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Dit is het eerste nummer van een nieuwe jaargang van Argusogen, de 10

e
. En vast nog niet de 

laatste. De redactie blijft gemotiveerd, zeker na de uitslag van de enquête die onder de 
bewonerscommissies is gehouden en waaruit blijkt dat Argusogen bij de lezers zeer wordt 
gewaardeerd. Dank u voor het vertrouwen. 
 
In deze uitgave vindt u weer tal van artikelen die veelal gaan over de stijging van de huur. Duidelijk is 
inmiddels wel dat de inkomensafhankelijke huurverhoging ook in 2014 van kracht is. Maar 
verhuurders zijn niet verplicht de extra huurverhoging voor zgn. scheefwoners door te voeren. In 2013 
is dat ook niet overal gebeurd en afgewacht moet worden of dezelfde corporaties het zich kunnen 
permitteren hun huurders niet extra te belasten. Ze moeten immers wel de door de overheid 
opgelegde verhuurdersheffing gaan betalen en dat hakt er ook behoorlijk in. 
 
Het is verkiezingstijd en het leek de redactie wel goed de verschillen van inzicht tussen VVD en PvdA 
over de huurwoningen in Amsterdam op te nemen. Twee ingezonden brieven aan Het Parool liggen 
daaraan ten grondslag. Natuurlijk hebben ook de andere politieke partijen een mening over de 
woningmarkt in onze stad maar de ruimte in Argusogen is helaas te beperkt om ook daarover 
uitgebreid iets te zeggen.  
 
In Amsterdam is het in sommige wijken tegenwoordig heel normaal om nieuwe huurders van sociale 
huurwoningen te screenen. De politieke partijen zijn het op dit punt niet met elkaar eens. De meningen 
liggen ook hierover ver uiteen. Tot aan de verkiezingen op 19 maart a.s. zullen we worden overspoeld 
met standpunten en goede voornemens en het is aan de kiezers te bepalen welk onderwerp zij het 
belangrijkst vinden en of dat doorslaggevend is bij het uitbrengen van hun stem.  
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Huurstijging bedreigt koopkracht 
 
FNV en Woonbond hebben de Tweede Kamer gevraagd de huurverhoging te matigen. In een 
gezamenlijke brief wijzen zij op het koopkrachtverlies als gevolg van de enorme huurstijgingen. In 
2013 was de gemiddelde huurverhoging 4,6%, wat 1,2% van de koopkracht kostte. ‘Dit vergroot de 
tweedeling in Nederland. Juichende verhalen over de opkrabbelende woningmarkt gelden in ieder 
geval niet voor de drie miljoen hurende huishoudens waarvan een groot deel nu al niet meer rond kan 
komen. Zij zullen nog meer aan koopkracht moeten inleveren’, aldus Ton Heerts, voorzitter van de 
FNV. 
FNV en Woonbond roepen de Tweede Kamer op om de betaalbaarheid van het huren niet alleen met 
de mond te belijden, maar ook concrete maatregelen te nemen om de huurverhoging in 2014 binnen 
de perken te houden. Dat betekent dat huurverhogingen in ieder geval onder de 3% moeten blijven. 
Nu al houden (volgens berekeningen van het RIGO) meer dan 700.000 hurende huishoudens te 
weinig geld over voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. 

 
De bonden zien twee opties om de maximale huurverhoging in 2014 
te beperken. Het kabinet wil alle huurders, dus ook de laagste 
inkomens, een extra huurverhoging opleggen van 1,5% op inflatie, 
waarbij uitgegaan wordt van een inflatiecijfer van 2,5%. De eerste 
optie is om in ieder geval de extra 1,5% huurverhoging te schrappen. 
De tweede optie is om in ieder geval een systeemfout uit de 
inflatieaanpassing van de huren te halen. 
 
Systeemfout 
Het inflatiecijfer van 2,5% wordt nu nog berekend met de 
zogenaamde “ongeschoonde consumentenprijsindex”, die gebaseerd 

is op de veronderstelling dat verhuurders over hun huurinkomsten BTW betalen. In werkelijkheid is dat 
helemaal niet het geval. Woonbonddirecteur Ronald Paping spreekt van een duidelijke fout in de 
gehanteerde systematiek. ‘Door uit te gaan van de geschoonde (afgeleide) index kom je uit op een 
inflatiecijfer van 1,3%. Het is van de gekke dat verhuurders zomaar een extra financieel voordeel 
wordt gegund.’ 
 
