
BOOTBEWONERS: 
GEWONE

AMSTERDAMMERS
OVER WOONBOOTVERENIGING AMSTERDAM

De Woonbootvereniging Amsterdam komt op voor de belangen van bootbewoners in 

Amsterdam. Samen met andere organisaties zetten we ons in voor redelijk beleid, heldere 

kaders en zorgvuldige regelgeving. Dossiers waar we aan werken zijn kadevernieuwing & 

tijdelijke verplaatsingen, nulmeting & wabovergunning, precario, privéverhuur, verduurzaming, 

welstand en woonbootfi nanciering. We overleggen met de gemeente, politieke partijen, 

informeren onze leden en komen in actie als het moet. En dat is hard nodig, want er komt veel 

op bootbewoners af de komende jaren. 

www.woonbootverenigingamsterdam.nl

info@woonbootverenigingamsterdam.nl  
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Beste Raadsleden,

Dit jaar zijn wij, bootbewoners, gemiddeld per maand € 100 extra aan woonlasten gaan betalen. Andere 

Amsterdammers niet, dat vinden wij onbegrijpelijk. Daarbovenop komt  de aangekondigde stijging van 

de ozb en de afvalstoffenheffing. 

Wonen is een basisbehoefte. Bewoners op de wal kunnen rekenen op voorspelbare en geleidelijke 

verhogingen van woonlasten, maar als bootbewoners worden wij geconfronteerd met steeds hogere en 

onvoorziene woonlasten. 

Wonen op het water lijkt daardoor alleen nog weggelegd voor rijke Amsterdammers. We zien nu al dat 

onze minder kapitaalkrachtige buren hun schip verkopen en de stad moeten verlaten.

Vanwege de coronacrisis is de precario voor de horeca wel opgeschort, maar voor ons niet. Alsof deze 

crisis ons niet raakt. Wij bootbewoners zijn gewone Amsterdammers. We hebben schoolgaande kinderen, 

een karig pensioentje, we zijn ondernemers, hebben onzekere zzp-contracten, arbeidscontracten en alles 

wat daartussen zit. 

Waarom heeft de raad toch met deze exorbitante verhoging voor bootbewoners ingestemd? Belangrijke 
informatie, waarover de wethouder wel beschikte, werd verleden jaar niet met de raad gedeeld. 
Wij vinden dat een besluit met zulke grote gevolgen voor zo’n kleine groep (circa 2000 booteigenaren) 

genomen moet worden op basis van alle relevante gegevens.

In dit boek vindt u alle informatie voor een gedegen afweging en leert u enkele bootbewoners kennen. 

Wij vertrouwen erop dat u deze maand bij de behandeling van de begroting het besluit van verleden jaar 

corrigeert. 

Want bootbewoners zijn gewone Amsterdammers.

Namens de Woonbootvereniging Amsterdam, 

Sander Rutten  
Voorzitter 

06 371 38 234

‘Belangrijke informatie, 
waarover de wethouder 
wel beschikte, werd 
verleden jaar niet met 
de raad gedeel’



|  0504 |  

KERN VAN DE ZAAK
Eind 2019 heeft de raad ingestemd met een verdubbeling van de precariotarieven voor woonschepen 

(van € 6,69 naar € 13 per m2). Dit voorstel vloeide voort uit het coalitieakkoord van 2018 waarin is 

afgesproken dat “De totale (netto) opbrengst van de precario voor terrassen en liggelden voor (woon)

schepen wordt verhoogd met 2 miljoen euro structureel per 2020”. Waarbij bootbewoners de helft van dit 

bedrag moesten opleveren. 

De wethouder financiën deed onderzoek naar de mogelijkheden om de precario voor woonschepen te 

verhogen, zodat er structureel 1 miljoen euro de gemeentekas zou instromen. Uit stukken die door de 

Woonbootvereniging Amsterdam zijn gewobt, kwam naar voren dat dit onderzoek niet het gewenste 

resultaat opleverde.

De wethouder koos er toen voor alleen die informatie naar de raad te sturen die een verdubbeling van 

de precariotarieven zou rechtvaardigen. Bij de onderbouwing van het besluit, suggereert de wethouder 

financiën dat het gaat om het harmoniseren van de tarieven en dat er aansluiting is gezocht bij de 

provinciale huurtarieven van € 15,- per m².

Echter, belangrijke informatie, waarover hij zelf wel beschikte, werd niet met de raad gedeeld. 

De raad moet beslissen over een forse verhoging van de maandelijkse woonlasten van een beperkte 

groep (circa 2000 woonbooteigenaren). Wij vinden dat een besluit met zulke grote gevolgen voor 

individuele Amsterdammers genomen moet worden op basis van alle relevante gegevens.

