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Dat de Eerste Kamer akkoord is gegaan met extra huurverhogingen zal u vast niet zijn ontgaan. Het 
heeft het nieuws in alle media behoorlijk beheerst en de laatste dagen krijgen scheefhuurders weer wat 
hoop dat het niet doorgaat omdat de belastingdienst niet alle gegevens beschikbaar heeft. Het lijkt toch 
het beste om er rekening mee te houden dat de huurverhoging per 1 juli a.s. 4, 5 resp. 6,5% wordt en 
dat de huurders van Eigen Haard op tijd de brief daarover ontvangen. In deze uitgave worden alleen 
alle punten rondom de huurverhoging opgenomen zodat daarover geen vragen meer behoeven te 
ontstaan. Misschien is het nog wel van belang te vermelden dat bij verlaging van het inkomen de 
huurder huurverlaging kan aanvragen bij de Huurcommissie. Daar bestaan dan wel bepaalde regels 
voor. Teveel betaalde huur wordt echter niet terugbetaald. In een van de volgende uitgaven zal hieraan 
aandacht worden besteed. 
 
In dit nummer is een interessant artikel opgenomen over een experiment met sociale zonne-energie 
waaraan Eigen Haard meedoet. Als het experiment slaagt bestaat de mogelijkheid voor veel huurders 
om van zonne-energie te profiteren zonder dat er forse investeringen moeten plaatsvinden en zonder 
dat er discussies over zonnepanelen komen als er wordt verhuisd. Het lijkt een belangrijke ontwikkeling 
te worden. 
 
Het Wijksteun Wonen Oost heeft in een complex van Eigen Haard de bewoners in de Indische buurt 
geholpen bij de het traject dat moest leiden tot renovatie van de woningen. Het liep allemaal niet zo 
heel erg soepel maar het eindresultaat is bevredigend. Om andere bewonerscommissies een hart 
onder de riem te steken is het traject in deze uitgave kort opgenomen. 
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Sociale zonne huurders -energie voor  
 
Huurders in sociale woningbouw kunnen eindelijk ook zonne-energie gaan opwekken. Westerzon, een 
innovatieve samenwerking van woningcorporatie Eigen Haard en solarbedrijf Zonnefabriek heft de 
belemmeringen voor huurders op. Eind maart krijgen de eerste huurwoningen in Amsterdam West hun 
zonnepanelen. 
  

Talloze huurders liepen de afgelopen jaren tegen hetzelfde probleem aan: om je eigen 
zonnestroom op te wekken moet je eigenaar zijn van het dak. Maar de verhuurder is 
meestal huiverig om zonnepanelen te plaatsen; want wie zegt dat de volgende 
huurder voor die zonnepanelen wil betalen? En wie draagt de investering? 
Die impasse is nu doorbroken. Twee gebouwcomplexen in Amsterdam West krijgen 
de primeur van het project Westerzon. De innovatie zit hem in een nieuwe juridische 

constructie: Zonnefabriek blijft eigenaar van de panelen. De huurders hoeven dus niet te investeren 
maar de woningcorporatie ook niet. Huurders betalen alleen voor de zonnestroom die de panelen 
leveren. En de prijs daarvan is lager dan die van gewone stroom.  
  
Stadsdeel Amsterdam West stelde voor de proef een opstartsubsidie beschikbaar, afkomstig uit de 
bestaande subsidiepot voor zonne-energie op koopwoningen. Gustaaf Haan, directeur van 
Zonnefabriek: “De afgelopen jaren waren er wel potjes voor zonne-energie, maar voor huurders was er 
niks. Nu komen er voor hetzelfde geld voor meer zonnepanelen. En het vervolg kan helemaal zonder 
subsidie. 
  
