
Tante Sidonia draagt al 66 jaar
haar instappers,maatje 51.Mo-
destudenten en schoenontwer-
pers zullennu eennieuwpaar
creëren. DésiréeBaks-Lindeijer
vandeKlubLangeMensen en
hoofdredacteur vanbijbeho-
rendmagazineXLLL jureert.

Welke schoenen houden het nu 65
jaar uit?
“Wonderlijk hè? Ze heeft vast een
goede schoenmaker. Of een kast
vol reserve-exemplaren.”

Moet dewinnende schoen ervoor
zorgen dat Tante Sidoniawat ster-
ker in haar schoenen staat?
“Dat zou fijn zijn.Met een hak is
ze nog langer, dus daarwordt ze
niet veel zekerder van.Misschien
is dat op te lossenmet een riempje
omhaar enkel, dat iswel heel ele-
gant enmodieus.”

Ubent zelf 1meter 93 lang. Bent u
zelf ooit onzeker geweest over uw
lengte?

“Absoluut,mijn hele jeugd heeft
in het teken gestaan vanmijn
lengte. Vooral als puberwas dat
verschrikkelijk. Inmiddels ben ik
eroverheen gegroeid.”

Speelt Sidonia een voorbeeldrol
voor de Klub LangeMensen?
“Nee, de lezers vanXLLLhebben
het liefste concrete consumenten-
informatie.”

Wellicht een goed covermodel?
“Wieweet.”

Dewinnaarmag de schoenen uit-
eindelijkmee naar huis nemen. Is
het niet leuker ze te geven aan ie-
mand van deKlub LangeMensen?
“Daar komendan alleen travestie-
ten voor in aanmerking. De groot-
ste schoenmaat onder vrouwen is
geloof ik 46.”

Leuke actie onder de XLLL lezers?
“Daar breng jeme op een idee.”

Zal Lambik eindelijk voor Tante Si-
donia vallen als ze haar nieuwe
sandaaltjes aantrekt?
“Hopelijkwel. Ikmoetme eens
verdiepen inwat Lambikmooi
vindt, dat is een goedemanier om
de schoenen te beoordelen.”

Heeft Tante Sidonia er zelf nog zeg-
genschap in?
“Ze zit niet in de jury, voor zover ik
weet.”

LISANEDERVEEN

Nieuwe
instappers
voor Sidonia

‘De grootstemaat
onder vrouwen is 46’

A
ld
u
s

nieuws4 VRIJDAG 15 APRIL 2011

Jaïr Stranders, die tot zijn verbazingmerkte dat zijn appartement op deGroenburgwal opmarktplaats.nl te huur stond. FOTOMONA VANDENBERG

Oplichterswoningmarkt Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zag eigen kantoor aangeboden

PAUL VANDERZANDEN

DEN HAAG – Het kabinetsplan
om het btw-tarief op dagelijkse
boodschappen fors te verhogen,
is direct gesneuveld. De Tweede
Kamerverzet zich fel tegendebe-
lastingverhoging.

Staatssecretaris Frans Weekers
(VVD, Financiën) presenteerde een
omvangrijk plan om het belasting-
stelsel eenvoudiger te maken. Een
belangrijkemaatregel daaruit is het
verdwijnenvanhet gunstigebtw-ta-
rief voor dagelijkse voedingsmidde-
len. Boodschappen in de super-
marktworden dan flink duurder.
De Tweede Kamer kwam direct in

opstand, de coalitiepartijen CDA en
PVV voorop. “Een hoger btw-tarief
voor de gewoneman is onbespreek-
baar,” zei PVV-leider Geert Wilders.

Ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt
was resoluut: “We gaan niet de za-
terdagse boodschappen tien euro
duurder maken. Kom ons niet aan
de boodschappenkar.”
De grootste oppositiepartijen zijn

ook tegen.
Weekers wil dat consumenten in

de toekomst 19 procent btw gaan
betalen voor alles wat ze kopen. Ter
compensatie verlaagt de staatsse-
cretaris de inkomstenbelasting, zo-
dat mensen nettomeer overhouden
ophet loonstrookje.
Deze verschuiving in de belasting-

heffing moet de economische groei
aanjagen. Werknemers gaan im-
mers meer verdienen, zeker als ze
extra uren draaien. “We willen de
welvaart in Nederland vergroten
door de koek van de economie gro-
ter temaken,” aldusWeekers.
De staatssecretaris maakt het

liefst deze kabinetsperiode nog een
begin door het lage tarief te verho-
gen van 6 naar 8 procent. Dat levert
ongeveer 1,4 miljard euro op. Vol-
gens de supermarkten betalen con-
sumenten na zo’n btw-verhoging
jaarlijks 640miljoeneuromeer voor
hun boodschappen. Maar ook een

bezoek aan de kapper, de bioscoop
of het café wordt duurder. Net als
kraanwater, openbaar vervoer,
kranten en tijdschriften. Er wordt
gevreesd dat de ingreep grote scha-
de oplevert voor bedrijven.
De sociale diensten waarschuwen

dat vooral mensen met een laag in-
komen of een uitkering de dupe
worden van de maatregel. Zij geven
naar verhouding een groter deel
van het huishoudbudget uit aan da-
gelijkse boodschappen.
Weekers ontkent dat lagere inko-

men extra worden geraakt. “Dan
zou ik het niet doen.” Maar daar ge-
looft eenmeerderheid van de Twee-
de Kamer niets van. De storm van
kritiek heeft Weekers dan ook aan
het denken gezet. “De zorgen rond
deboodschappenkar begrijp ik heel
goed. Het is nadrukkelijk een optie
om levensmiddelen uit te zonderen
van de btw-verhoging.”
Volgens hoogleraar fiscale econo-

miePeterKavelaars ishetplandaar-
mee zo goed als failliet: de helft van
alle producten die onder het lage
btw-tarief vallen, zijn dagelijkse
boodschappen.