============================================================================= 
 

Huurcontracten beëindigd 
 
Woningcorporatie Eigen Haard heeft vorig jaar het contract met 255 huurders beëindigd wegens 
woonfraude. In vijf gevallen werd de woning gebruikt voor illegale prostitutie, een nieuw verschijnsel 
voor de woningcorporatie. In 24 woningen werd een hennepplantage aangetroffen. 
Eigen Haard maakte in 2013 ook kennis met huurders die hun woning aanbieden als vakantiewoning. 
'Een nieuwe trend waar enorme bedragen mee wordt verdiend zonder dat er belasting over wordt 
betaald.' 
 
Het merendeel van de 255 huurcontracten werd opgezegd omdat de woning illegaal werd 
onderverhuurd. Ongeveer 50 zaken kwamen voor de rechter, de overige huurders maakten gebruik 
van de mogelijkheid om zelf de huur op te zeggen. 
 
============================================================================= 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering op de website 
 
Het verslag van de op 20 november 2013 gehouden ledenvergadering kunt u lezen op de website. U 
moet er wel rekening mee houden dat dit verslag nog niet is vastgesteld door de leden. Dat gebeurt in 
de eerstvolgende vergadering. 
Ga naar www.hbo-argus.nl > Algemene Ledenvergadering > Verslagen Ledenvergaderingen. 
 
Ook de inhoud van Argusogen is op de website te vinden.  
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Nieuwe kandidaat-leden 
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in november jl. hebben wij opnieuw gevraagd of er 
mensen zijn die ons bestuur willen versterken. Drie mensen hebben zich gemeld, Trudy de Vries, Eva 
Visser en Wilko Pels. Zij gaan het komende halfjaar deelnemen aan de vergaderingen van het 
algemeen bestuur. Daarna evalueert het bestuur samen met de kandidaat-leden en zal het algemeen 
bestuur op basis van de evaluatie besluiten of de kandidaten voorgedragen worden voor het 
lidmaatschap van het bestuur.  
 
Bouwen aan de Stad 
Eef Meijerman (Amsterdams Steunpunt Wonen) heeft een presentatie gegeven over Bouwen aan de 
Stad, de woonvisie en prestatieafspraken die gemeente, bestuurscommissies (voormalige 
stadsdelen), Huurdersvereniging Amsterdam en corporaties voor Amsterdam maken. Hij heeft HBO 
Argus gevraagd welke kwesties wij belangrijk vinden voor de periode 2015 tot en met 2018. De 
inbreng van HBO Argus zal door de Huurdersvereniging Amsterdam meegenomen.  
In de komende vergadering van het algemeen bestuur zal besproken worden welke punten HBO 
Argus belangrijk vindt. Punten waar wij op dit moment aan denken zijn bijvoorbeeld: voldoende huizen 
voor iedereen met aandacht voor de groepen met laagste en laagste middeninkomens, wonen en zorg 
en energiebesparing… Ook uw inbreng stellen we op prijs. 
 
Huurdersparticipatie in gemengde complexen 
In de vorige editie van Argusogen schreven we over de visie van Eigen Haard op bewonersparticipatie 
in gemengde complexen. De presentatie van de visie is niet doorgegaan. Wel kreeg 
Huurdersfederatie Alert de adviesaanvraag over dit onderwerp. Het bestuur van HBO Argus heeft 
diverse discussies gevoerd om te bepalen wat ons standpunt is. Daarbij hebben we de informatie die 
Bernadette de Wit van Wijksteunpunt Wonen Centrum ons gegeven heeft meegenomen.  
Ons standpunt hebben we bij het bestuur van Alert uitgedragen. Het definitieve advies van Alert, waar 
ook de andere koepels van Eigen Haard inbreng hebben, zal binnenkort uitgebracht worden aan  
Eigen Haard.  
Heeft uw bewonerscommissie te maken met een Vereniging van Eigenaren en zit u met vragen, dan 
kunt u voor advies terecht bij Bernadette de Wit. Zij heeft veel kennis over dit onderwerp. U kunt haar 
bereiken via e-mailadres b.dewit@wswonen.nl en telefoonnummer 06 5397 7969. Via Bernadette de 
Wit kunnen huurders en eigenaren in uw complex een voorlichting over VvE krijgen, gegeven door de 
Woonbond samen met VvEgemak. 
 