‘Uitgangspunt is dat huurders profiteren van zonnestroom’, zegt Wybrand Pieksma, adviseur 
Duurzaamheid van Eigen Haard. ‘Huurders betalen een bijdrage voor het gebruik van de 
zonnepanelen. Die bijdrage ligt onder de stroomprijs en stijgt alleen met inflatie. Dat is minder dan de 
gemiddelde stijging van de stroomprijzen. Het voordeel voor de huurder neemt dus elk jaar toe’. 
  
De potentie van deze doorbraak is groot. Corporaties willen graag hun gebouwen verduurzamen, maar 
lopen aan tegen de investering en het exploitatierisico. Huurders willen juist meeprofiteren van de groei 
van zonne-energie in Nederland, maar zijn afhankelijk van hun verhuurder. Voor beide partijen was het 
frustrerend. Pieksma: “Veel van onze huurders willen graag zonnepanelen. En dat kan nu, mede 
dankzij deze samenwerking’. 
 
(Bron: iNSnet ) 
 

 
Noot van de redactie 
De redactie heeft bij Eigen Haard geïnformeerd of er meer huurders voor deze regeling in aanmerking 
kunnen komen. Het antwoord luidt:  
Het artikel dat u gelezen heeft betreft een pilot met een beperkt aantal aansluitingen. Als hier de 
ervaringen positief zijn dan ontstaan er waarschijnlijk mogelijkheden voor grote groepen van huurders 
binnen EigenHaard. Ik verzoek u de ontwikkelingen even af te wachten (c.a. 2 maanden) en in een later 
stadium nog eens contact met ons op te nemen of de EigenHaard-site in de gaten te houden. 
 
============================================================================== 
 

Woonbond blijft strijden tegen ‘gluurverhoging’  

 
De Nederlandse Woonbond blijft strijden tegen de komende extra huurverhoging waarvoor de 
belastingdienst inkomensgegevens van huurders aan de verhuurder gaat verstrekken. De Woonbond 
vindt dat onaanvaardbaar. Vorig jaar heeft de Rechtbank in Den Haag zich tegen deze actie 
uitgesproken omdat de wet die dat mogelijk moest maken nog niet was ingegaan. Toch kondigt de 
Woonbond geen harde acties aan. Wel gaat zij haar leden uitgebreid voorlichten over de wijze waarop 
bezwaar kan worden gemaakt indien die een foutief huurverhogingsvoorstel in de brievenbus krijgen 
zodat zij ook daadwerkelijk bezwaar zullen maken. Bezwaar maken kost weinig inspanning voor 
huurders en zal in veel gevallen lonend zijn, aldus de Woonbond. 
 
 



 3 

 
 
 
De activiteiten van het bestuur breiden zich steeds verder uit. Zowel Eigen Haard als de 
bewonerscommissies doen vaker een beroep op HBO Argus om ondersteuning danwel om bemiddeling 
bij vastgelopen overleg. Zo werd HBO Argus ingeschakeld bij renovatieplannen in de Boutonstraat waar 
de bewoners niet in een bewonerscommissie zijn vertegenwoordigd. Het bestuur spant zich in om 
bewoners te motiveren een bewonersvertegenwoordiging samen te stellen zodat het overleg met Eigen 
Haard door de bewoners zelf tot stand kan komen. Gelukkig zijn er een aantal positieve reacties. De 
bewoners van de Boutonstraat zijn twee jaar geleden min of meer ‘overvallen’ door de renovatieplannen 
van Eigen Haard als gevolg van misverstanden tussen even en oneven huisnummers. Hopelijk wordt 
het gehele project in goed overleg tot een voor iedereen acceptabel einde gebracht. HBO Argus blijft 
het in ieder geval op de voet volgen. 
 
HBO Argus is ook betrokken bij een aantal pilots die als doel hebben het overleg tussen de Vereniging 
van Eigenaren (VvE) en de bewonerscommissies beter en vooral duidelijker te laten verlopen. Op dit 
punt bestaat namelijk nog steeds veel onduidelijkheid en bewonerscommissies voelen zich min of meer 
aan de kant gezet. Zij willen als serieuze gesprekspartners bij het overleg tussen huurders en 
eigenaren/bewoners resp. de VvE’s betrokken zijn. En terecht. 
 
