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Een Argusogen middenin de vakantieperiode en toch vol met belangrijke informatie. Zoals u ziet gaat 
het in dit nummer veel over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat kan ook niet anders want dit 
door minister Blok doorgedramde voorstel heeft veel impact op huurders, vooral omdat de 
voorbereidingstijd zo kort - veel te kort - is geweest en er alom verwarring is ontstaan rond de regels 
van deze huurverhoging. In deze uitgave is een pagina gewijd aan vragen over dit onderwerp en de 
antwoorden daarop. Hopelijk brengt het een beetje duidelijkheid, ook al is het achteraf. Maar achteraf 
worden veel dingen pas echt duidelijk.   
 
Van Eigen Haard hebben we de cijfers gekregen over de extra huurverhoging. Mocht u benieuwd zijn 
hoe die resultaten zijn, lees dan het artikel dat in deze editie is opgenomen.  
 
Er wordt ook aandacht besteed aan het verhuren van een huurwoning tijdens vakantie en langere 
afwezigheid. Veel huurders denken dat het geen enkel probleem is de woning tijdelijk te verhuren als 
men een paar maanden op wereldreis gaat of om een andere reden de woning lange tijd niet bewoont. 
Maar dat gaat zomaar niet. Er zijn regels voor en je moet bij Eigen Haard een aanvraag doen voor 
tijdelijke verhuur. De woning verhuren als u een paar weken weg bent mag dus niet.  
 
En er is positief nieuws over de contacten tussen bewonerscommissies en Verenigingen van 
Eigenaren, de VvE’s. In een aantal complexen komt een goede samenwerking tot stand en dat is voor 
beide partijen prettig. 
 
Heeft uw bewonerscommissie behoefte aan meer exemplaren van Argusogen omdat er meer dan vier 
leden zijn, laat dat dan even telefonisch of per e-mail weten.  
 
Nog goede zomermaanden toegewenst. 
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Huren naar draagkracht 
 

Nico Nieman, voorzitter van het bestuur van Eigen Haard schrijft  op de 
website:  
 
Bezuinigen, meer investeren, alleen sociale huur bouwen, minder sociale 
huurwoningen in Amsterdam. Grote en zware onderwerpen. Maar wat mij een 
tijdje geleden greep, was een verhaal van een ‘scheefwoner’. 
 
Betiteld als 'scheefwoner' 
Ik las in de krant dat een ‘scheefwoner’ zich als een crimineel behandeld 
voelt. Ze had terecht een sociale huurwoning toegewezen gekregen. En ja, in 

de loop van de jaren had ze zich ontwikkeld. En ook haar inkomen. Ze dacht een positieve bijdrage te 
leveren aan een gemengde wijk. Nu wordt ze betiteld als scheefwoner. Beboet met een huurverhoging. 
Het geeft haar het gevoel dat ze iets doet wat eigenlijk niet mag. Dat ze illegaal is in haar huis of haar 
buurt. 
 
Wegnemen van het gevoel 
Scheefwonen is een nare term maar helaas een ingeburgerd begrip. Krijg dat maar eens weg. Daar 
moet ik nog wat op bedenken. Scheefwoners zijn geen boeven. Ze maken geen misbruik. Maar krijgen 
wel huurkorting die ze niet meer nodig hebben. Ze betalen immers niet de kostprijs van de woning. Dat 
is niemands schuld, maar er moet wel een oplossing voor komen. 
 
Een rekenvoorbeeld 
Ik licht graag die huurkorting toe. Stel, je neemt fictieve, maar realistische maandbedragen voor een 
redelijk appartement in Amsterdam. 
 

Commerciële markthuur   € 1.250,- 

Omgerekende daadwerkelijke kostprijs  € 1.000,- 

Maximale huurprijs sociale huurwoning   € 681,02 

Gemiddelde prijs sociale huurwoning   € 465,- 

 
Het verschil tussen de commerciële markthuur en de daadwerkelijke kostprijs is de winst die de 
ontwikkelaar maakt. Bij een sociale huurwoning is hier echter geen sprake van. De sociale huur is juist 
(veel) lager dan de kostprijs. Het verschil tussen de kostprijs en de huur die wij in rekening brengen 
schrijven we af bij de oplevering van de sociale huurwoning. Deze zogenaamde ‘onrendabele top’ 
nemen wij voor onze rekening. We weten van tevoren dat de verhuur nooit kostendekkend is. 
 