WEGLATEN VAN INFORMATIE DOOR WETHOUDER FINANCIËN
Bij de onderbouwing van het besluit de precariotarieven te verhogen, suggereert de wethouder financiën 

dat het gaat om het harmoniseren van de tarieven en dat er aansluiting is gezocht bij de provinciale 

huurtarieven van € 15,- per m².

Echter, belangrijke informatie, waarover hij zelf wel beschikte, werd niet met de raad gedeeld. De raad 

moet beslissen over een forse verhoging van de maandelijkse woonlasten van een beperkte groep 

(circa 2000 woonbooteigenaren). Wij vinden dat een besluit met zulke grote gevolgen voor individuele 

Amsterdammers genomen moet worden op basis van alle relevante gegevens.

De volgende informatie werd de raad onthouden
 

1. Amsterdam in 2019 al hoogste precariotarief binnen provincie 
De precariotarieven voor woonschepen in Amsterdam waren in 2019 al het hoogste tarief binnen de 

provincie Noord-Holland. 

Precariotarieven in de provincie Noord-Holland in 2019: 

Amsterdam  € 6,69

Zaanstad  € 5,53

Haarlem   € 5,30

Hoorn   € 5,24 

2.  Precariotarieven in Nederland
De wethouder financiën heeft voor de precariotarieven ook gekeken naar andere delen van Nederland. 

Het hoogste precariotarief in Nederland dat in de gewobte stukken wordt genoemd is € 7,53 per m2 

(Utrecht).

Els Erwteman: 

“Kan zo’n verdubbeling zomaar? Woon je op een boot dan is 
er altijd gezeik. Al zolang ik weet, zijn ze aan het poeren.” 

Joost van Wendel de Joode: 

“De raadsleden zijn misleid in de weergave van de cijfers. We hebben 
altijd al het meest betaald en nu is dat bedrag ook nog eens verdubbeld.”
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3. Precario is geen huur
Op basis van de raadsstukken over precarioverhoging lijkt het logisch dat de gemeente voor de 

precariotarieven aansluiting heeft gezocht bij huurtarieven voor het water. Volgens de wethouder gaat 

het om beprijzing van water. Maar, bij huur geldt een wettelijk vastgelegde geïndexeerde maximale 

verhoging en is er sprake van huurbescherming. Bij precario is dat niet het geval. 

4.  Huurtarief water Amsterdam: € 8 per m2
De wethouder verzuimt in zijn stukken aan de raad op te nemen dat de gemeente Amsterdam al 

huurcontracten heeft als het gaat om de beprijzing van water. De huurtarieven zijn op dit moment € 8 per 

m2 en dus niet de in de stukken genoemde € 15.

Het nu geldende huurtarief van 8 euro kan nooit in één keer naar 13 of 15 euro worden verhoogd. Als 

huurtarieven als uitgangspunt voor precariotarieven worden genomen dan moeten ook de bijbehorende 

beschermingsclausules daarin betrokken worden. In 2 jaar tijd kan dan nooit een verhoging worden 

doorgevoerd van € 6,69 naar € 13 per m2.

5.  Woonbooteigenaren dubbel belast
In de informatie aan de raad stelt de wethouder financiën: “De tarieven voor liggeld voor (woon)schepen 

zijn sinds 1995 nagenoeg niet meebewogen met de waarde van gemeentegrond”. Deze informatie is 

feitelijk onjuist. Dit zijn de feiten:

• De precariotarieven zijn jaarlijks geïndexeerd gestegen en lopen daarmee in de pas met de   

 geïndexeerde huurverhoging.

• Bootbewoners betalen via de ozb-belasting voor de waardevermeerdering van gemeentegrond. 

 Immers ook de ligplaats maakt onderdeel uit van de getaxeerde, te belasten waarde van een   

 woonboot. De WOZ-waarde stijgt ieder jaar fors en daarmee ook de ozb-belasting.

6. Woonlasten
Bij eerdere verhogingsplannen voor precario heeft de gemeente een woonlastenonderzoek laten doen. 

Daaruit bleek dat waterbewoners gemiddeld een flink hoger deel van het inkomen uitgeven aan wonen. 

• Bootbewoners betalen significant hogere kosten voor onderhoud; aan vijfjaarlijkse -hellingkosten en  

 aan de jaarlijkse schilderbeurt van het schip.

• Anders dan bij erfpacht betaalt een waterbewoner bij precario ook voor water waar geen gebruik 

 van wordt gemaakt (denk aan spitse schepen) en betaalt heffingen die bij erfpacht niet zouden  

 gelden. Zo betalen bootbewoners extra havengelden van tussen de € 600,- en € 1200 per jaar voor 

 een bijbootje, dat gebruikt wordt voor onderhoud en als vluchtweg bij calamiteiten. Schepen op   

 erfpacht kunnen een bootje binnen hun ‘kavel leggen’ en betalen geen extra kosten. 