Alle bewonerscommissies hebben de mogelijkheid grekegen kenbaar te maken over welke 
onderwerpen zij behoefte hebben aan scholing. Het ASW biedt weliswaar een keur van trainingen en 
workshops maar wij wilden nu eens weten waar onze eigen bewonerscommissies behoefte aan 
hebben. Er zijn bijna 20 reacties binnengekomen waarbij opvalt dat er het meest behoefte is aan 
scholing over de manieren waarop men de achterban kan benaderen resp. informeren. Het bestuur van 
HBO Argus onderzoekt de mogelijkheden om een geschikte workshop te organiseren. U krijgt daar 
uiteraard binnenkort bericht over. Andere onderwerpen die werden genoemd zijn de Overlegwet, de 
omgang met VvE’s en het gebruik van social media. Het aantal reacties lijkt te klein om een eigen 
workshop op te zetten maar wellicht kunnen deze commissies deelnemen aan de algemene scholing 
van het ASW.  
Een aantal bewonerscommissies gaf aan dat de tijd hen ontbreekt om een schoiling te volgen. Van 
degenen die wel geinteresseerd zijn gaf de helft aan een voorkeur te hebben voor de middag, een 
aantal voor de avond en in mindere mate voor de ochtend. 
 
HBO Argus wil zelf graag wat meer direct contact met de bewonerscommissies. Wat leeft er binnen de 
commissie en wat binnen het complex en kan HBO Argus iets voor u betekenen? Om hierover wat 
meer duidelijkheid te krijgen zal een van de bestuursleden binnenkort contact met de 
bewonerscommissies opnemen om de behoeften te inventariseren.  
We houden u op de hoogte. 
 
Namens het bestuur 
Nelleke Lindhout 
voorzitter 
 
============================================================================= 
Bereikbaarheid HBO Argus 
 
Hebt u een vraag? Hebt u een opmerking? Wilt u ondersteuning? Neem contact op 
met het bestuur van HBO Argus. Dat kan op verschillende manieren: telefonisch:   
020-4083982, schriftelijk: HBO Argus, Adr. van der Horststraat 2, 1065 GX 
Amsterdam, per e-mail: info@hbo-argus.nl of persoonlijk op het adres                      
Adr. van der Horststraat 2, Amsterdam-Slotervaart. 
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Huurverhoging 2013 
Het kabinet-Rutte-Asscher verhoogt de huren, zodat de huurprijzen meer marktconform worden. 
Vanaf 1 juli 2013 gelden er daarom hogere percentages voor de maximale huurverhoging voor 

hogere inkomens en middeninkomens. 

Percentages maximale huurverhoging per 1 juli 2013 
De maximale jaarlijkse huurverhoging was in de jaren 2007-2012 gelijk aan de inflatie. Vanaf 1 juli 2013 
zijn de percentages voor de maximale huurverhoging weer hoger dan de inflatie. Dit betekent een 
huurverhoging van: 
- 1,5% plus inflatie voor huishoudinkomens tot € 33.614,--; 
- 2,0% plus inflatie (0,5% extra) voor middeninkomens. Dit zijn huishoudinkomens van € 33.614,-- tot 
€ 43.000,--; 
- 4,0% plus inflatie (0,5% extra) voor hogere inkomens. Dit zijn huishoudinkomens boven € 43.000,-- 
De inflatie over 2012 was 2,5%. Hierdoor gelden uiteindelijk per 1 juli 2013 de volgende percentages 
voor de maximale huurverhoging: 
- 4% voor huishoudinkomens tot € 33.614; 
- 4,5% voor middeninkomens (0,5% extra); 
- 6,5% voor hogere inkomens (2,5% extra). 