Lage huur, maar geen goedkopere woning 
Een sociale huurwoning heeft een lage huur maar is geen goedkopere woning. Niet om te bouwen en 
niet om te beheren. De woningen zijn doorgaans van dezelfde kwaliteit, op dezelfde locaties, met 
dezelfde vierkante meters als koop of vrije sector huurwoningen. Corporaties accepteren een 
afschrijving vooraf. En vervolgens geven we een korting op de huur. Dat is een van onze 
maatschappelijke bijdragen. En voor de duidelijkheid, sinds 1995 krijgen corporaties daar geen subsidie 
meer voor. 
 
Dus wel blijven, maar zonder korting 
Mensen die nu meer verdienen dan een modaal inkomen, moeten meer huur betalen. Langzaam 
steeds meer. Net zolang tot de huur in elk geval richting de kostprijs stijgt. En dat is terecht. Dat 
‘scheefwoners’ scheef wonen is niemands schuld. Maar als je je eigen broek kunt ophouden dan hoeft 
er geen geld bij. Zo kunnen wij korting blijven geven aan degenen die het echt nodig hebben. Zo bieden 
we de huurprijs die aansluit bij de juiste doelgroep. Dus niet een maximale maar een optimale huur. 
 
19 juli 2013 
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Beste lezers, 
 
Na een lang koud voorjaar is dan toch nog de warme zomer gekomen, gelukkig tegelijk met de 
vakantieperiode. Hopelijk geniet u daar erg van. Wij zijn nog even aan het werk om het zomernummer 
van Argusogen voor u te maken en te versturen. Er komen diverse onderwerpen aan bod: … 
De perikelen van de inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn achter de rug. Eigen Haard is nog druk 
bezig om de bezwaarschriften af te handelen. Als het niet helemaal naar wens is verlopen horen wij dat 
graag van u.  
 
Een paar maanden geleden heeft Eigen Haard HBO Argus gevraagd om te mediëren tussen de 
bewoners van een aantal blokken in de Boutonstraat en Eigen Haard. Er was geen 
bewonerscommissie, dus kon het bestuur de ‘taak’ van de bewonerscommissie voor even op zich 
nemen. Twee leden van het bestuur zijn bij een vergadering van bewoners met Eigen Haard geweest. 
Er bleek een verschil van mening te zijn over de renovatie van de woningen. Na renovatie zouden de 
appartementen kleiner en de huur hoger zijn. De huizen krijgen meer comfort met installaties, passend 
bij de eisen van deze tijd. Het resultaat na de vergadering was, dat de bewoners inzagen dat renovatie 
onvermijdelijk zou zijn en dat zij konden proberen om met Eigen Haard afspraken te maken over de 
effecten van de renovatie op de woningen. Eigen Haard en de bewoners zijn in gesprek gegaan… 
 
Onlangs kregen we opnieuw een verzoek van Eigen Haard.  Dit maal in verband met een renovatie in 
de Kinderdijk-/Winterdijkstraat. Omdat daar een – actieve – bewonerscommissie is, vond het dagelijks 
bestuur dat het niet aan HBO Argus was om daar een actieve rol te spelen. Heel anders zou het zijn 
geweest, als een bewonerscommissie ons gevraagd had om mee te denken of mee te praten in een 
overleg met Eigen Haard. Aarzel niet om ons te raadplegen. 
 
Omdat wij graag willen weten hoe u over het functioneren van HBO Argus denkt en wat er nog beter 
kan, sturen wij u na de zomerperiode een digitale enquête waarin wij een aantal vragen over HBO 
Argus en over Argusogen voorleggen. We zijn benieuwd naar uw reactie.  
Uit de enquête die door het ASW is gedaan kwam dat bewonerscommissie graag informatie wilden over 
hoe zij het beste hun achterban kunnen bereiken. In vervolg daarop organiseren wij in het najaar een 
workshop over hoe u uw achterban kunt benaderen. Bij deze Argusogen vindt u hierover meer 
informatie.  
 
Dan is het nu ook voor ons even vakantie. We zetten alle werkzaamheden even op een plan en gaan 
genieten van de mooie dagen in Nederland of in het buitenland. Uw vragen kunt u altijd kwijt op ons e-
mailadres info@hbo-argus.nl of ingesproken op ons antwoordapparaat. We blijven deze controleren op 
nieuwe berichten. Zodra we er weer even zijn, krijgt u een reactie.  
 