 

Wij vinden het zorgelijk, ondemocratisch en onzorgvuldig dat bovenstaande informatie alleen 
door middel van een wob-verzoek beschikbaar is gekomen én dat de raad op basis van selectief 
gepresenteerde informatie geen goede afweging heeft kunnen maken. 

Het gaat om een besluit met ingrijpende gevolgen voor Amsterdammers. 

BEZWAAR EN BEROEP
In de brief waarin de precarioverhoging werd aangekondigd, werd ten onrechte aangegeven dat je 
geen bezwaar kon maken tegen de aanslag. 

Desondanks heeft een groot deel van de woonbooteigenaren toch bezwaar aangetekend tegen de 

precarioverhogingen. Deze bezwaren zijn per ommegaande afgewezen. 

Cees Reus: 

“Rechtsongelijkheid? Het ontbreekt ook aan onderbouwing. De termijn 
is belachelijk. Dit neigt naar selectief shoppen voor inkomsten.”

Lizet Baars: 

“Nergens in Amsterdam betaal je zoveel woonkosten als op het water.” 

Mariken Overdijk: 

“Het bedrag dat we voorheen spaarden voor de vijfjaarlijkse hellingbeurt 
gaat nu op aan belastingverhoging.” 
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De Belastingdienst stelt in de afwijzing van de bezwaren dat het ervan uitgaat dat de gemeenteraad het 

besluit tot vaststelling van de precariotarieven “zorgvuldig en weloverwogen” heeft genomen. Bovendien 

is de gemeente volgens de Belastingdienst vrij in het bepalen van de tarieven. 

Ook verwijst de Belastingdienst naar de mogelijkheden “dat bootbewoners die niet over voldoende 

vermogen beschikken kwijtschelding kunnen aanvragen”. Maar deze bepaling heeft geen enkele waarde, 

het is alsof je kattenbezitters vrijstelt van hondenbelasting. 

Tot slot heeft de Belastingdienst verzuimd woonbooteigenaren te wijzen op het wettelijk verankerde recht 

om te worden gehoord bij bezwaar. 

Wij zijn geschrokken van het gebrek aan democratische waarborgen, zowel wat betreft de selectieve 

informatievoorziening door de wethouder financiën, als de wijze waarop de Belastingdienst onze 

wettelijke rechten terzijde heeft geschoven.

CONCLUSIE
Wij vragen de raad het vorig jaar genomen besluit over de precariotarieven voor woonboten terug te 

draaien. Deze zijn niet redelijk en willekeurig en bovendien gebaseerd op onvolledige informatie. 

Als de wethouder vasthoudt aan een verhoging van de precariotarieven, zou hij kunnen aansluiten bij 

de thans geldende huurtarieven Amsterdam. In dat geval vinden wij dat ook aangesloten moet worden 

bij de wettelijke huurindexatie, zodat wij in de toekomst niet meer met dergelijke verhogingen worden 

geconfronteerd.

Allart Blaauboer: 

“Ik overweeg serieus vanwege de oplopende kosten het schip te verkopen. 
Zo word je dus als geboren Amsterdammer de stad uit bewogen.” MET BOOTBEWONERS

INTERVIEWS



Tijdens de economische crisis startte ik als zzp-er en verdeelde mijn activiteiten over verschillende 

sectoren. Ik spreidde mijn risico als projectmanager in zowel evenementen als horeca goed, dacht ik. 

Precies twee foute sectoren in deze nieuwe crisis. Net als de droogstaande B&B die het back-up plan 

voor een fi nanciële buffer en pensioen vormde. Van mijn bruto (!) inkomsten gaat nu al 50% op aan 

woonlasten. Hoe hoog aan de lippen wil je dat het water me komt staan?

Wat me steekt is dat ik 3x betaal voor het water waarop ik drij f. Eerst bij de aankoop, verhoogd 

met een hypotheekopslag omdat het onderpand een woonboot is. Vervolgens in de gemeentelijke 

belastingen als ozb, waarbij de ligplaats - ondanks dat die geen eigendom is - wel meetelt in WOZ-

waarde. Dat telt ook door in het eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting. En dan betaal ik ook nog 

precariobelasting? Zonder de zekerheid zoals erfpacht die biedt, of huurbescherming als huurder van de 

ligplaats? Nergens in Amsterdam betaal je zoveel woonkosten als op het water. 