‘Kom niet aan de boodschappenkar!’

btw zou 19
procent
worden

6%

‘Prachtig pand, weinig huur’
■ Vervolg van pagina 1

Wie precies achter de nepadverten-
ties zitten, is volgens de Amster-
damse politie moeilijk te achterha-
len omdat de oplichters veelal van-
uit het buitenland opereren. Ver-
moedelijk gaat het om Nigeriaanse
bendes: het merendeel van de ge-
bruikte IP-adressen kan terug wor-
den herleid tot Nigeria. Hoewel ge-
dupeerden wordt aangeraden aan-
gifte te doen, is de pakkans volgens
de politie minimaal. “Het zijn geen
domme jongens. Ze weten hun spo-
ren heel creatief uit tewissen.”
Precieze aantallen kan de politie

niet noemen, maar mensen zouden
slechts op ‘zeer kleine schaal’ echt
zijnopgelicht.VolgensBakker ishet
aantal gedupeerden echter velema-
len groter dan het aantal mensen
dat aangifte heeft gedaan. “Veel
mensen laten het erbij zitten. Som-
migen leggen misschien ook de
schuld bij zichzelf.”
Bij het Meldpunt Ongewenst Ver-

huurgedrag kwamen het afgelopen

jaar zo’n twaalf meldingen binnen.
Zelfs het eigenkantoor bleef niet ge-
spaard. “Vorig jaar vonden we een
advertentie waarin ons pand op de
Nieuwezijds Voorburgwal te huur
stond. Dan ben je ofwel een heel
domme oplichter ofwel een heel
brutale,” lacht Bakker.
De woningnood en hoge huurprij-

zen in Amsterdam maken de stad

populair bij buitenlandse oplich-
ters, stelt Sonja Vink van woning-
corporatie Ymere. “Ze maken mis-
bruik van de gretigheid van men-
sen. Een prachtig appartement in
hartje centrum Amsterdam voor
weinig huur,wiewil dat nu niet?”
Sinds 2009 huurt Ymere een be-

drijf in dat het internet afstruint
naar illegale advertenties. “We rich-

ten ons op illegale onderhuur,maar
dergelijke Nigeriaanse praktijken
komenweoveral tegen,” zegtmede-
werker Robbert Stolk. Voornamelijk
websites als Expatriats.com en Ka-
mer.nl blijken populair. Stolk:
“Tachtig procent van die apparte-
menten is pure oplichting.”
Veel van de woningen die worden

misbruikt, blijken eigendom van
Amsterdamse woningcorporaties.
“Onze gok is dat ze de adressen van
Woningnet plukken en daar wat
leuke foto’s bij zoeken,” zegt Stolk.
Hij erkent dat het vooraf niet altijd
makkelijk is om een nepadvertentie
te herkennen. “Zodra mensen rea-
geren met een lang, overdreven
vriendelijk verhaal in slecht Engels
zit jewaarschijnlijk niet goed.”
Een andere kenmerk is de beta-

lingsmethode, die meestal via Wes-
tern Union of MoneyGram verloopt.
Stolk: “Ze proberen alles zo ano-
niem mogelijk te houden. Eenmaal
betaald zie je er nooit meer iets van
terug.”

EVAOUDE ELFERINK

Advertenties opwebsites alsMarkt-
plaatsworden vooraf niet gecontro-
leerd. “Wij biedenmensen een plat-
form,maar spelen zelf geen rol bij de
transactie,” verklaart eenwoordvoer-
der vanMarktplaats. Omdewebsite
weerbaarder temaken tegen oplich-
ters, is in oktober 2010 samenmet po-
litie en justitie hetMeldpunt Interne-
toplichting opgericht. “Natuurlijk let-
tenwe zelf ook op. Als we zien dat een
IP-adres uit Nigeria een huis in Am-

sterdamprobeert te verhuren, blokke-
renwe datmeteen.” De onlinewo-
ningverhuur is volgens dewoordvoer-
der een ‘oplichtingsgevoelige’ catego-
rie. “Daar zijnwe extra scherp op.” De
afgelopen driemaandenwerden ruim
honderd nepadvertenties verwijderd.
Toch ligt de eindverantwoordelijkheid
bij demensen zelf, vindtMarktplaats.
“Als een advertentie temooi omwaar
te zijn klinkt, dan is dat vaak ook zo,”
aldus dewoordvoerder.

Advertenties temooi omwaar te zijn