Het bestuur van HBO Argus wenst u een fijne zomer! 
 
Nelleke Lindhout, 
voorzitter 
 
============================================================================= 
 

Bereikbaarheid HBO Argus 
 
U kunt telefonisch of per e-mail contact met HBO Argus opnemen, maar in de 
vakantieperiode is het kantoor op maandag niet altijd bereikbaar. Informeer daarom 
eerst even telefonisch of er iemand is. 
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Enkele vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging 
 
Dat de inkomensafhankelijke huurverhoging er door minister Blok is ‘doorgejast’ is inmiddels wel 
duidelijk geworden. Er zijn bij huurders nog zo veel vragen en het is prettig als daar duidelijkheid over 
komt, ook over de gevolgen. Onderstaand alvast een paar prangende vragen waarmee HBO Argus in 
de afgelopen tijd werd geconfronteerd.  
 
Moet de huurverhoging worden betaald als je een bezwaarschrift hebt ingediend? 
Het antwoord op bovenstaande vraag is “Nee”. Een huurder hoeft namelijk de verhoging niet te betalen 
als er een bezwaar loopt. 
Als de huur wordt geïncasseerd via een afgegeven machtiging voor het automatisch afschrijven van de 
huur dan kan de huurder het bedrag van de geïncasseerde huur door de bank laten ‘storneren’, maar 
hij moet dan wel direct het oude huurbedrag overmaken. Als de huurder in het ongelijk wordt gesteld 
dient hij alsnog de huurverhoging vanaf 1 juli 2013 te voldoen. Als de huurder in het gelijk wordt gesteld 
krijgt hij de teveel betaalde huurverhoging terug. 
 
Kan de huur hoger worden dan € 681,02, het bedrag van de grens voor een sociale huurwoning? 
Ja, dat kan. De woning heeft dan wel een huur boven de liberalisatiegrens maar het blijft een sociale 
huurwoning omdat het huurcontract is afgesloten op het moment dat de woning als sociale huurwoning 
werd aangemerkt. De woning valt dan dus niet in de ‘vrije sector’ maar heeft wel een huur als zodanig. 
Als de huidige huurder gaat verhuizen zal voor de volgende huurder een nieuw huurcontract gelden, 
waarschijnlijk in de geliberaliseerde sector. 
 
Kan de huur worden verhoogd als volgens de puntentelling de maximale huur wordt 
overschreden? 
Nee, dat kan niet. De huur mag niet hoger uitkomen dan is toegestaan op grond van het puntenaantal. 
Als de huurder weet hoeveel punten de woning heeft dan kan hij de maximale huurprijs checken op de 
site van de Huurcommissie: http://www.huurcommissie.nl/huurprijscheck/ 
 
Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen? 
De inkomens van de huurder(s) en de overige bewoners van de woonruimte samen. 
Alle inkomens tellen mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van 
inwoners die op 1 januari 2013 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het 
minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de 
inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het 
minimumloon ligt. 
 
Geldt het Woningwaarderingsstelsel voor huurders met een inkomen boven de 43.000 euro? 
Ja. Het Woningwaarderingsstelsel (wws) geldt ook voor deze groep huurders omdat het wws betrekking 
heeft op de sociale huurwoning en niet op het inkomen. Het wws (in de volksmond het puntenstelsel) is 
niet van toepassing op geliberaliseerde woningen.  
 
Kan er huurverlaging na inkomensdaling plaatsvinden? 
Daalt het inkomen na een of meer inkomensafhankelijke extra huurverhoging(en) tot onder de 
inkomensgrens (€ 33.614 of € 43.000 *)? De extra huurverhoging kan dan geheel of gedeeltelijk worden 
teruggedraaid. Bijvoorbeeld als het inkomen daalt doordat men met pensioen gaat. De huurder kan dan 
een huurverlaging voorstellen tot het niveau dat de huurprijs had gehad wanneer het inkomen al die tijd 
op het lagere niveau had gelegen. Als de huurprijs door inkomensafhankelijke huurverhoging(en) tot 
boven de huurtoeslaghuurprijsgrens is gestegen en het huishoudinkomen daarna tot onder de 
huurtoeslaginkomensgrens is gezakt, kan de huurder aan de verhuurder een huurverlaging tot aan de 
huurtoeslaghuurprijsgrens voorstellen. Hierdoor kan dan huurtoeslag worden ontvangen. 
Deze huurverlaging werkt overigens niet terug tot de datum van de eerste inkomensafhankelijke extra 
huurverhoging. 
 