Dat een verdubbeling zo uit de lucht kan komen vallen vind ik onbehoorlijk. Lizet wil zelfredzaam zijn maar 

hoe had ze hier in een fi nanciële planning rekening mee kunnen houden? Wonen is een basisbehoefte, dit 

soort exorbitante verhogingen verkleint mij n vertrouwen in de overheid en geeft me een gevoel 

van rechtsonzekerheid. Het levert onrust en onzekerheid in de basis op, precies wat je in mijn werk niet 

gebruiken kan. 

LIZET BAARS (52) 

inkomstenbron: zelfstandig projectmanager evenementen en horeca, 

distributeur van Deense ethanolhaarden en B&B-houder

woonlasten 50% van bruto inkomen

‘Wat me steekt is dat ik 
3x betaal voor het water 
waarop ik drij f’
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‘Bij  de gemeente wordt een 
verkeerde inschatting van 
bootbewoners gemaakt.’

Een woonboot was in 1995 de enige betaalbare woonruimte voor de toen zwangere Karen en Erik, type 

ruwe bolster blanke pit. Als eerste generatie bootbewoners betaalden ze toen jaarlijks omgerekend € 270 

liggeld. Dat verdubbelde in een termijn van 10 jaar. Nu gaat het voor hun bescheiden scheepje aan 

de Borneokade in één klap van € 749 euro naar € 1456. Die verdubbeling moet uit een inkomen 

van een maatschappelijk werkster en een arbeidsongeschiktheidspensioen komen. 

De hypotheek is dan wel afbetaald, maar het beeld dat er bij een hypotheekvrije woonboot geld over 

blijft, is niet juist. Marktwaarde van je woning is nog geen fi nanciële bestedingsruimte. Bij  de gemeente 

wordt een verkeerde inschatting van bootbewoners gemaakt. Er wonen op het water heus 

gefortuneerden met een hypotheekvrije boot en een B&B voor een zakcentje, maar bootbewoners zijn 

net zo divers als Amsterdammers. Een groot deel stamt uit de tijd van de woningnood, de 

“waterkampers”. Die oude garde heeft vaak nog steeds een kleine beurs.  

Aan inwoners die hun lasten niet kunnen betalen biedt de gemeente een regeling voor kwijtschelding. 

Voor precario wordt die ook beloofd, maar kwijtschelding is er alleen voor huurders, en waterbewoners 

zijn nagenoeg allemaal eigenaren. We hebben al buren en vrienden zien vertrekken omdat ze de 

hoge kosten van wonen op het water niet meer kunnen opbrengen. De exodus het water af van 

de gewone Amsterdammer is begonnen. “Als je het beleid aan verhogingen ziet zou je haast denken dat 

de gemeente erop uit is gewone Amsterdammers te vervangen door fi nancieel beter gesitueerden.” 

KAREN (63)

inkomstenbron: maatschappelijk werker zorgontwijkende ouderen 

ERIK UYTENDAAL (58)

inkomstenbron: arbeidsongeschikt, vrijwilliger Veteranen Rescue Team 

voor opsporing van vermiste personen 

verhoging precariobelasting: van € 749 naar € 1456 
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Er ging twee jaar denk- en uitzoekwerk aan vooraf, voordat we eveneens twee jaar geleden het schip 

Zwerver van de eerste bewoners kochten. Welk onderhoud moet je zelf kunnen, welke kosten komen er 

bij een schip kijken die onze woning niet had? Als fi nancieel leider van cultureel centrum Mezrab (vorige 

maand beloond met de Amsterdamprijs voor de Kunst) is Karl erop gespitst overzicht te houden. Hij 

bouwde bewust reserves op voor een eventuele crisis, en die kwam nog ook. Mezrab overleeft dit jaar 

dankzij verstandig en voorzichtig handelen. 

Het fi nancieel overzicht voor de eigen woning biedt minder steun. Met freelance inkomsten die fl uctueren 

tussen € 0 en € 2000 per maand is het inplannen van het betalen van de rekeningen noodzakelijk. We 

merken echt wat van die onvoorziene belastingverdubbeling. Zuur en zwaar is het argument dat de 

tarieven nooit verhoogd zouden zijn. De precariotarieven zijn wel degelijk geïndexeerd. We wonen hier 

net, als er al sprake zou zij n van achterstallige belasting, hoe zouden we die dan bij  de vorige 

eigenaar kunnen declareren?

Ondanks dat de woonruimte 125 vierkante meter bedraagt, betalen we voor 155 m2. Anders 

dan bij een woning betaal ik ook voor de ruimte die mijn woning niet innneemt, namelijk een rechthoek 

om mijn boot heen. Naast de spitse punt scheelt dat ook schuine wanden boven water dat niet gebruikt 

wordt, goed voor 30 meter ofwel € 390 extra. Voor een bijbootje op datzelfde water betaal je zo nog 

€ 1000 extra.

