Europese verkiezingen

De Dutch case blijft onverminderd
van belang voor heel Europa
Van 22 tot 25 mei 2014 vinden overal in de Europese Unie verkiezingen
plaats voor het Europees Parlement (ep), het enige eu-orgaan dat eenmaal
in de vijf jaar rechtstreeks wordt gekozen door de 500 miljoen inwoners
van Europa. Barbara Steenbergen, hoofd van het kantoor van de International
Union of Tenants (iut) in Brussel, legt uit wat er met de verkiezingen
op het spel staat voor huurders.

Het Europees Parlement
deelt de bevoegdheid over
de begroting en wetgeving
van de eu met de Raad van
de Europese Unie, een
forum van nationale
ministers van elk eu-land.
Het nieuwe parlement zal
751 leden tellen. Nederland
heeft 26 Europarlementariërs. Nederland en
Groot-Brittannië zijn de
eerste landen die gaan
stemmen op 22 mei.
Het leeuwendeel van de
lidstaten stemt op 25 mei.
Deze foto is gemaakt in
Nederland tijdens de eerste
Europese verkiezingen
in 1979.
Foto © Europese Unie 2014

Wat speelt er op dit moment in Brussel
dat van belang is voor huurders?
‘In Brussel speelt nog steeds het dossier
(Dutch case) over de staatssteun aan Nederlandse woningcorporaties en de beperking
van de doelgroep die zij mogen bedienen
door het stellen van een inkomensgrens.
Deze heeft ook gevolgen voor andere Europese landen met een sociale huursector. In
de kern draait het om de vraag: willen we in
Europa een grenzenloze markt waarin sociale voorzieningen een goede positie krijgen
en houden? Of willen we verder gaan met
de volledige marktliberalisering zoals die
tot nu toe hier in Brussel wordt ingezet?
De Dutch case brengt ook nog iets anders
aan het licht: een groot democratisch tekort bij de Europese commissie, zeker als
het om mededinging gaat. Wij hebben als
IUT en Cecodhas (de Europese federatie van
publieke, coöperatieve en sociale huisvesters) bij alle instellingen van de EU om steun
gevraagd tegen de richtlijn die de Nederlandse woningcorporaties aan banden zou
leggen. En die steun kregen we. Niet alleen
van het ep. Maar ook van adviescomités als
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het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de regio’s. Iedereen was
erop tegen om als EU zo diep in te grijpen in
de Nederlandse volkshuisvesting. Toch heeft
de Europese Commissaris voor mededinging (destijds Neelie Kroes, tegenwoordig
Joaquín Almunia) de richtlijn doorgezet.
Op dit moment is er in de EU geen demo
cratische of parlementaire invloed als het
gaat om commissiebesluiten over mededinging. Maar juist die zijn heel bepalend voor
beleid op nationaal niveau. Aan dit democratische tekort moeten we iets gaan doen.’

Waar gaat de iut zich de komende
vijf jaar nog meer op richten?
‘Het bezuinigingsbeleid dat van Brussel
uitgaat heeft een directe uitwerking op de
arbeidsmarkt. Meer mensen zullen hun
baan verliezen en hun woning niet meer
kunnen betalen, of dat nu huur of koop is.
Zeker in de Zuid-Europese landen zien we
een toenemend aantal huisuitzettingen.
In Spanje zijn tot nu toe al 500.000 mensen
uit hun huis gezet! Het probleem speelt ook
in Griekenland en Ierland of de landen waar

geen fatsoenlijke huurmarkt bestaat. Het
nieuwe EP moet zich duidelijk gaan uitspreken tegen huisuitzettingen in Europa. Afgezien van dat een huisuitzetting zo’n beetje
het ergste is wat je een familie kan aandoen;
de (maatschappelijke) kosten voor een huisuitzetting zijn ontzettend hoog. In de landen
waar we grote koopmarkten hebben, moeten we aan de slag voor een sociale huursector. We moeten iets doen met al die lege
appartementen en gebouwen. Veel van die
leegstand is in handen van banken die ook
geen baat hebben bij leegstand. Waarom
zetten we die lege woningen niet om in betaalbare huurwoningen? Zeker als het gaat
om banken die wij met veel belastinggeld
overeind hebben gehouden.’

Hoe staan de verschillende partijen
tegenover de standpunten van de iut?
‘Dat kan ik het beste laten zien aan de hand
van een voorbeeld. In juni vorig jaar heeft
het EP een ontwerpresolutie aangenomen
(opgesteld door Karima Delli, de Groenen/
Europese Vrije Alliantie) over het belang
van sociale huisvesting in de EU. De socialisten, de groenen en de liberalen hebben
voor gestemd. De conservatieven onthielden
zich van stemming. Daardoor kon de resolutie wel aangenomen worden. Met deze
partijen kunnen we als huurders dus samenwerken. Maar met de populistische, eurosceptische en racistische partijen aan de extreem linkse en extreem rechtse kant, kunnen we als IUT niets beginnen. Voor zover ik
het nu kan overzien hebben alleen de socialistische partijen, Partij van de Europese Sociaaldemocraten en Europees Links, sociale
huisvesting in hun verkiezingsprogramma
staan en benoemd als een van de pijlers van
een sociale economie.’
AV
Wilt u de uitgebreide versie van dit interview lezen?
Mail dan redactie@woonbond.nl

