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Het rommelt binnen de huursector. Dat is vooral te merken aan de vele persberichten die uitgaan en 
de discussies die ontstaan nu 2014 dichterbij komt. En dan ook nog breekt de discussie los over het 
voornemen van minister Stef Blok het woningwaarderingsstelsel (WWS) te wijzigen en de WOZ-
waarde van de woning een riante plaats te geven binnen het puntenstelsel. Maar de WOZ-waarde is 
zo onstabiel en zegt niets over de kwaliteit van een woning. Een slecht voornemen. De WOZ-waarde 
van een huis gaat meewegen in het WWS, het puntensysteem waarmee de (maximale) huur van een 
sociale huurwoning wordt vastgesteld. De populariteit van een woning komt daardoor beter tot uiting in 
de huurprijs, aldus minister Blok. De schaarstepunten, zgn. Donnerpunten, komen te vervallen. Het 
voorstel van Blok komt voort uit het Woonakkoord.  
 
Maar de discussie gaat niet alleen over de huren. Tijdens het woonlastensymposium op 29 november 
jl. in Utrecht riep de Woonbond zijn lidorganisaties op om de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 te 
gebruiken om de woonlastenproblematiek onder huurders op de politieke agenda te krijgen. 
Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Met gericht beleid kan het leed in veel gevallen worden verkleind. 
Gemeenten kunnen bijvoorbeeld hand in hand met woningcorporaties en huurdersorganisaties 
prioriteiten stellen in de energiebesparing en woonblokken aanwijzen die het eerst moeten worden 
geïsoleerd.’  
Eigen Haard gaat in de komende jaren 1000 woningen van zonnepanelen voorzien. Dat is een goede 
zaak. Meer hierover leest u in deze uitgave. Huurders krijgen in 2014 bericht. 
 

De redactie wenst u prettige feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een bijzonder goed 2014.De redactie wenst u prettige feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een bijzonder goed 2014.De redactie wenst u prettige feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een bijzonder goed 2014.De redactie wenst u prettige feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een bijzonder goed 2014.    
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Nieuwe (inkomens)grenzen 2014 
 
Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft in een circulaire van 19 november jl. de 
(inkomens)grenzen voor huurtoeslag, liberalisatie en inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 
bekend gemaakt.  
 
Huurtoeslag 
De afgeronde maximum-inkomensgrenzen voor de huurtoeslag voor het tijdvak van 1 januari 2014 tot 
en met 31 december 2014 bedragen:  
 

 2013 2014 

Eenpersoonshuishouden  21.025 21.600 

Meerpersoonshuishouden  28.550 29.325 

Eenpersoonsouderenhuishouden  21.100 21.600 

Meerpersoonsouderenhuishouden 28.725 29.400 

 
Of men in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de hoogte van de huur en van het 
inkomen. De huur moet lager zijn dan € 699,48 (was € 681,02) per maand. Als men jonger is dan 23, 
ligt de grens op € 389,05 (was € 374,44) per maand. Ook wordt gekeken naar de hoogte van het 
inkomen en het vermogen (spaargeld en beleggingen).  
De aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens zal na verhoging met 3,9% het komende 
tijdvak € 556,82 bedragen (is nu € 535,91) en € 596,75 voor huishoudens die uit drie of meer 
personen bestaan (is nu € 574,35).  
Het gedeelte van de huur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt, wordt bij meerpersoonshuishoudens 
niet meegenomen voor het vaststellen van de hoogte van de huurtoeslag; ouderenhuishoudens, 
alleenstaanden en gehandicapten krijgen van het huurdeel boven de aftoppingsgrens 40% vergoed.  

 
De Wet op de huurtoeslag is een niet heel overzichtelijke wet. Er 
wordt gesproken over maximum inkomensgrenzen, maar ook over 
minimum-inkomensijkpunten, referentie-inkomensijkpunten, 
inkomensgerelateerde grenzen huurtoeslag, maximumgrenzen 
verzorgingssituatie, inkomensgrens staatssteunregeling 
woningcorporaties etc. Voor leken is het allemaal wat ingewikkeld 
maar inmiddels zijn er veel deskundigen die huurders kunnen helpen 
bij het antwoord op de vraag: “Kom ik voor huurtoeslag in 
aanmerking?” Huurders kunnen o.a. terecht bij Eigen Haard, maar 
ook bij de Wijksteunpunten Wonen die inmiddels in vrijwel alle 
stadsdelen gevestigd zijn. En men kan het checken op 
www.belastingdienst.nl/toeslagen. 