FARNOOSH FARNIA (39)

inkomstenbron: artistiek directeur festival Oerol, mede-eigenaar Mezrab 

storytelling school en adviseur Fonds voor de podiumkunsten

KARL GIESRIEGL (55) 

inkomstenbron: fi nancieel directeur cultureel centrum Mezrab, directeur 

Rederij Lampedusa

betalen voor oppervlakte 155 m2, woonoppervlak 125 m2

‘Ondanks dat de woonruimte 
125 vierkante meter bedraagt, 
betalen we voor 155 m2.’ 
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1000 Gulden per maand kostte onze kamer, dat was in 1981 absurd hoog. Dan maar het water op. We 

trokken aan boord van Hans’ schip uit de Bruine Vloot. Buiten het toeristenseizoen lag het charterschip in 

de jachthaven en kon Margreet naar haar werk in de zorg. 

Drinkwater tanken doe je hier in de Oude Houthaven met een slang uit de kraan op de steiger. Pas vorig 

jaar is de steiger voorzien van rioolaansluitingen, dat was vanwege de tijdelijke ligplaatsen uitgesteld tot 

de wet het verplichtte. Als je al 10 jaar geen faciliteiten levert, vind ik een verhoging met meer 

dan een infl atiecorrectie niet terecht. 

Ik leid geen armoe met een inkomen als verpleegkundige, maar voor een belastingverhoging 

van € 1000 moeten wij  wel dingen laten. Zoon Niels (25) staat al zeven jaar ingeschreven voor een 

woning, dochter Marloes (21) die stage loopt als stewardess woont ook noodgedwongen nog thuis. Als 

we willen varen nemen we hun huis mee, dus dat doen we haast alleen nog tijdens SAIL. Een schip uit 

1898 varend houden is een fl inke kostenpost, maar we brengen dat uit verantwoordelijkheid voor erfgoed 

wel op. 

Realiseert men zich wel wat voor investeringen een woonboot met zich meebrengt, zoals de kosten 

voor een hellingbeurt (€ 6000) of het van het gas af brengen? Je hypotheek verhogen is geen 

mogelijkheid zoals op de wal, zeker nu er nog maar één aanbieder is. Daar wordt geen rekening mee 

gehouden. Wonen op het water is zeker een voorrecht, maar wonen is geen luxe maar een eerste 

levensbehoefte. 

MARGREET TER MEER (62) 

inkomstenbron: verpleegkundige

HANS JANSEN (62) 

inkomstenbron: scheepsinstallateur

NIELS (25)

MARLOES (21)

‘Maar wonen is geen 
luxe maar een eerste 
levensbehoefte.’ 
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Aangezien we hier al 10 jaar wonen denk je misschien aan “Help mijn man is klusser”, en Jeremy is 

inderdaad scheepstimmerman. Geld en tijd voor verbouwen bleek in porties te komen en het moet wel 

goed gebeuren. Gestaag kruipt het vakmanschap van de boeg naar de kont van het schip. De B&B voorin 

moest de centen voor de laatste loodjes opbrengen. De ruimte is prachtig geworden, maar dat heeft 

vanwege de crisis nog geen betalende gast gezien. 

Precariobelasting gaat voor ons in één klap van € 110 naar € 213 per maand. Ik heb toch sterk de 

indruk dat als dit voor huizen zou gaan gelden, een dergelij ke verhoging niet eens overwogen 

was. Het is echt veel geld per maand erbij. De WOZ-waarde en dus belastingen zijn in 10 jaar ook gillend 

omhoog gegaan. 

Woonboten worden als huizen gezien als het gaat om het Bouwbesluit en 

omgevingsvergunningen, maar in deze regelgeving zij n we weer geen woning maar tellen we 

als terras. Precario is een commerciële tool voor pleziervaart en horeca. De woonboten lijken er even 

snel bijgefrot te zijn. 

MAARTJE BERKHOUT (45) 

inkomstenbron: projectleider Greenpeace

JEREMY DANBURY (54) 

inkomstenbron: aannemer in woonboten

MALOU (16)

FLO (14)

‘Ik heb toch sterk de indruk 
dat als dit voor huizen 
zou gaan gelden, een 
dergelij ke verhoging niet 
eens overwogen was.’
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Mijn overbuurman vroeg een bouwvergunning voor een steiger aan, precies op mijn ligplek! Absurd 

natuurlij k, maar de gemeente had toen - en heeft nog steeds - geen gronden om zo’n 

aanvraag af te wij zen. Een ligplaats is openbare ruimte zonder bescherming voor de bewoner, 

precariobelasting onderstreept dat. 

