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Rust op de woningmarkt? Vergeet het maar. Nog steeds gonst het van de reacties op de 
inkomensafhankelijke huurverhoging. De verwachtingen voor 2014 zijn ook niet erg hoopvol gestemd. 
Het aantal ‘scheefwoners’ lijkt eigenlijk wel mee te vallen en huurders zijn niet massaal verhuisd naar 
een woning in de vrije sector of hebben een woning gekocht. Misschien zijn we wel wat te ongeduldig. 
Inmiddels verschijnen in de media veel artikelen met als koppen: ‘Herstel woningmarkt zet door’, 
‘Vertrouwen woningmarkt trekt verder aan’, ‘Woningmarkt lijkt weer in beweging’, ‘Vertrouwen in de 
woningmarkt blijft stijgen’, ’Dieptepunt in woningmarkt bereikt’, etc. Maar dan gaat het wel over de 
koopsector. In NUZakelijk verscheen een artikel met uitspraken van Johan Conijn, hoogleraar 
Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Amsterdam School of Real 
Estate. De titel: ‘Huren wordt duurder dan kopen’. Conijn zegt: "Vooral voor starters liggen er grote 
kansen. De hypotheekrente is laag, de aankoopprijzen zijn met 30 procent gedaald en de 
overdrachtsbelasting is met tweederde verlaagd. Starters kunnen direct handelen, want ze zitten niet 
vast aan een woning die ze nog moeten verkopen." Maar deze trend geeft geen doorstroming op de 
huurmarkt want starters laten geen woning achter. Wel kan het aantal ingeschreven woningzoekenden 
in de huursector dalen. "Uit het onderzoek dat we dit voorjaar hebben gedaan, blijkt dat het omslagpunt 
dat huren duurder wordt dan kopen, snel dichterbij komt en dat in sommige regio’s dat punt al bereikt 
is", aldus Conijn.  
Laten we maar vertrouwen hebben in de uitspraken van de woningcorporaties tijdens het congres van 
Aedes. De corporaties stemden in met de deal die Aedes heeft gesloten met minister Blok maar stelden 
wel “mits huren betaalbaar blijft”. Conijn: “Huurders van sociale woningen die meer dan € 43.000,-- 
verdienen zijn 'echt de klos’, omdat hun huur zelfs met zes procent per jaar mag stijgen. Zij zullen zich 
misschien niet massaal op de koopmarkt storten, maar een aantal zal toch zeker de overstap maken." 
Zal dat aantal voldoende zijn om de sociale huursector vlot te trekken? 
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Blok introduceert nieuw puntenstelsel woningen 
 
Minister Stef Blok (Wonen) introduceert een nieuw puntenstelsel om woningen te waarderen voor het 
bepalen van de huurprijs. Dit moet ten opzichte van de plannen uit het regeerakkoord leiden tot minder 
grote schokeffecten. Dit liet de minister Blok weten na bespreking in de ministerraad op 13 september jl. 
 
In het nieuwe systeem wordt wel rekening gehouden met de populariteit van de woonplaats, maar 
verandert de voorgenomen grondslag (4,5 procent van de WOZ-waarde) ten opzichte van de plannen 
uit het regeerakkoord. In het nieuwe plan bepaalt de WOZ-waarde nog maar een klein deel van de 
woningwaardering. 
 
Schokken 
Het plan moet zorgen voor minder grote verschillen in de huurprijs van huurwoningen dan in de 
uitwerking van de plannen uit het regeerakkoord. "Dit nieuwe systeem zal niet leiden tot hele grote 
schokeffecten", zo lichtte Blok toe.  
De kritiek op de oorspronkelijke plannen van het kabinet was namelijk dat de plannen zouden leiden tot 

flink hogere huren in populaire woongebieden als de Randstad. 
Met het nieuwe systeem zullen huurwoningen in de populaire 
gebieden ook duurder worden dan die op het platteland, maar zal 
dit geleidelijker zijn dan in eerste instantie het geval was.  
Dit blijkt volgens Blok uit de berekeningen naar de effecten van 
het nieuwe systeem. Het nieuwe puntensysteem wordt op 1 juli 
2014 ingevoerd.   