Administratiekosten 
Bij HBO Argus zijn veel vragen binnengekomen over de afrekening van de servicekosten 2013. 
Daarop worden, zonder verdere uitleg aan de bewoners, administratiekosten door Eigen Haard in 
rekening gebracht. Het is een wettelijke regeling en Eigen Haard mág deze kosten in rekening 
brengen. Over het uitblijven van uitleg, de noodzaak en de hoogte van de in rekening gebrachte 
administratiekosten gaan we met Eigen Haard het gesprek aan. 
  
Aireystrook 
Het dagelijks bestuur is geïnteresseerd in de gang van zaken rond de woningen in de Aireystrook. We 
gaan de komende tijd onze aandacht richten op de problemen daar. Daarvoor zullen we contact 
zoeken met de bewonerscommissie van de Aireystrook en anderen die ons kunnen informeren.  
 
Nelleke Lindhout,  
voorzitter 
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Inkomensafhankelijke Huurverhoging 2014  
Hoe krijgen verhuurders de inkomens van de Belastingdienst? 
 
Er zijn veel vragen rond de verstrekking van de gezinsinkomens aan verhuurders die de extra 
toegestane huurverhoging willen doorberekenen aan hun huurders. Maar hoe gaat dat nou? Krijgen 
bijvoorbeeld de corporaties de gegevens zonder meer aangeleverd en welke voorwaarden zijn daar 
aan verbonden. Hieronder wat informatie. 
 
De overheid heeft in de eerste helft van januari het volgende bericht aan de verhuurders gezonden: 
Het IAH portaal is in 2014 weer beschikbaar vanaf maandag 3 februari. U kunt zich vanaf die datum 
aanmelden voor een nieuw account waarmee u inkomensindicaties over het jaar 2012 kunt verkrijgen.  

Deze melding betekent dus dat er in 2014 opnieuw een inkomensafhankelijke huurverhoging komt 
voor huurders die ‘scheef’ wonen of daarvan worden verdacht. Aan de verstrekking van de 
inkomensindicaties aan de verhuurders zijn wel voorwaarden verbonden. Die zijn opgenomen in een 
zgn. Handleiding waarin o.m. staat:  
 
> u bent een verhuurder of vertegenwoordigt een verhuurdersorganisatie die woningen die ook uw eigendom zijn 
met een gereguleerde huurovereenkomst, verhuurt; 

> u gebruikt de service slechts voor het aanvragen van gegevens over woningen met een 
gereguleerde huurovereenkomst die behoren tot uw woningenbestand en waarvoor de huurder nog 
niet de maximale huurprijs betaalt; 
> de aan u verstrekte gegevens, de inkomensindicatie en het aantal inkomensontvangers per adres 
gebruikt u alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk voor het al dan niet voorstellen 
van een inkomensafhankelijke huurverhoging; 
> de aan u verstrekte gegevens de inkomensindicatie en het aantal inkomensontvangers per adres 
bewaart u niet langer dan tot het moment dat over het voorstel tot huurverhoging onherroepelijk is 
beslist; 
> u voert een zodanige administratie dat de juiste, volledige en tijdige vastlegging is gewaarborgd van 
de gegevens over het huishoudinkomen; 
> u gaat vertrouwelijk om met de aan u verstrekte gegevens, de inkomensindicatie en het aantal 
inkomensontvangers per adres, behalve als enig wettelijk voorschrift u tot mededeling verplicht of uit 
uw taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 
> over de ontvangen gegevens kunt u niet met ons in discussie gaan. Ook kunt u hiertegen geen 
bezwaar maken en/of beroep aantekenen. 
Let op: U mag alleen een inkomensindicatie opvragen voor woningen met een gereguleerde huur 

overeenkomst waarvoor huurders nog niet de maximale huur prijs van de 
woning betalen.  
 
Wettelijke basis  
De inkomensafhankelijke huurverhoging is vastgelegd in Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 
(huurverhoging op grond van inkomen). 

Voor 2014 geldt de volgende maximale huurverhoging: 

• 1,5% plus inflatie voor huishoudinkomens tot en met € 34.085.  

• 2,0% plus inflatie voor middeninkomens. Dit zijn huishoudinkomens van € 34.086 tot en met € 
43.602. 