 
Inkomen huurders vaststellen 
Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens van de huurder en overige bewoners van de 
woonruimte. Bij de extra huurverhoging geldt het verzamelinkomen dat huurders 2 kalenderjaren eerder 
verdienden. Bij een huurverhoging in 2013 gaat het dus om het inkomen over 2011. Deze inkomens zijn 
namelijk definitief vastgesteld. 
 
Geen extra huurverhoging 
De extra huurverhoging geldt niet in het volgende geval: als de huurder kan aantonen dat het 
verzamelinkomen van het huishouden 1 kalenderjaar eerder (bij een verhoging in 2013 dus over het 
inkomen van 2012) niet hoger was dan € 43.000,-- of € 33.614,--. Dan geldt het 
huurverhogingspercentage dat is toegestaan bij het nieuwe inkomensniveau (€ 33.614,-- - € 43.000,-- of 
onder € 33.614,--). 
 

Inkomen inwonende kinderen telt niet mee 
Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar 
waren, telt het inkomen tot aan het het niveau van het wettelijk minimumloon 
(ongeveer € 20.000) niet mee bij het huishoudinkomen. Op die manier worden 
jongeren niet ontmoedigd om een bijbaantje te nemen. 
 
Verhoging alleen bij gereguleerde huurwoningen 
De 2,5% (inflatie + 4%) en 0,5% (inflatie+2%) extra huurverhoging geldt alleen 

voor bewoners van gereguleerde (niet-geliberaliseerde) huurwoningen. Bij geliberaliseerde 
huurwoningen (vrije sector) is er geen maximumpercentage waarmee de huur jaarlijks mag stijgen. De 
overheid hoopt dat huurders met hogere inkomens door deze maatregel eerder verhuizen. Zo wil de 
overheid het scheefwonen tegengegaan. 
 
Gedifferentieerde huurverhoging 
De huurtoeslag blijft bestaan om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. Dat maakt een 
gedifferentieerde huurverhoging mogelijk. Dit houdt in dat de huurverhoging afhankelijk is van de 
hoogte van het huishoudinkomen. Bij mensen met een inkomen tussen de € 33.614,-- en € 43.000,-- 
gaat het om 2% bovenop de inflatie. Boven de € 43.000,-- is de huurverhoging 4% plus inflatie. 
 
Huurverhoging niet verder dan de maximale huurprijsgrens 
De huurprijs kan door de jaarlijkse huurverhoging nooit hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens van 
de woning. Die maximale huurprijsgrens is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Het 
puntensysteem (ook wel woningwaarderingsstelsel genoemd) bepaalt de kwaliteit van een woning. 
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Huurprijs kan na inkomensdaling omlaag 
Huurders van wie het inkomen daalt na inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen recht op 
huurverlaging. Dit geldt in de volgende situaties: 
Bij een daling van het huishoudinkomen tot onder € 43.000,-- maar nog boven € 33.614,--.  
De huurprijs kan dan worden verlaagd tot de huurprijs zoals die was geweest als de laatste 2 
huurverhogingen op het niveau van inflatie+2% hadden gelegen (het toegestane niveau bij een 
huishoudinkomen tussen € 33.614,-- en € 43.000,--). 
Bij een daling van een huishoudinkomen tot onder € 33.614,--.  
De huurprijs kan dan worden verlaagd tot de huurprijs zoals die zou zijn geweest als de laatste 2 
huurverhogingen op het niveau van inflatie+1,5% hadden gelegen (het toegestane niveau bij een 
huishoudinkomen onder € 33.614,--. 
Bij een daling van het huishoudinkomen tot onder de inkomensgrens voor de huurtoeslag.  
De huurprijs kan worden verlaagd tot de huurtoeslaggrens als de huurprijs door de jaarlijkse 
huurverhoging tot boven die grens was gestegen. Door die verlaging van de huurprijs kan het 
huishouden dan huurtoeslag krijgen. 
 