Nieuwe huurders 
Blok benadrukt dat een huurstijging in het nieuwe systeem niet geldt voor zittende huurders, maar 
alleen voor nieuwe huurders. "De huur mag voor zittende huurders niet verder stijgen dan met het 
jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage." Het kabinet wil het puntenstelsel aanpakken om de 
huizenmarkt beter te laten functioneren, zo stelde premier Mark Rutte in zijn wekelijkse 
persconferentie. "De gewildheid en locatie van een woning komen in het huidige stelsel niet goed tot 
uitdrukking", aldus Blok.  
 
Problemen 
Blok had al aangekondigd te gaan kijken naar een andere invulling ten opzichte van de plannen in het 
regeerakkoord, omdat landelijke invoering problemen voor sommige corporaties zou kunnen 
veroorzaken. Het Centraal Planbureau en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) kwamen allebei 
met totaal andere berekeningen van de effecten van de plannen uit het regeerakkoord. Zo berekende 
het CPB dat 2,5 miljard aan extra huurinkomsten kan worden opgehaald, genoeg om de 
aangekondigde verhuurdersheffing van 2 miljard te kunnen betalen. Het CFV ging juist uit van 600 
miljoen minder huurinkomsten. Het verschil zat er vooral in dat het CPB uitgaat van groei en het CFV 
van daling van de WOZ-waarde. 
 
Eenvoudiger 
Volgens Blok is het nieuwe systeem vooral eenvoudiger. "De waarde van een huis hangt nu nog af 
van ingewikkelde factoren als de afstand tot bushalte. Probleem met het puntenstelsel is ook dat de 
kwaliteit van een woning slecht tot uiting komt", aldus Blok. 
De koepel van woningcorporaties, Aedes reageert tegenover NU.nl positief op de plannen. "Blok heeft 
er goed naar gekeken dat de aanpassing nu nauwelijks nog tot schokeffecten leidt. Het niveau van de 
maximale huren blijft landelijk gelijk", zo laat een woordvoerder weten. 
 
Woningcorporaties 
Wel is de koepel kritisch op het vervallen van zogenaamde schaarstepunten, waarbij woningen in 
gemeenten met woningnood meer huur mochten vragen. In het nieuwe systeem wordt de prijs per punt 
verhoogd. "In feite worden de schaarstepunten zo over alle woningen uitgesmeerd", aldus Aedes. De 
koepel had liever gezien dat de schaarstepunten op basis van de WOZ-waarde herverdeeld zouden 
worden. "Dat past beter bij de intentie om de populariteit van de huizen een grotere rol te laten spelen in 
de huurprijs", zo vindt Aedes. Blok laat weten na twee jaar het nieuwe systeem te evalueren. 
 
Bron: NU.nl  
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Na de vakantieperiode duurt het altijd wel even voor de activiteiten weer op gang komen. Deze week is 
er een bestuursvergadering gepland en het bestuur zal dan weer spreken over de afgelopen periode en 
natuurlijk over de toekomst. Wat worden de speerpunten, welk bestuurslid gaat wat doen, etc. Maar 
intussen is HBO Argus natuurlijk wel actief gebleven.  
 