 
Huurgrens 

De huurgrens (liberalisatiegrens) voor sociale huurwoningen gaat per 1 januari 2014 omhoog van 
€ 681,02 naar € 699,48. De inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen wordt per 
1 januari € 34.678,--. Nu ligt die grens op € 34.229,--.  
 
Inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 
Het peiljaar voor de inkomensafhankelijke huurverhoging vanaf 1 januari 2014 is 2012. De 
geïndexeerde inkomensgrenzen zijn:  
 meer dan € 34.085,-- maar niet meer dan € 43.602,-- wat betreft de maximaal toegestane 
huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 0,5%;  
 meer dan € 43.602,-- wat betreft de maximaal toegestane huurverhoging van het 
basishuurverhogingspercentage plus 2,5%.  
 
Het bedrag van € 34.085,-- is gelijk aan de inkomensgrens van 2012 voor de toewijzing van betaalbare 
huurwoningen van corporaties (staatssteunregeling). 

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

Kopij voor de volgende uitgave s.v.p. aanleveren vóór 24 januari 2014 
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Inmiddels zijn de dagen kort en vaak stormachtig. Veel rustiger is het bij HBO Argus. We constateren 
dat het aantal vragen en klachten van bewonerscommissies en individuen gering blijft.  
 
Afgelopen tijd heeft een bewonerscommissie gevraagd om onze inbreng bij een probleem dat al een 
tijd speelt tussen commissie en Eigen Haard over het renoveren van een aantal huizen. We gaan 
praten met deze bewonerscommissie en hun ondersteuner van Wijksteunpunt Wonen om te kijken of 
wij iets voor hen kunnen betekenen.  
 
Ook uw bewonerscommissie kan ons inschakelen of om advies vragen. We zullen ons best doen om 
u te adviseren. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Het telefoonnummer en e-mailadres 
vindt u achterop deze Argusogen.  
 
In oktober heeft het bestuur zelf het werk van het afgelopen jaar geëvalueerd en de speerpunten voor 
volgend jaar besproken. Onze conclusie was dat verbeteringen – als altijd - mogelijk en soms zelfs 
gewenst zijn.  
 
De Algemene Ledenvergadering op 20 november werd bezocht door een kleine groep mensen. 
Tijdens de vergadering werd de uitslag van de enquête over HBO Argus en Argusogen 
gepresenteerd. Veel bewonerscommissies hebben de enquête ingevuld en opgestuurd. Onze 
hartelijke dank daarvoor. De uitslag van de enquête zal na bespreking in het bestuur op onze website 
geplaatst worden. Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête bekijken we hoe we onze 
dienstverlening aan u nog kunnen verbeteren. Voor wie niet aanwezig was op de ALV: nog even 
geduld… Wel willen we nu al melden dat Argusogen van u een groot compliment kreeg. Dat 
compliment geven we direct door aan Agnes Johannesma en Hans Visser, die er steeds weer voor 
zorgen dat het blad goed gevuld met interessante informatie regelmatig bij u in de brievenbus ligt. 
Mellouki Cadat danken we voor zijn werk aan de enquête en de presentatie van de uitkomsten.  
Verder heeft Bob Takken, hoofd Projecten van Eigen Haard ons in woord en beeld meegevoerd langs 
de projecten waaraan in 2014 gewerkt zal worden. 
 
Van Eigen Haard hoorden we verder dat de pilot Vereniging van Eigenaren geleid heeft tot het 
formuleren van een visie op bewonersparticipatie in gemengde complexen. Deze visie zou op 
27 november gepresenteerd worden aan Huurdersfederatie Alert, waarna een adviesvraag over dit 
onderwerp zou volgen. Jammer genoeg hebben we hierover niet meer nieuws te melden dan dat de 
presentatie op 27 november niet is doorgegaan.  
 