* Deze bedragen kunnen in de toekomst hoger of lager worden vastgesteld. 

 
Op de website www.hbo-argus.nl staan onder de link Huur- en Woningmarkt veelgestelde vragen over de 
inkomensafhankelijke huurverhoging en de antwoorden daarop.  
Ook op de website www.rijksoverheid.nl is veel informatie te vinden. 
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Behandeling bezwaren huurverhoging 
 
Op 24 juli 2013 plaatste Eigen Haard het volgende bericht op de website: 
 
De behandeling van de bezwaren die huurders hebben gemaakt tegen de huurverhoging is in volle 
gang. Omdat na een publicatie van de Woonbond artikelen zijn verschenen dat we dit niet zorgvuldig 
zouden doen, vertellen we graag hoe het zit. 
 
Meer bezwaren dan anders 
Dit jaar hebben wij veel meer bezwaren ontvangen dan in vorige jaren. Reden is de 
inkomensafhankelijke huurverhoging, waartegen veel huurders bezwaar hebben gemaakt. Ieder 
bezwaarschrift beoordelen we individueel en zorgvuldig. 

 
Toegekende bezwaren 
Een aantal huurders heeft van ons inmiddels bericht ontvangen dat we de 
huurverhoging naar beneden bijstellen omdat bij nader onderzoek blijkt dat het 
inkomen over 2011 of 2012 is gedaald. 
 
Intrekken bezwaar 
Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging, maar is uit nader onderzoek 

gebleken dat de huurverhoging toch terecht is? Dan vragen wij u om uw bezwaar in te trekken.  
 
Elk bezwaar dat niet is ingetrokken leggen wij voor aan de Huurcommissie. Als de Huurcommissie uw 
bezwaar niet toekent, betaalt u legeskosten. 
 
Bezwaar gemaakt? Wat te doen met de huurverhoging. 
Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging, dan hoeft u tijdens de behandeling van het 
bezwaarschrift de huurverhoging niet te betalen. U kunt hier zelf voor kiezen. Na uitspraak van de 
Huurcommissie berekenen we of u moet bijbetalen of dat u geld terug krijgt.    
 
Bezwaar gemaakt en een herinnering ontvangen? 
Wellicht heeft u een herinnering ontvangen terwijl u bezwaar heeft gemaakt. U kunt deze herinnering 
als niet verzonden beschouwen. Heeft u de huurverhoging al wel betaald, dan verrekenen we die met 
de huur van september 2013. 
 
============================================================================== 
 

Mag een woning tijdens de vakantie worden verhuurd? 
 
Een huurder mag tijdens de vakantie de woning niet verhuren, maar hij mag wel iemand vragen om op 
de woning te passen, zgn. huisbewaring. Gaat iemand langer van huis dan is ‘betaalde’ huisbewaring 
officieel mogelijk, maar dat is wel aan regels gebonden en moet bij Eigen Haard worden aangevraagd.  
> Huisbewaring kan voor minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar. 
> Na het eerste jaar is eenmalig verlenging met nog 1 jaar mogelijk. 
> Voor huisbewaring vanwege proefsamenwonen of remigratie geldt een maximale periode van 1 jaar. 
Verlenging is dus niet mogelijk. 
> Bij huisbewaring vanwege proefsamenwonen moet de partner een zelfstandige woning bewonen. 
> Tussen 2 periodes van huisbewaring zit minimaal 1 jaar. 
> De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor huurbetalingen. 
> De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor eventuele klachten over overlast die de huisbewaarder 
veroorzaakt. 
> De huisbewaarder heeft geen rechten op de woning (als de hoofdhuurder niet terugkeert) of op een 
andere woning (als de hoofdhuurder terugkeert) 
> De hoofdhuurder mag geen hogere vergoeding aan de huisbewaarder in rekening brengen dan de 
werkelijke huur. 
> Naast de huur kan voor geleverde diensten en het gebruik van inboedel een aanvullende vergoeding 
worden afgesproken. 
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Colofon 
 