Precario is er voor (drijvende) terrassen en containers op straat, een belasting op het bedrijfsmatig 

benutten van openbare ruimte. Maar met wonen wordt geen geld verdiend. Dit is niet het juiste 

middel om voor een ligplaats te betalen. Erfpacht, eigendom, registergoed, dat zijn afspraken 

waaraan je wat hebt. 

In 1980 kochten we hier op de Amstel een houten arkje op een ponton, een schark heet dat. Nu is 

het een woning op super A-locatie en dan mogen we extra betalen. Het centrumtarief is met € 15 

per vierkante meter zo mogelijk nog hoger dan wat al het hoogste tarief van Nederland is. Maar 

precariobelasting biedt ons naast geen bescherming ook geen zeggenschap. Ik kan er geen 

geld aan ontlenen en geen afspraken met de bank maken. 

Een onaangekondigde platte belasting moet je uitleggen, aantonen waarom het noodzakelijk is. Dit hakt 

erin en gaat in tegen mijn rechtsgevoel. Ik betaal graag mee om Amsterdam leefbaar te houden, maar 

waar is dit bedrag op gebaseerd? 

REINIER TE GROEN (65) 

inkomstenbron: projectmanager bouwbedrijf Dura Vermeer

IRENE DE BAAT (64) 

inkomstenbron: pedagogisch medewerker

THIBAUD (25)

NINA (21)

‘Ik betaal graag mee om Amsterdam 
leefbaar te houden, maar waar is dit 
bedrag op gebaseerd?’ 
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Wordt het liggeld verdubbeld? Dat wist ik niet, wat krijg ik daarvoor dan? Voor het scheepje van 23 meter 

lang gaat Els straks € 700 extra betalen. Voor het eerst in mijn leven heb ik stoelen die niet van de straat 

komen. Dat wordt betaald door de verhuur van een stukje van mijn woning aan toeristen. De B&B betaalt 

de olie in de kachel ‘s winters. 

Ik woon al 40 jaar op de Cornelia. Al zolang ik hier lig, kook ik elke woensdag pasta voor de kinderen uit 

de buurt. Volwassenen zijn dan verboden aan boord. Zie je mijn kettinkje met een gouden pasta, dat heb 

ik gekregen. Ik ben een kindermagneet. Omdat ik niet oordeel en kinderen gelijkwaardig benader, denk 

ik. Iedere dag klimt er wel eentje het trapje af om te verven of kleien. Els is de veilige haven. 

Haar eigen haven voelt niet meer zo veilig. Kan zo’n verdubbeling zomaar? Woon je op een boot 

dan is er altij d gezeik. Al zolang ik weet, zij n ze aan het poeren. 

ELS ERWTEMAN (68) 

inkomstenbron: AOW en nabestaandenpensioen
‘Woon je op een woonboot 
dan is er altij d gezeik. 
Al zolang ik weet, zij n ze 
aan het poeren.’ 
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Klunzen met linkerhanden zijn we. Toch kochten we acht jaar terug dit schip, aan de touringcar parking 

bij het CS. Het lag al langer te koop en was in slechte staat weten we nu. Eén keer in de fi k, twee keer 

lek, en we gingen drie weken lang over een bootje vanaf de buren aan boord nadat de steiger (met vier 

ambtenaren erop) is ingestort. Maar ja, het was betaalbaar. 

Alle woonlasten zijn duurder dan aan de wal. Een hypotheek voor een woonschip dekt alleen de WOZ-

waarde, dus een koper moet eigen geld meebrengen. Bovendien betaal je een premie-opslag en is 

er maar één aanbieder. Er moest onvoorzien voor € 8000 aan staal tegenaan, dan nog riool erin en 

die dieselkachel eruit, belastingen betalen over water wat je niet inneemt. Inmiddels zijn de kosten 

gestabiliseerd. En dan komt er een belastingverhoging van € 1200 uit de lucht vallen. Waar stopt het?

Woonboten zij n ook de reden waarom mensen naar Amsterdam komen. Met een modaal 

inkomen hebben wij hier meer te besteden dan de meeste buren. Ondanks dat onze inkomsten hard 

achteruit zijn gegaan sinds ik mijn vaste baan ben kwijtgeraakt. Prachtig wonen hier maar als ik dat 

allemaal geweten had, dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan.