• 4,0% plus inflatie voor hogere inkomens. Dit zijn huishoudinkomens boven € 43.602.  
De inflatie over 2013 was 2,5%. Hierdoor gelden uiteindelijk per 1 juli 2014 de volgende percentages 
voor de maximale huurverhoging: 

• 4% voor huishoudinkomens tot € 34.085. 
• 4,5% voor middeninkomens (0,5% extra).  

• 6,5% voor hogere inkomens (2,5% extra).  
 
In de Handleiding staat ook: U kunt als verhuurder zelf bepalen of u de huurverhoging wilt doorvoeren, 

dit bent u niet verplicht. En deze wetenschap geeft nou net de ruimte die er is voor onderhandelingen 
tussen huurder en verhuurder…. 
 
De Handleiding heeft 15 pagina’s tekst. Bent u daarin geïnteresseerd ga dan naar 
https://inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl 
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Meningen over de sociale huurwoningen in Amsterdam. 
 
Het is weer verkiezingstijd en automatisch komt dan de discussie weer los over de sociale huursector, 
met name over het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam. Voor het geval u deze discussie niet 
heeft gevolgd worden hier een paar uitlatingen van VVD en PvdA geciteerd. Grotere contrasten 
kunnen we niet hebben.  
 
Eric van der Burg, lijsttrekker VVD Amsterdam: 
 Nieuwe banen ontstaan door economische groei, groei ontstaat uit innovatie, innovatie komt uit inzet 

van talent, zeker in een stad als Amsterdam. De steden die bijzondere mensen weten aan te trekken, winnen de 

internationale strijd om talent en kunnen hun inwoners een betere kans op een baan bieden. Laat het talent maar 

komen! Maar waar moeten zij eigenlijk wonen? 

 

Pieter Hilhorst lijsttrekker van de PvdA:  
 Blijkbaar wil de VVD het liefst talentloze (wat dat ook moge zijn) Amsterdammers inruilen voor 

mensen die in hun ogen wel talent hebben. Zo zal Amsterdam weer mee kunnen draaien in de lijstjes van steden 

die minder sociale woningbouw hebben. Pas dan kunnen we een echte wereldstad worden, vergelijkbaar met 

Londen of Parijs. Waar de liberaal jaloers naar kijkt. 
 

Eric van der Burg:  
 De Amsterdamse woningmarkt zit dicht. Vooral als gevolg van het 

idiote erfpachtstelsel en het grote aandeel sociale woningbouw. Volgens het 

Centraal Planbureau en de Organisatie voor Europese Samenwerking en 

Ontwikkeling is de sociale woningbouw zelfs onze grootste blokkade bij het 

scheppen van werk. Waar andere Europese steden een aandeel sociale 

woningbouw hebben van nul tot twintig procent, bestaat die Amsterdam voor 

zestig procent uit deze gesubsidieerde woningen. Een internationaal record! Het 

is fijn dat zoveel mensen voor een lage huur in het mooie Amsterdam kunnen wonen. Het is jammer dat we 

hiermee talent buiten de stadsmuren houden. En dat we banengroei zien weglopen naar steden die wél een 

toegankelijke woningmarkt hebben. 

Laat huurders hun sociale woning tegen aantrekkelijke voorwaarden kopen. Halveer het aandeel gesubsidieerde 

woningen naar dertig procent. 
 

Pieter Hilhorst:  
 Waarom is Van der Burg niet trots op de kracht van Amsterdam? Op het meest 

kenmerkende onderdeel van onze kleine metropool? Namelijk dat we iedereen hier 

ongeacht zijn inkomen een eerlijke kans maakt op een woning. Dat we niet voorkomen 

in de lijstjes van armste en rijkste wijken van het land. Dat we samen zorgen dat 

iedereen mee doet en dat verschillen in inkomen, onderwijsniveau, gezondheid en 

veiligheid in de stad niet uit de hand  lopen. Als je dat niet begrijpt, begrijp je Amsterdam niet. 
 

Eric van der Burg:  
 De afgelopen 65 jaar waren de wethouders Wonen socialisten. Maar de woningmarkt moet van het slot 

af en dat vraagt om een niet-socialistische aanpak. Geef de portefeuille daarom aan een liberaal.  

Het is tijd dat Amsterdam vol gas geeft bij het creëren van welvaart en banen. Dat vereist dat de woningmarkt 

wordt hervormd. En dat is nodig zodat  tienduizenden mensen extra aan het werk kunnen, zeker ook de mensen 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die het het moeilijkst hebben. Dát noemen wij pas écht sociaal. 
 