De door HBO Argus georganiseerde workshop “Hoe bereik je de achterban” was een succes. Het was 
op 23 september jl. druk in het kantoor van HBO Argus, maar iedereen die zich had aangemeld kon 
gelukkig meedoen. Petra Fisher heeft de aanwezigen veel kunnen vertellen over de mogelijkheden om 
de achterban te bereiken. Aan de orde kwamen de bewonersvergaderingen, de nieuwsbrieven, het 
gebruik van internet en andere activiteiten. Iedereen kan vast wel iets met de uitspraak: “Stel uw eisen 
niet te hoog. Als 20 procent van de bewoners komt opdagen, heeft u gemiddeld een hele goede 
opkomst. Accepteer dat het grootste deel van de mensen nu eenmaal niet warm loopt voor 
bewonersvergaderingen. Belangrijk is dat u iedereen in de gelegenheid stelt om te komen. Dan hebt u 
als bewonerscommissie gedaan wat u kunt en wie niet komt opdagen, heeft daar zelf voor gekozen.” 
En als u wilt dat uw nieuwsbrief goed wordt gelezen zorg dan voor interessante onderwerpen. Houd de 
nieuwsbrief kort, geen lange teksten, alleen de belangrijkste informatie. 
Maar naast deze twee onderwerpen kwam er uiteraard meer aan de orde. Als er voldoende 
belangstelling is overweegt het bestuur nog eens een workshop te organiseren. De toekomst zal 
uitwijzen of de behoefte er is of komt. 
 
Goed nieuws voor huurders die hun inkomen in 2012 drastisch zagen dalen. Eigen Haard gaat bekijken 
of ze ongeveer 300 huurders tegemoet kan komen door de extra huurverhoging van 2,5% te laten 
vervallen. Het gaat dan om huurders die in 2011 meer inkomen hadden dan € 43.000,-- maar in 2012 
met een daling tot onder de € 34.000,-- te maken kregen. Eigen Haard heeft dat aan Huurdersfederatie 
Alert laten weten. Goed nieuws dus. Zoals u weet is HBO Argus met twee bestuursleden betrokken bij 
Huurdersfederatie Alert.  
 
Regelmatig hebben bewonerscommissies en soms ook individuele huurders HBO Argus weten te 
vinden voor vragen over voor hen belangrijke kwesties. Meestal is een advies voldoende, soms is 
bemiddeling nodig. Maar tot nu toe worden de kwesties naar tevredenheid opgelost en dat doet het 
bestuur natuurlijk goed. Dus schroom niet contact met ons op te nemen als u over een situatie wilt 
praten of advies wilt hebben. Daar is HBO Argus voor. 
 
In november a.s. zal een Algemene lLedenvergadering worden georganiseerd. U krijgt daarover tijdig 
bericht.  
 
============================================================================= 
 
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. 
 
Vaste kantoortijd 
Elke maandag tussen 11.00 en 14.00 uur is er iemand in het kantoor van HBO Argus aanwezig en kunt 
u telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden of langskomen. U kunt ook een afspraak 
maken voor een gesprek. Buiten deze tijd kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.  
 



 4 

Inkomen inwonende mantelzorger telt niet meer mee 
 
Vanaf volgend jaar zal het inkomen van mantelzorger die inwoont bij een chronisch zieke of 
gehandicapte niet meetellen voor de extra inkomensafhankelijke huurverhoging. 
Als het inkomen van een chronisch zieke of gehandicapten onder de grens voor de extra 
inkomensafhankelijke huurverhoging ligt, dan blijft die verhoging achterweg ook als het gezamenlijk 
inkomen meer is dan de grens. Dit blijkt uit een besluit van minister Blok van Wonen. Gehandicapten- 
en huurdersorganisaties hadden bij de minister aangedrongen op deze versoepeling. Wel moet er een 
indicatie zijn voor verzorging, verpleging of individuele begeleiding met een geldigheidsduur van meer 
dan een jaar. 
 
============================================================================== 
 

Huurder uit Oost wint rechtszaak over woningruil 
 
Een huurder uit Oost heeft een zaak over woningruil gewonnen bij de Rechtbank. De huurder wilde 
haar woning ruilen met een huurster uit Zuid. Beide verhuurders hadden op zich geen bezwaar tegen 
de ruil maar wilden wel de huurprijs van beide woningen met een dikke 100 euro verhogen. Deze 
verhoging maakte het voor huurders financieel onmogelijk om de ruil te laten doorgaan. De rechter 
oordeelde dat de woningruil door moest gaan en dat de verhuurder geen huurverhoging mocht vragen. 
 