Bestuur HBO Argus 
Nelleke Lindhout, voorzitter 
Liesbeth Bolier, secretaris  
Hans Visser, penningmeester 
Mellouki Cadat 
Gineke Ranzijn 
Paul Vierhout 

 
Contact 
HBO Argus 
Adr. v.d. Horststraat 2 
1065 GX  Amsterdam 
Telefoon 020-4083982 
E-mail: info@hbo-argus.nl 

 
Website 
www.hbo-argus.nl 

 
Redactie Argusogen 
Agnes Johannesma-van Leeuwen 
Hans Visser 
 
Correspondentie voor Argusogen  
t.a.v. de redactie 
E-mail: argusogen@hbo-argus.nl 

Cijfers eigen haard over de inkomensafhankelijke  huurverhoging 
 
Hoeveel huurders van Eigen Haard hebben een extra huurverhoging gekregen? 
Eigen Haard heeft aan ongeveer 15.000 huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging opgelegd. 
Dit is 27% van het totaal aantal huurders.  
Ongeveer 1.800 huurders hebben bezwaar gemaakt tegen deze huurverhoging. Dit is voor heel Eigen 
Haard, dus niet alleen in Amsterdam. Daarvan wordt een deel gehonoreerd, daar wordt momenteel 
hard aan gewerkt. Nog niet bekend is hoeveel zaken Eigen Haard gaat voorleggen aan de 
Huurcommissie. Het percentage huurders dat een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen 
in Amsterdam is lager dan in de regiogemeenten. Met andere woorden in Amsterdam wonen relatief 
meer lage inkomens in een sociale huurwoning. 
 
Hoeveel huurders van Eigen Haard in Amsterdam hebben een extra huurverhoging gekregen? 
Het aantal sociale huurwoningen van Eigen Haard in Amsterdam is afgerond 34.500. 
Hiervan heeft ca. 25% een huurverhoging van meer dan 4,00% gehad. Daarvan hebben rond  800 
huurders bezwaar gemaakt. Dat is iets minder dan 10%. 

 

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

Overleg tussen huurders en eigenaren (Bewonerscommissie en VvE) 
 
In april jl. heeft de bewonerscommissie van de Robert Scottbuurt (huurders van de Poolbuurt I en II) 
aangegeven interesse te hebben in overleg met eigenaren over gezamenlijke thema’s die spelen in hun 
complex. Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben de 
eigenaren zich positief uitgesproken over dit initiatief van de bewonerscommissie. Het gehele bestuur 
van de VvE in de Poolbuurt II gaat zelfs deelnemen aan deze overlegvorm. Gezamenlijke thema’s die in 
de Poolbuurt spelen zijn onder andere: veiligheid in de algemene ruimtes en de wijk, bestrijding van 
ongedierte en gezamenlijke schoonmaakacties.  
 
Osdorp 
Ook de huurders en eigenaren in Osdorp zijn enthousiast over het initiatief van Eigen Haard om de 
samenwerking tussen bewonerscommissies en eigenaren te bevorderen. Het bestuur van de VvE 
Boutenburg wil graag meewerken. Zo was de voorzitter van de VvE al aanwezig bij het 
voorjaarsoverleg tussen Eigen Haard en de bewonerscommissie.  
 
De nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Huurdersfederatie Alert en Eigen Haard maakt het mogelijk dat 
ook eigenaren zitting nemen in bewonerscommissies. Het 
beheer en de leefbaarheid van de complexen voor zowel 
huurders als eigenaren zijn daardoor geborgd.  

 

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

Groen Links wil af van inkomensgrens sociale huur 
 
Er moet een flexibeler inkomensgrens komen voor sociale 
huisvesting. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt met 
de Europese Commissie. Inmiddels heeft het Europees 
parlement laten weten Nederland op dit punt te zullen steunen. 
Dat stelt Groen Links. De partij wil dat minister Blok (wonen) de 
inkomensgrens van 32.229 euro gaat herzien. Nederland 
maakte daarover in 2009 afspraken met de Europese 
Commissie. Volgens Groen Links is daarover destijds 
handjeklap gespeeld tussen eurocommissaris Kroes en minister 
Van der Laan. 
Groen Links vindt dat het om een inschattingsfout gaat en dat 
minister Blok naar Brussel moet om de zaak recht te zetten.  

 