Pieter Hilhorst: 
 Wonen gaat niet alleen over een dak boven je hoofd, maar ook in wat voor een stad je wil leven. Mijn 

keuze is helder. Ik wil alle Amsterdammers een eerlijke kans geven op een woning. Ik wil ze allemaal de kans 

geven hun talenten te benutten.  

Amsterdam is populair. En terecht. Mensen van buiten zijn welkom. Maar niet door Amsterdammers met een 

bescheiden inkomen weg te jagen. Ik wil geen sociale huurwoningen verkopen, maar woningen bijbouwen. 

Kleine huurwoningen voor starters, middenhuurwoningen voor doorstromers en goedkope koopwoningen voor 

gezinnen. Laat de VVD de stad niet verkwanselen.  

 

Op 19 maart a.s. is de keus aan de kiezers!  
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Steeds meer wietplantages in sociale huurwoningen 
 
Amsterdamse corporaties zien het aantal wietkwekerijen in sociale huurwoningen toenemen. Vorig 
jaar ontdekten ze 117 kwekerijen, waarna ze de huur ontbonden. 
Dit blijkt uit een rondgang langs de zes grote Amsterdamse woningcorporaties. De grootste reden 
voor ontbinding van huurcontracten is nog altijd illegale doorverhuur van sociale huurwoningen aan 
derden. Maar het aantal ontbindingen vanwege wietkwekerijen in huis neemt toe. 

 
Dat waren er vorig jaar zeker 117, een toename van ruim twintig 
procent ten opzichte van 2012. De grote corporatie Ymere trof 37 
kwekerijen aan, waarna het huurcontract werd ontbonden. Alleen 
De Key houdt de aard van woonfraude niet bij. 
 
Geld verdienen 
Dat meer plantages zijn gevonden, komt door betere 
samenwerking tussen corporaties, energieleveranciers, 
gemeente en politie. Maar het vermoeden is ook dat de 

economische crisis een rol speelt. 'Het is een gemakkelijke manier om veel geld te verdienen,' zegt 
een corporatiewoordvoerder. 'Als het misgaat, ben je je huis kwijt, maar steeds meer mensen nemen 
dat risico.' 
 
De aanwezigheid van kwekerijen - die in alle soorten woningen en wijken in de stad worden 
aangetroffen - brengt risico's voor de buurt met zich mee. Eelke Pinkhaar van De Alliantie: 'De 
combinatie van zware elektrische apparatuur en water levert brandgevaar op.' 
Hij zegt dat meldingen van omwonenden effect hebben: 'Bij tachtig procent van de meldingen wordt 
een plantage aangetroffen.' 
 
Prostitutie 
Volgens Eigen Haard komen ook nieuwe vormen van illegaal woninggebruik vaker voor, zoals 
prostitutie en verhuur als vakantiewoning. Hoewel andere corporaties dit ook zien, signaleren zij nog 
geen trend, en contractontbinding is lastig. 'Probeer maar te bewijzen dat ergens prostitutie wordt 
bedreven.' 
 
In totaal werden vorig jaar ruim duizend huurcontracten 
ontbonden, iets meer dan in 2012. 
 
Bron: Het Parool 
 
================================================== 

Netto huren stijgen fors 
 
De netto huur van vrijgekomen sociale huurwoningen is in drie jaar 
tijd met bijna een kwart gestegen van € 448,-- naar € 556,--. Dit 
blijkt uit een onderzoek van woningbemiddelaar WoningNet in drie 
regio’s: Amsterdam, Utrecht en stedendriehoek (Apeldoorn, 
Deventer, Zutphen). Het onderzoek bevestigt daarmee de 
bevinding van de Woonbond uit december 2012 dat corporaties de 
huren bij verhuizingen fors optrekken. 
 
Alleenstaanden meest kwetsbaar 
De huurstijging treft niet alle groepen nieuwe huurders even hard. 
Voor gezinnen is de stijging relatief het laagst (14 procent), 
behalve voor éénoudergezinnen (21 procent). Voor 
tweepersoonshuishoudens bedroeg de stijging 23 procent en voor 
alleenwonenden zelfs 27 procent. WoningNet beveelt corporaties 
aan om ‘te onderzoeken wat u kunt doen om de financiële 
kwetsbaarheid van éénoudergezinnen en alleenstaanden te 
verminderen.’ 
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