Met behulp van een door het Wijksteunpunt Wonen ingeschakelde  advocaat werd er bij de rechter om 
“indeplaatsstelling” gevraagd. Dat betekent dat de oude contracten in stand blijven, het contract op 
naam van de nieuwe huurder wordt gezet en de huurprijs niet wijzigt. Een rechter kan deze eis 
toewijzen als er sprake is van een zwaarwichtig belang voor ruil. In  dit geval ging het om een huurder 
die door haar ADHD heel veel last had van het laden en lossen van een nabijgelegen supermarkt. De 
andere huurder woonde met één kind op een éénkamerwoning en zou na ruil over meer kamers 
kunnen beschikken.  De rechter vond de belangen van de huurders zwaarder wegen dan de belangen 
van de verhuurder en honoreerde de indeplaatstelling. 
 
Sinds een aantal maatregelen uit den Haag, zoals de schaarstepunten van minister Donner is 
woningruil erg lastig geworden. De huurprijs van de nieuwe woning is per definitie fors hoger en dat 
maakt ruilen vaak onmogelijk. Met de indeplaatsstelling biedt de wet (7:270 BW) hier een uitweg indien 
huurders een zwaarwegend belang hebben bij ruil. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan ouderen die 
een grote woning bewonen en die naar een woning op de begane grond willen en ruilen met een 
ruilpartner die met een gezin veel meer plek zou hebben. 
 
Bron: WSW Oost 13-8-2013 

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

Prinsjesdag 
 
De Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, vindt dat de op Prinsjesdag gepresenteerde 
rijksbegroting 2014 voor huurders slecht uitpakt. "Het enig lichtpuntje is dat er dit jaar niet wordt gekort 
op de huurtoeslag. Voor het overige moeten huurders rekening houden met sterk stijgende huren", stelt 
de organisatie in een reactie. 
De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet zijn huurbeleid blijft beargumenteren met de 
noodzaak het scheefwonen aan te pakken. "In juni 2013 bracht het namelijk zelf de cijfers naar buiten 
waaruit blijkt dat het met de omvang van het scheefwonen erg meevalt, en dat het aantal scheefwoners 
sterk terugloopt vanwege de economische recessie. Het aantal huurders met een hoog inkomen in een 
sociale huurwoning neemt in ras tempo af, terwijl het aantal huurders dat de huur niet meer kan 
opbrengen van een sociale huurwoning snel groeit", zo meent de Woonbond. 
 
Hoewel de inkomensafhankelijke huurverhogingen volgens de Woonbond dit jaar voor 'grote 
uitvoeringsproblemen zorgden', krijgen verhuurders in 2014 toch weer de mogelijkheid om de huren 
boven de inflatie te verhogen. Voor middeninkomens wordt het extrapercentage 2 procent en voor 
hogere inkomens 4 procent. Die extra percentages komen op het inflatiepercentage dat in 2013 naar 
verwachting uitkomt op 2,75 procent (CPI). Of lagere inkomens een huurverhogingspercentage van 
meer dan de inflatie moeten gaan betalen is nog onduidelijk. 
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Kantonrechter doet uitspraak over vervangen van cv-systeem 
 