ELLEN BULTHUIS (51) 

inkomstenbron: docent InHolland 

SANDER DONKERS (53) 

inkomstenbron: journalist, schrijver, muzikant

HANNAH (18)

‘Woonboten zij n ook de 
reden waarom mensen 
naar Amsterdam komen.’ 
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We kochten 31 jaar geleden een bak roest in een verlaten industriegebied. Met iedere euro die we 

hadden hebben we een woning gecreëerd. De laatste tien jaar is het Oostelijk Havengebied duur 

geworden, zoals De Pijp en Jordaan. Aangeharkt. Ik woon liever in een rafelrand van de stad maar daar 

zijn nergens ligplaatsen. In Amsterdam wordt tegenwoordig mensen met weinig geld een manier 

om zich betaalbaar te vestigen ontnomen. 

Met een belastingverhoging van maandelijks € 111 missen wij in vijf jaar tijd € 6680 euro. Het bedrag dat 

we voorheen spaarden voor de vijfjaarlijkse hellingbeurt gaat nu op aan belastingverhoging. Het varend 

houden van het schip zal als eerste opgeofferd worden. Hoe moeten we al die kosten ophoesten? Voor 

verduurzamen is zo ook geen geld. Ik loop tegen mijn pensioen dus ik zal nooit meer extra inkomsten 

kunnen genereren.

   

MICHEL GROEN (64) 

inkomstenbron: hydrogeoloog, technicus gedetacheerd vanuit de VU

MARIKEN OVERDIJK (57) 

inkomstenbron: part-time docent & coördinator Rietveldacademie, 

kunstenaar

STAN (17) 

‘In Amsterdam wordt 
mensen met weinig geld een 
manier om zich betaalbaar 
te vestigen ontnomen.’ 
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In vergelijking met een huis op eigen grond betalen we twee keer voor dit plekje. Maar je moet dit 

happen, er is geen overleg of discussie mogelijk. Wij hadden geld maar onze overburen zijn serieus 

getroffen door de verhoging van precario. Dit soort acties maakt dat de diversiteit sneller dan gewenst 

afneemt. 

De Amsterdamse precariotarieven waren al in 2019 het hoogst van de provincie. In andere provincies 

bedraagt het hoogste precariotarief € 7,53 per m2 (Utrecht). Nu wordt er € 13 en in de binnenstad zelfs 

€ 15 voorgesteld. De raadsleden zij n misleid in de weergave van de cij fers. We hebben altij d al 

het meest betaald en nu is dat bedrag ook nog eens verdubbeld.

Wat gebeurt er met dat door die slechts 2000 woonboten opgehoeste fortuin? Komt dat ten goede 

aan de belastingbetaler? We hebben op eigen kosten meerpalen moeten slaan, de steiger zelf 

betaald. Toen de brug niet open ging op weg naar de werf gaf de gemeente niet thuis. 

Pas toen we tijdens onze verbouwing aan tafel kwamen bij de gemeente begonnen de dingen de goede 

kant op te gaan. Hier, en voor het dossier Kades waar ik me vanuit de Woonbootvereniging Amsterdam 

voor inzet, is overleg de juiste weg. De uitnodiging staat hier zwart op wit. 

JOOST VAN WENDEL DE JOODE (52) 

inkomstenbron: partner-manager UiPath software 

NATASJA DE JONG (50) 

inkomstenbron: product developer Fabienne Chapot fashion

BEIKE (16)

MISHA (14)

‘We hebben altij d al 
het meest betaald en 
nu is dat bedrag ook 
nog eens verdubbeld.’ 
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Mijn woon-werkverkeer is al decennialang een kuiertje; van mijn woonschip aan de Javakade naar mijn 

café Kanis en Meiland op KNSM-eiland. Vereenvoudiging van precario waardoor reclame niet meer is 

belast, heeft er ook toe geleid dat de woonlasten hard omhoog gaan. Dat ik betaal voor een winterterras 

op de stoep en ‘s zomers extra voor het terras aan de waterkant, dat is logisch. Dat precario voor mij n 

woonschip onder dezelfde regeling valt als mij n café is niet eerlij k, want met wonen kun je 

niks terugverdienen. 

Dit jaar ben ik bij de Kanis de helft aan omzet kwijtgeraakt, en gelukkig heeft de gemeente het café de 

precario kwijtgescholden. Voor de ligplaats dan weer niet. Straks moet ik voor mijn woning € 3200 aan 

precariobelasting betalen. De dekschuit tussen wal en schip wordt voor hetzelfde tarief aangeslagen. 

De buurman 100 meter verderop betaalt niet voor dezelfde dekschuit. Rechtsongelij kheid? Het 

ontbreekt ook aan onderbouwing. De termij n is belachelij k. Dit neigt naar selectief shoppen 

voor inkomsten. 

Verderop is een kantoor op een schip gekomen. Verkocht voor ruim 1,2 miljoen, een prijs die haast alleen 

een bedrijf kan betalen. De zoon woont op een kamertje aan boord zodat het niet als woningonttrekking 

telt. Straks kan geen mens het meer betalen.