Afgelopen week hebben we overlegd met de medewerkers van Wijksteunpunt Wonen uit heel 
Amsterdam en afspraken gemaakt voor onze samenwerking in de toekomst, zodat we samen met u 
kunnen werken aan een goede belangenbehartiging van Amsterdamse huurders van Eigen Haard.  
 
Uit een overleg met Eigen Haard hebben we meegenomen dat de proef met zonnepanelen wordt 
uitgebreid. Wijbrand Pieksma van Eigen Haard is degene die u hierover meer informatie kan geven.  
 
Over energielabels komt meer informatie op de website in de vorm van antwoorden op veelgestelde 
vragen over dit onderwerp.    
 
Dan wensen wij u nog een goede decembermaand, een goed uiteinde en alle goeds voor 2014. 
 
Nelleke Lindhout 
voorzitter HBO Argus 
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Huurtoeslag niet meer via verhuurder 
 
De Belastingdienst maakt vanaf december 2013 de toegekende huurtoeslag uitsluitend rechtstreeks 
aan de aanvrager over en dus niet meer aan de verhuurders.  
 
Huurders die hierover vragen hebben, kunnen contact opnemen met het telefoonnummer 088-
7996636, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur. 
 
============================================================================= 
 

Afrekening servicekosten 2012 
 
Eigen Haard heeft in juni jl. aan de huurders laten weten dat het vanwege het nieuwe 
computersysteem niet ging lukken de afrekeningen voor de servicekosten over 2012 tijdig (vóór 1 juli) 
aan de huurders toe te sturen. Nog steeds is Eigen Haard er niet in geslaagd alle afrekeningen te 
verzenden. Zij hoopt dat vóór 1 januari 2014 de achterstand is ingelopen.  
 
Huurders waarvan het voorschot voor bepaalde serviceposten zou moeten worden verhoogd moeten 
er rekening mee houden dat zij bij de afrekening over 2013 het risico lopen dat zij een hoger bedrag 
moeten bijbetalen want verhoging van de servicekosten mag pas plaatsvinden nadat de afrekening 
over het voorgaande is toegestuurd. De Huurcommissie zegt hierover: Zolang de verhuurder geen 
eindafrekening heeft gestuurd, mag hij het maandelijkse voorschot niet veranderen. De huurder 

moet dit nieuwe voorschot namelijk kunnen vergelijken met de kosten op de eindafrekening. De 

verhuurder doet meestal direct bij de eindafrekening een voorstel voor een nieuw voorschot. Dit 

mag eens per jaar. Gaat het voorschot omlaag dan krijgen de huurders uiteraard meer terug dan 
waarop ze hadden gerekend. 
 
Dit jaar brengt Eigen Haard ook administratiekosten over de servicekosten in rekening. Dat is wettelijk 
toegestaan maar mag niet meer zijn dan 5% van de totale servicekosten.  
 
============================================================================= 
 

Onderzoek naar scheefwoners in te dure woning 
 
Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD) gaat onderzoek doen naar scheefwoners die niet 
in een te goedkope, maar in een te dure huurwoning wonen. Hij gaat bekijken wat hun 'verhuiswens' 
is, zo zei hij in een Kamerdebat. Met name de SP wil meer aandacht voor wat zij de 'echte 
scheefwoners' noemt. 
 
Onder scheefwoners worden meestal mensen bedoeld met een relatief hoog inkomen die in een 
goedkope sociale huurwoning wonen. Maar volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen is er ook een grote 
groep mensen in een sociale huurwoning die meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan huur. 
"Blok beweert dat arm-zijn een keuze is en dat mensen voor wie de huur te hoog is ook kunnen 
verhuizen naar een goedkopere woning", zegt Jansen. "Ik ben het nagegaan: in Amsterdam zijn drie 
goedkope huurwoningen beschikbaar. Dat lukt dus gewoon niet." 
 
Blok is bereid onderzoek te doen naar de omvang van deze groep en naar hun bereidheid om te 
verhuizen. 
 