In juni jl. diende voor de kantonrechter een kort geding over het vervangen van een cv-systeem. De 
zaak ging als volgt: 
Verhuurder is eigenaar van een complex waarin gedaagden een zelfstandige woning huren. De 
verhuurder is van plan om in het complex onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Het 
voorstel voorziet onder andere in de verwijdering van de geisers in de woningen en de vervanging van 
het collectieve verwarmingssysteem (met omslag van de kosten over de bewoners) door individuele 
hoogrendementsketels, zgn. hr-ketels. De bewoners van het complex hebben ingestemd met alle 
werkzaamheden, met uitzondering van het vervangen van het collectieve verwarmingssysteem en de 
geiser door een individuele installatie. Om allerlei redenen wensen de huurders het collectieve systeem 
te behouden en vinden zij dat de in hun woning aanwezige geisers hen voldoende huurgenot biedt. De 
huurders hebben geen behoefte aan een individuele hr-ketel. De verhuurder stelt zich onder meer op 
het standpunt dat het, mede vanuit oogpunt van veiligheid, onverantwoord is om de bestaande geisers 
te vervangen door nieuwe open verbrandingstoestellen. De verhuurder stelt zich op het standpunt dat 
haar renovatievoorstel ook op dit punt redelijk is. 
 
De kantonrechter is van mening dat de verhuurder in voldoende mate aannemelijk heeft 
gemaakt dat het renovatievoorstel ten aanzien van de verwarming en de 
warmwatervoorziening het meest aangewezen is om uit te voeren. Aan de verhuurder 
behoort een zekere mate van vrijheid te worden gelaten bij het bepalen van de wijze 
waarop de cv-installatie wordt vervangen. Geisers zijn niet meer van deze tijd en kunnen 
zelfs een gevaar opleveren voor de bewoners. Opgemerkt zij dat de kantonrechter 
oordeelt dat deze aanname tussen partijen niet in geschil is. Voorts heeft de verhuurder aannemelijk 
gemaakt dat het in stand houden van een collectieve voorziening, na vervanging van de bestaande, 
aanmerkelijk duurder is dan de voorgestelde individuele oplossing. In dat verband legt de relatief 
geringe huurverhoging, als belang van gedaagden, onvoldoende gewicht in de schaal. Naar het oordeel 
van de kantonrechter is niet van andere omstandigheden gebleken die het voorstel onredelijk maken. 
Het voorstel voorziet in de benodigde randvoorwaarden, terwijl de werkzaamheden volgens de planning 
niet onredelijk lang duren en de overlast voor de bewoners beperkt blijft. De door de verhuurder 
gevorderde verklaring voor recht wordt toegewezen. 
 
============================================================================== 
 

Veel belangstelling voor proef Besparen in huis 
 
Eigen Haard is deze zomer gestart met de proef Besparen in huis. De huurders krijgen hierin de kans 
om goede en energiezuinige huishoudelijke apparaten te huren voor een vaste lage prijs per maand. 
Goed voor hun portemonnee én voor het milieu! 
 
Betalen voor gebruik, niet voor bezit 
Deelnemende huurders betalen voor het gebruik van het apparaat, niet voor het bezit. Na zeven jaar 
neemt de fabrikant het apparaat terug. De – steeds schaarser wordende – grondstoffen worden 
gebruikt voor nieuwe, nóg zuiniger, apparaten. Dit principe heet de circulaire-economie.  
 
Proef gesloten, interesselijst open 
Wegens grote belangstelling is de proef inmiddels gesloten voor nieuwe deelnemers. Wel kunnen 
huurders via de website van Eigen Haard het aanvraagformulier nog invullen. De huurder wordt dan op 
een interesselijst geplaatst. Zodra Eigen Haard besluit de dienst voor alle huurders beschikbaar te 
stellen, ontvangen geïnteresseerden hierover via de mail een bericht. 
 
Op de website www.eigenhaard.nl > Nieuws 20-09-2013 kunnen huurders het filmpje bekijken waarin 
het systeem duidelijk wordt uitgelegd.  
Huurders die niet over internet beschikken kunnen telefonisch of schriftelijk contact met Eigen Haard 
opnemen. 
============================================================================== 
 

Kopij voor de volgende uitgave s.v.p. inleveren vóór 27 november 2013 
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Woningcorporaties stemmen in met afspraken, mits huren betaalbaar blijft   
 
Het Aedescongres heeft op 3 oktober 2013 (met 68 procent van de stemmen) ingestemd met de 
afspraken met het kabinet over het werkdomein van woningcorporaties, toezicht in de sector, de 
verhuurdersheffing en investeringen. De woningcorporaties beschouwen daarmee de 
verhuurdersheffing voor de huidige kabinetsperiode (maximaal tot 2017) als een voldongen feit. 
 