Verhoging niet verplicht voor verhuurders 
Verhuurders zijn niet verplicht de huur met maximaal 4% bovenop de inflatie op maximaal 2% bovenop 
de inflatie te verhogen. Willen ze er wel gebruik van maken, dan hebben ze een verklaring nodig dat het 
huishoudinkomen van de huurder(s) hoger is dan € 33.614,-- of € 43.000,--. 
 
Geen hogere huurverhoging voor bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken 
Bepaalde groepen van gehandicapten en chronisch zieken kunnen de inkomensafhankelijke hogere 
huurverhogingen tegenhouden. Deze mensen kunnen vaak niet verhuizen. Bovendien hebben ze vaak 
speciale voorzieningen in hun woning. De minister moet nog vaststellen welke groepen gehandicapten 
en chronisch zieken de huurverhoging kunnen tegenhouden. 
 
Niet eens met huurverhoging 
Vindt u dat uw extra huurverhoging onterecht is? U kunt dan bezwaar maken tegen dit voorstel bij uw 
verhuurder. U hoeft geen inkomensverklaring te tonen als u vindt dat het huishoudinkomen niet hoger is 
dan de inkomensgrens (€ 33.614,-- of € 43.000,--), De verhuurder vraagt namelijk een nieuwe, actuele 
inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. 
Als uit deze verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen inderdaad lager is, kan de verhuurder het 
huurverhogingsvoorstel aanpassen. De verhuurder past dan het voorstel aan tot het niveau dat past bij 
de juiste inkomensgrens. 
Blijkt uit de nieuwere inkomensverklaring dat uw huishoudinkomen wel hoger is dan de inkomensgrens? 
Dan kunt u het bezwaar intrekken en gaat de voorgestelde huurverhoging door. Als uw niet uw bezwaar 
wilt intrekken en de verhuurder wil de voorgestelde huurverhoging doorzetten, dan moet de verhuurder 
een uitspraak van de Huurcommissie vragen over zijn voorstel. Hij stuurt dan zijn 
huurverhogingsvoorstel met beide inkomensverklaringen en het bezwaarschrift van de huurder naar de 
huurcommissie. 
 
Verklaring belastingdienst voor verhuurder 
Verhuurders kunnen bij de Belastingdienst een inkomensverklaring van de huurder opvragen over het 
inkomenstoetsjaar (2 kalenderjaren eerder). De Belastingdienst geeft geen gespecificeerde 
inkomensgegevens, maar alleen een verklaring of het huishoudinkomen meer dan € 43.000,-- is of in 
de categorie € 33.614,-- - € 43.000,-- valt of minder dan € 33.614,-- is. Ook staat in de verklaring om 
hoeveel bewoners het gaat als het inkomen meer is dan € 33.614,-- of € 43.000,--. De verhuurder moet 
deze verklaring bij het huurverhogingsvoorstel voegen. 

(Bron: Rijksoverheid) 

 
============================================================================== 
 

Huren in de vrije sector 
 
Voor de zgn. scheefwoners die overwegen een huis te huren in de vrije sector (wat precies de 
bedoeling van de minister is) worden verschillende woningen van corporaties aangeboden via de 
website www.rooftrack.nl  Ook op de website van diverse corporaties staat een aanbod woningen met 
een huur boven de € 681,02. Het aanbod woning met een huur tot € 850,-- is zeer beperkt. 
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Hans Visser, penningmeester 
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Contact 
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Redactie Argusogen 
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Bewonerscommissie en Eigen Haard komen elkaar tegemoet bij renovatie 

complex Makassarplein 
 
Na jarenlange verwaarlozing is er, tot opluchting van veel bewoners, in 2011 door Eigen Haard besloten 
dat er iets moest gebeuren in Complex ‘Indië 8′ in de Indische Buurt. Met behulp van het Wijksteunpunt 
Wonen Oost is er een bewonerscommissie opgericht en deze is gedurende het traject ondersteund. Na 
lang gesteggel is er eind vorig jaar een peildatum afgegeven. 
 