(Novum) 

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

Meer exemplaren Argusogen 
 
Bestaat uw bewonerscommissie uit meer dan vier leden en wilt u voor elk van hen een exemplaar van 
Argusogen ontvangen? Dat kan. Stuur een e-mail aan argusogen@hbo-argus.nl of een briefje aan 
HBO Argus t.a.v. Argusogen, A. v.d. Horststraat 2, 1065 GX Amsterdam met de naam van uw 
commissie en het aantal gewenste exemplaren.  
U kunt Argusogen ook digitaal lezen via de website www.hbo-argus.nl 
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Op 22 november 2013 publiceerde Eigen Haard op de website het volgende bericht: 

 

Flexibel huren: huren met korting voor lage middeninkomens 
 
Huurt u een sociale huurwoning, wilt u graag verhuizen naar een andere huurwoning in Amsterdam en 
ligt uw inkomen tussen de € 29.900 en € 43.784? Dan is Flexibel huren iets voor u! Met Flexibel huren 
huurt u een vrijesectorwoning met korting. 
 
Maximaal 20% korting 
Flexibel huren is een driejarig experiment. Tot eind 2016 bieden wij, Stadgenoot en Ymere maximaal 
1.000 vrijesectorwoningen met een huurprijs van € 681,-- tot  € 1.100,-- aan met korting. Afhankelijk 
van uw inkomen krijgt u een korting van minimaal € 100 en maximaal 20%. De huurprijs-met-korting 
komt hiermee te liggen tussen € 574,-- en € 930,--. U krijgt deze korting voor de periode dat uw 
inkomen hiervoor passend is. 
 
Huur groeit mee met inkomen 
Elk jaar in aanloop naar de huurverhogingsronde kijken we of uw 
inkomen is veranderd. Als uw inkomen is gestegen en u terecht komt in 
de volgende inkomenscategorie, dan wordt de korting in drie stappen van 
een jaar verminderd. De huurprijs groeit dus mee met uw inkomen. Als 
uw inkomen is gedaald, dan passen we de huurprijs naar beneden aan. 
De instapkorting is hier de ondergrens. 
 
Ook Flexibel huren? 
Vanaf vrijdag 22 november kunt u de Flexibel huren-woningen vinden op WoningNet en Rooftrack. De 
woningen herkent u aan de tekst ‘Flexibel huren’ bij de foto’s van de woningen. 
 
Passend woningaanbod en bevordering doorstroming 
Flexibel huren is een initiatief van de gemeente Amsterdam, Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere, in 
samenwerking met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het doel is het creëren van 
meer en passend woningaanbod binnen de vrije sector voor de lage middeninkomens en het 
bevorderen van doorstroming binnen de huursector. 
 
============================================================================= 
 

Aanvullend aanbod voor gewone huurders 
 
Woningcorporaties zullen het komend jaar vele honderden sociale huurwoningen extra in de stad 
toewijzen aan 'gewone woningzoekenden'. De huizen werden de laatste jaren vooral aan studenten 
aangeboden. Dit hebben de gemeente, stadsdelen en woningcorporaties toegezegd aan de 
Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Egbert de Vries, de bestuurder in Zuid die met partners het 
overleg met de HA voert: 'Door de crisis zijn er minder nieuwe woningen en komen minder sociale 
huurwoningen vrij. En de speciale groepen die gehuisvest worden groeien nog. Het gaat om 
vluchtelingen, maatschappelijke opvang, stadsvernieuwingsurgenten en studenten.' 
 
Het aanbod huizen voor doorsnee woningzoekenden is mede hierdoor in twee jaar tijd gehalveerd tot 
ongeveer 3000 huizen. De Vries: 'Dat zit de HA dwars, maar het zit de gemeente en stadsdelen ook 
dwars. We hebben nu besloten in 2014 geen extra woningen te reserveren voor studenten.' 
Ook belooft De Vries de cijfers over sociale huurwoningen 'transparant' te maken. Van de 192.956 
corporatie-huurwoningen zijn 7815 studentenkamers. Hoeveel van de overblijvende 185.141 huizen 
studentenwoningen zijn, is niet bekend. De Vries: 'Dat zoeken we nog uit.' 
 