Motie  
Vooraf werd een door het Aedes-bestuur ondersteunde motie met 88 procent van de stemmen 
aangenomen. Daaruit vloeit voort dat Aedes in overleg met ministerie, Woonbond en VNG de 
betaalbaarheid van sociale huurwoningen goed gaat monitoren. Mocht de betaalbaarheid in het 
gedrang komen, dan stelt Aedes de heffing opnieuw ter discussie. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er 
aan de huurtoeslag getornd wordt. 
Marc Calon: ‘Wij willen zorgen voor betaalbare woningen voor mensen die daar zelf niet in kunnen 
voorzien. Op het moment dat die woningen niet meer betaalbaar dreigen te worden, moet er iets 
gebeuren.’ 
 
Woonlasten  
Daarnaast willen de leden van Aedes de totale woonlasten voor de huurder zo laag mogelijk houden. 
Zo biedt een subsidie van 400 miljoen euro uit het energieakkoord mogelijkheden om te besparen op 
energiekosten. Ook het vervallen van de BTW-integratieheffing scheelt de corporatiesector jaarlijks 60 
miljoen euro aan belasting. 
Verder vinden de leden van Aedes de afspraken realistisch en denken ze naar vermogen te kunnen 
blijven bijdragen aan zaken als stads- en dorpsontwikkeling met gemengde wijken. Door de afspraken 
over het werkdomein kunnen zij een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de kwaliteit van wonen in 
Nederland. Ook in de toekomst kunnen zij mensen blijven helpen aan een goede woning. Dat het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de sanering van corporaties kan uitvoeren, sluit aan op 
Toezicht met Bite, de visie van Aedes op toezicht. 
Een deelnemer verwoordde het zo: ‘We willen er voor meer mensen zijn dan alleen die met de laagste 
inkomens. Dit akkoord biedt de mogelijkheid om met name ook in oude wijken betere huizen te 
bouwen.’ 
Veel discussie ging tijdens het congres over hoe woningcorporaties eventuele gevolgen van de heffing 
kunnen uitleggen aan hun huurders. ‘Door akkoord te gaan met de afspraken, nemen we nog niet de 
verantwoordelijkheid’, was de algemene teneur. Of zoals een  
deelnemer het zei: ’De pompbediende gaat ook niet 
uitleggen waarom het kwartje van Kok het kwartje van Kok 
is.’ 
 
Volgend kabinet  
Marc Calon: ‘Het is goed nieuws dat deze afspraken zijn 
aangenomen. Want nu kunnen we vooruit. Maar het betekent 
niet dat we voor eeuwig ja zeggen tegen de 
verhuurdersheffing. We accepteren het alleen, omdat dit de 
huidige politieke realiteit is. Een volgende kabinetsperiode 
zullen we de heffing weer ter discussie stellen. Want het blijft 
fnuikend dat corporaties zo veel geld op moeten hoesten: 
voor investeringen, voor de huurder en uiteindelijk voor het 
fatsoenlijk kunnen wonen in Nederland. Zeker op termijn.’ 
Aedes 
 

============================================== 
 
Tegemoetkoming inkomensafhankelijke huurverhoging 
bij forse daling inkomen 
 
Eigen Haard gaat bij ca. 300 huurders kijken of de extra 
inkomensafhankelijke huurverhoging (+ 2,5%) teruggedraaid 
kan worden omdat het inkomen over 2012 fors is gedaald. 
Dat kan door verschillende oorzaken het geval zijn.  
 


