geïnteresseerden kwamen onlangs af op de kijkdag van een appartement aan de
Stuyvesantstraat in het Bezuidenhout. ,,Twintig van hen waren beleggers", vertelt Michel Pluijm
van Makelaars Associatie Den Haag. ,,Zij hebben veel geld op zak en kunnen een hoger bod
uitbrengen dan de gemiddelde particulier. Geld op de bank zetten is, met de lage rente, voor
vermogende mensen niet lucratief, dus steken ze het in toenemende mate in woningen."

Verhuur aan een expat zou flexibeler zijn
- Michel Pluijm

Met name starters zoals Jack, zonder tienduizenden euro's op de bank, vissen hierdoor
geregeld achter het net. Een belegger verhuurt zijn of haar kersvers aangeschafte woning
vervolgens vaak liever aan een expat dan aan iemand die hier vandaan komt, weet Pluijm.
,,Verhuur aan een expat zou flexibeler zijn, omdat hij of zij na een paar jaar weer vertrekt en
dus de huur opzegt", legt hij uit. De verhuurder kan vervolgens bepalen of hij de woning
opnieuw verhuurt of er zelf gaat wonen.

Huisdieren

De Amerikaanse Kristen Cheney is zo'n expat. Een paar jaar geleden kreeg ze een baan
aangeboden als professor op het International Institute of Social Studies in Den Haag. In haar
zoektocht naar een geschikte woning stuitte ze op een huurappartement in het Statenkwartier
van 1.500 euro per maand. Toen bleek dat ze huisdieren bezat, werd de prijs opgeschroefd tot
3.000 euro. ,,Veel geld," vertelt ze. ,,Ik wist weinig van de woningmarkt en sprak de taal niet.
Omdat ik écht een woning nodig had, besloot ik het te betalen."

Het aantal expats in Den Haag neemt gestaag toe. Toonaangevende internationale
organisaties, bedrijven en instellingen als het Internationaal Strafhof, de VN en The Hague
Security Delta halen werknemers uit het buitenland hierheen. De meest recente cijfers komen
uit 2015: volgens economisch onderzoeksbureau Decisio woonden er toen 60.000
internationals in de stad, terwijl dat er in 2009 nog iets meer dan 40.000 waren.
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Deze toonaange ven de sectoren trekken toptalen -
ten uit binnen- en buitenland naar de stad
- Woordvoerder

Groei in de (internationale) werkgelegenheid zit met name in de kennisintensieve sectoren.
,,Den Haag zet in op vrede en recht, veiligheid, tech, energie en finance en legal", zegt een
woordvoerder van de gemeente. ,,Deze toonaangevende sectoren trekken toptalenten uit
binnen- en buitenland naar de stad. Zo neemt het aantal internationale kenniswerkers toe."

Stempel

Dat een expat per definitie het stempel 'makkelijke huurder' krijgt, is onterecht, stelt directeur
Joeri Elbers van de Haagse afdeling van Rotsvast Verhuur, Verkoop en Vastgoedbeheer.
,,Verhuurders denken dat ze het contract van internationals makkelijk weer beëindigen, maar
als expats bouw je gewoon huurrechten op", legt hij uit. ,,Je bent net zo goed beschermd als
iemand uit Nederland."

Volgens Elbers heerst bij verhuurders onterecht de angst dat de Hagenaar járen in een
huurhuis blijft wonen en je hem of haar er nooit meer uitkrijgt. ,,Bij sociale huurwoningen komt
dat nog wel eens voor, maar in de particuliere sector nauwelijks. Uiteindelijk gaan de meeste
huurders na verloop van tijd op zoek naar een koopwoning."

Toch snapt hij de gedachte van aanbieders wel. ,,Een expat met goede baan en hoog salaris
geeft zekerheid: hij of zij zal niet zo snel stoppen met het betalen van de huur. Maar door deze
voorkeurspositie staat de particuliere huurder met de rug tegen de muur."

Niet alleen het aantal internationale huurders in Den Haag neemt toe, ook koopwoningen zijn bij
hen geliefd, weet makelaar Pluijm. ,,Een populaire wijk is het Statenkwartier, in de buurt van
internationale scholen", legt hij uit. ,,Goede salarissen en gunstige financiële regelingen maken
het voor de hoger opgeleide werknemer uit het buitenland mogelijk om hier een huis in het
hogere segment te betalen."

https://www.ad.nl/den-haag/huurders-met-rug-tegen-muur-door-expats~ad06f1ab/113510486/
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Rustig een huis bekijken is er op de overspannen huizenmarkt vaak niet meer bij. © Anjali Ramnandanlall

Ook wijken als het Bezuiden- en Benoordenhout, de Archipelbuurt en het Zeeheldenkwartier
zijn bij hen in trek. Makelaar Dennis Onstenk van City Agency The Hague helpt er geregeld
Italianen, Duitsers, Fransen, Zuid-Afrikanen en Amerikanen aan een woning. ,,Den Haag is
onderdeel van de wereldeconomie. De gehele westerse wereld is flink aan het urbaniseren, dat
zien we hier terug. Overigens neemt niet alleen het aantal expats dat hier naartoe komt, toe.
Ook mensen uit de provincie willen steeds liever in de stad wonen."

Hinder

Expats voeren de druk op de woningmarkt op, maar hebben daar zelf ook hinder van. Dat
ondervond de Amerikaanse Kristen toen zij vanuit haar huurhuis op zoek ging naar een
koopwoning en die onlangs verruilde voor een tweede koophuis.

,,De tweede zoektocht naar een koopwoning ging moeizamer dan de eerste", vertelt ze. ,,We
visten steeds achter het net, omdat er tientallen andere geïnteresseerden waren, het huis een
paar duizend euro werd overboden of de woning al verkocht was voordat we hem konden
bezichtigen. Een paar weken geleden was het, na een zoektocht van zeven á acht maanden,
eindelijk raak. Vlak voor de koop met een ander rond was, bleek dat hij het tóch niet ging
redden met de financiën. Makelaar Dennis Onstenk heeft ons toen teruggebeld met de vraag of
we nog steeds interesse hadden."

Dat het voor expats vanwege gunstige belastingregelingen en goede salarissen per definitie
'makkelijker zou zijn' om aan een huis te komen dan voor de Hollander, verwerpt Kristen
Cheney. ,,Het is juist lastiger. We kennen de taal niet, weten weinig over de woningmarkt en zijn
extra kosten kwijt om documenten te laten vertalen."

Jack denkt er het zijne van. Hij heeft nog altijd geen (huur)huis gevonden en blijft, met vele
anderen, driftig zoeken.

Je las zojuist een Premium
artikel.
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