CEES REUS (57) 

inkomstenbron: horeca-ondernemer café Kanis & Meiland

dubbel getroffen voor woonschip en terrassen

‘Straks kan geen mens 
het meer betalen.’
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Sinds 1974 hebben we waanzinnig veel tijd en geld gestopt in het bewoonbaar maken van dit plekje. 

Eerst haalden we water bij de buren, een autosloperij. We hadden eerder kabel-tv dan elektra, want dat 

werd geleverd door een commercieel bedrijf, geen overheid. Sinds 2005 heb ik de gemeente elk jaar 

gebeld om een rioolaansluiting. Ik heb gejaagd, en in 2012 kwam het er eindelijk van. Kostte ons € 4000, 

terwijl ieder huis dat gratis krijgt. Ook het baggeren moesten we zelf betalen. Aansluiting elektra: 2900 

gulden. Aansluiting water: 1700 gulden. Rob weet dat nog steeds uit het blote hoofd, dan weet je hoe 

hoog het zit.

Bootbewoners worden al jaren behandeld als probleem. Hou eens op met mensen op het water als 

anders te beschouwen. Bootbewoners zij n gewone mensen, met gewone banen. Niks bij zonders. 

Inmiddels zijn we gesetteld en met pensioen, maar we hebben hier wel beiden hard voor gewerkt. Als 

machinist voor de KNSM, als docent, uiteindelijk opgeklommen tot schoolhoofd. Het bootje voor de deur 

is weg, vanwege de kosten. Nu dat ik bij na 70 ben word ik erop afgerekend dat ik een leven lang 

iets opgebouwd heb.

ROB LOEP (69) 

inkomstenbron: gepensioneerd opleidingsmanager ROC Amsterdam

GUSTA DE HAZE (68) 

inkomstenbron: gepensioneerd docent ROC Amsterdam

‘Bootbewoners zij n gewone 
mensen, met gewone banen. 
Niks bij zonders.’ 
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Bij bootbewoners binnen kijken was tijdens het afnemen van interviews voor dit boekje een mooie 

bijkomstigheid. Ieder is op z’n eigen manier nog steeds een beetje pionier. Van de subsidie-aanvragen 

voor het verduurzamen van de eigen woning blijkt 20% door woonboten gedaan. De waardering voor het 

baanbreken, risico, lef en experiment mag wel wat meer. Bootbewoners blij ven vernieuwers, ook al 

draagt niet iedereen nog werklaarzen. 

Als je een beeld schetst van typisch Amsterdam dan ligt daar een woonboot in. Maar je bent een soort 

van vogelvrĳ , alsof de stad je liever kwĳ t dan rĳ k is. 

Volgend jaar gaat de kostwinner hier met (gedwongen) pensioen en zo’n absurde verhoging levert wel 

een gat in de planning op. Wij  hebben net de vaste lasten verlaagd door verduurzaming van ons 

schip, komt het bedrag aan energiekosten weer als belasting op de mat vallen. 

  

INGEBORG VAN LIESHOUT (47) 

inkomstenbron: tekstschrijver, sup-instructeur bij Nautiek

‘Bootbewoners blij ven 
vernieuwers, ook al 
draagt niet iedereen 
nog werklaarzen.’ 
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Ik wist niet dat ik zo weinig kon verdienen. Sinds de komst van de smartphonecamera zijn de opdrachten 

voor fotografen geslonken. Als aanvulling werd ik brugwachter, daarna wijnverkoper. Jaren ben ik er tegen 

geweest, maar mijn stuurhut en roef werden een B&B, ondanks dat hospitality niet echt mijn ding is. Die 

B&B is een pijler van mijn inkomen. Toen ik hier 20 jaar geleden een boot met ligplaats kocht was ík de 

yup. Nu maak ik me zorgen om mijn woonsituatie, corona en precario maken het nog erger. Hou ik dit vol, 

of vertrek ik naar Lutjebroek?

Ik overweeg serieus vanwege de oplopende kosten het schip te verkopen. Zo word je dus als 

geboren Amsterdammer de stad uit bewogen. Ik woon op een tiet met geld maar als ik verkoop, 

kan ik niet in Amsterdam terugkopen. Daar heeft Bruno, mijn schoolgaande zoon, nog serieuzere 

bezwaren tegen. 

Mij n schip is mij n pensioen. Risico’s horen bij  ondernemerschap, maar wonen hoort daar echt 

niet bij . 

ALLART BLAAUBOER (55) 

inkomstenbron: fotograaf, B&B-houder

BRUNO (16)

‘Risico’s horen bij  
ondernemerschap, 
maar wonen hoort 
daar echt niet bij .’  
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