============================================================================= 
 

'Langere wachtlijst door hogere inkomensgrens sociale huur' 
  
Het oprekken van de inkomensgrens in de sociale huursector leidt tot langere wachtlijsten en tot 
verdringing van lagere inkomensgroepen op de huurmarkt. Dat stelt Hugo Priemus, emeritus 
hoogleraar ruimtelijke ontwikkeling in Delft. 
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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 

 

Dinsdag 26 november jl. stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een PvdA-motie die 
bepleit dat ook mensen met een inkomen tussen de € 34.000,-- en € 38.000,-- euro recht hebben op 
een sociale huurwoning. Zij vallen nu buiten de boot op de woningmarkt, menen de voorstemmers. 
Het gaat om 20% van het corporatiebezit in de sociale sector. 
 
Naast zich neerleggen 
Vaak komen ze niet in aanmerking voor een hypotheek en particuliere huurhuizen zijn er bijna niet. 
Het kabinet buigt zich momenteel over het voorstel, en volgens Priemus zou minister Blok er goed aan 
doen het naast zich neer te leggen. "Ik betwijfel of iedereen die voor dit voorstel heeft gestemd, de 
consequenties overziet." 

 

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

HuurDeZon: 

het grootste zonne-energieproject van Nederland voor huurwoningen 
 
Op de daken van 1000 huurwoningen in de regio Amsterdam plaatsen Eigen Haard en de 
Zonnefabriek de komende jaren zonnepanelen. HuurDeZon is het grootste zonne-energieproject in 
Nederland voor huurwoningen. Bewoners profiteren van de zonne-energie en reduceren hiermee hun 

woonlasten.  
 
Doorbraak 
HuurDeZon is een samenwerking tussen Eigen Haard en de 
Zonnefabriek en is het vervolgproject van twee eerdere pilots; 
Westerzon bij de Zoutkeetsgracht en de Louise de Colignystraat. Maar 
de tijd van pilots is voorbij. HuurDeZon is een doorbraak in Nederland. 
Het plan is om komend jaar meer dan 7.500 panelen te plaatsen, goed 
voor bijna 2 MegaWattpiek. Vanaf 2014 benaderen Eigen Haard en de 
Zonnefabriek de huurders en kunnen huurders zichzelf aanmelden.  
 

Financieel voordeel voor huurders 
’Met HuurDeZon dringen we de CO2-uitstoot én de woonlasten van onze huurders terug’, zegt 
Wybrand Pieksma, adviseur Duurzaamheid van Woningstichting Eigen Haard. ‘Huurders betalen voor 
het gebruik van de zonnepanelen een maandelijkse bijdrage via 
Eigen Haard. Die is in verhouding circa 10% lager dan de 
huidige stroomkosten. Onze huurders besparen dus direct. De 
bijdrage die huurders betalen stijgt naar verwachting ook minder 
snel dan de stroomprijzen. Het financieel voordeel voor de 
huurder neemt daardoor elk jaar toe.’  
 
Een rendabel exploitatiemodel 
‘Uit de twee pilots blijkt dat dit exploitatiemodel werkt. We zijn er 
dan ook trots op dat we van de pilot-fase naar het grootste 
zonne-energieproject voor huurders van Nederland gaan’, zegt 
David van der Burg van Zonnefabriek. ‘Het is eigenlijk een heel 
simpel model, omdat iedere woning een individueel systeem 
krijgt. De investeringen per woning zijn hoger dan bij grote 
collectieve systemen, maar door de grootschaligheid en de 
eenvoud is een rendabel exploitatiemodel toch mogelijk.’  
 
Gemeente Amsterdam positief 
Stadsdeel West heeft de pilot gesubsidieerd. Vanuit het 
Amsterdams Investeringsfonds investeert de gemeente mee in 
de opschaling hiervan. Wethouder Van Poelgeest: “Wij zijn blij 
dat Eigen Haard en HuurDeZon deze stap zetten en zo een 
bijdrage leveren aan de Amsterdamse Zonvisie. Dit is goed voor 
huurders en goed voor de stad.”  
 
 