Onderhoud of renovatie? 
Uit het technisch en funderingsonderzoek dat door Eigen Haard is laten doen bleek dat er sprake is van 
o.a. betonrot, rotte kozijnen, scheurvorming en verzakking, bodemverontreiniging en dat de fundering in 
slechte staat is. Uiteraard waren de bewoners allang op de hoogte van de slechte staat van het pand 
en men voelde zich dan ook niet erg serieus genomen door Eigen Haard, dat vele jaren geen 
onderhoud heeft gepleegd. In eerste instantie kon de BC zich ook niet erg vinden in de plannen die 
Eigen Haard met het complex had. Er was een principieel verschil in mening tussen de commissie die 
vooral onderhoud wilde, en Eigen Haard die renovatie wilde met huurverhogingen. 
 
Zorgen over de betaalbaarheid 
Ondertussen werd een start gemaakt met de achterbanraadpleging. Ook hieruit bleek dat veel mensen 
zich zorgen maakten over de betaalbaarheid van de gerenoveerde woningen, naast een heel groot 
gedeelte dat alleen maar z.s.m. weg wilde uit dit complex. Bij het opstellen van het sociaal plan is door 
de commissie veel nadruk gelegd op de betaalbaarheid. Hierin zijn enkele succesjes geboekt, zoals 
mogelijke terugkeer met behoud van huurcontract en terugkeer niet alleen in de eigen woning, maar 
ook op een vergelijkbare woning en zonder dat de Donnerpunten berekend worden. Een ander punt dat 
de commissie heeft binnengehaald betrof de huurders met een inkomen boven de 50.000 euro, die, 
anders dan in de nieuwe kaderafspraken staat, wel een sv-urgentie krijgen. 
 
Kleine tegemoetkomingen 
Op basis van dit sociaal plan en de uitkomsten van de achterbanraadpleging is door de commissie een 
-nog steeds flink kritisch-  gekwalificeerd advies geschreven. Vervolgens zijn er nog enkele 
toezeggingen gedaan door Eigen Haard, zoals huurgewenning voor mensen die op grond van hun 
inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag maar dit niet krijgen omdat ze teveel spaargeld hebben 
(bijv. omdat ze zelf voor hun pensioen sparen) en voor potentiële kopers is een korting bedongen van 
10% (i.p.v. de door Eigen Haard voorgestelde 5%). Om de kosten toch enigszins te verlagen  is de door 
Eigen Haard gewenste videofoon uit de plannen geschrapt. 
Door deze kleine tegemoetkomingen is de 
bewonerscommissie uiteindelijk akkoord gegaan met het plan. 
Hierbij speelde ook een rol dat aanvechting van het plan bij de 
rechter en dus uitstel zeer tegen de wil zou zijn geweest van 
de huurders die haast hadden om weg te komen. 
 
Vertraging bij het stadsdeel 
Het gekwalificeerd advies en de reactie daarop van Eigen 
Haard zijn naar het stadsdeel gegaan, dat niet direct overtuigd 
was van de uitvoerbaarheid van de herhuisvesting en  het plan 
om deze reden nog een tijdje heeft aangehouden (ondanks de 
toezegging van Eigen Haard ook woningen uit het eigen bezit 
rechtstreeks aan te bieden aan de lagere inkomens en 
bovendien woningen van de Alliantie die eveneens gelegen 
zijn aan het Makassarplein voor deze huurders beschikbaar te 
stellen). Degenen die snel weg wilden waren uiteraard niet blij 
met deze vertraging, dus voor deze mensen was de opluchting 
groot toen in november uiteindelijk toch de peildatum is 
verstrekt. Inmiddels is een aantal bewoners verhuisd. De 
renovatie zou rond november 2013 moeten starten. 
 
(Bron: WSW) 
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