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Jaargang 10, nummer 3, mei/juni 2014 

 
In dit nummer o.a.: 

• De deuren langs op zoek naar woonfraude 

• Helft sociale huurwoningen naar voorrangsgroepen 

• Van de bestuurstafel 

• Amsterdamse gezinnen blijven langer in stad wonen door crisis 

• Huur € 800,-- en toch een sociale huurwoning. Hoe kan dat? 

• 100.000 huurwoningen krijgen Politiekeurmerk Veilig Wonen 

• Huurdersvereniging: “Garandeer voldoende woningen voor lage inkomens” 

• Maatwerkregeling: Huurverhoging 6,5% maar forse inkomensdaling in 2014 

 

 
 
De komende huurverhoging en met name het inkomensafhankelijke deel daarvan heeft de 
gemoederen weer aardig beroerd. Opnieuw heeft een groot aantal huurders een bezwaarschrift 
ingediend en evenals vorig jaar valt te verwachten dat een deel daarvan in het gelijk wordt gesteld. 
Wat mooi is dat Eigen Haard in overleg met Huurdersfederatie Alert (twee leden van het bestuur van 
HBO Argus hebben zitting in het bestuur van Alert) een speciale regeling heeft afgesproken voor 
huurders die in 2014 met een forse inkomensdaling te maken hebben gekregen. Het is de zgn. 
Maatwerkregeling. Die regeling is in deze editie opgenomen. HBO Argus werd ook geconfronteerd 
met de vraag hoe het kan dat je een huur betaalt van rond 800 euro en toch in een sociale 
huurwoning woont. Het antwoord vindt u in deze uitgave. 
 
En hoe gaat het nu verder met de huren? Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de plannen 
van minister Blok uit de Hervormingsagenda Woningmarkt, bleek op 14 mei 2014. Wel zijn er zorgen 
over de effecten van de bevriezing van de liberalisatiegrens en de huurverhogingen. Over de 
huursombenadering meldde minister Blok de Kamer dat partijen het concept breed delen, maar dat er 
verschil van mening is over de nadere invulling en percentages. De minister wil de harmonisatie in de 
huursombenadering opnemen en bovendien voorkomen dat er te grote harmonisatiestappen gezet 
worden. Ook de PvdA dringt daarop aan. Met de huursombenadering verdwijnt de 
inkomensafhankelijke huurverhoging. D66 wil liever een relatie met het inkomen behouden om zo het 
scheefwonen aan te kunnen pakken. Afijn, het laatste woord zal hierover vast nog niet gezegd zijn. 
Voorlopig hebben zowel huurders als verhuurders hun handen vol aan de correcte afwerking van de 
bezwaarschriften die met betrekking tot de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2014 zijn 
ingediend.  
 
Hebt u de website www.hbo-argus.nl al eens bezocht? U vindt er veel informatie en onder het kopje 
Bewonerscommissies staan nieuws- en bewonersbrieven die u misschien als houvast kunt gebruiken 
voor uw eigen uitgave.  
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Woonfraudeonderzoek Slotermeer 
 
In Amsterdam zijn vorig jaar 1.425 huurwoningen vrijgemaakt voor de woningmarkt omdat hier sprake 
was van woonfraude. Bureau Zoeklicht is bezig met een project in Nieuw-West waarbij onder andere 
onderhuur wordt opgespoord en aangepakt. De inspecteurs van Bureau Zoeklicht en samenwerkende 
organisaties brengen huisbezoeken aan 'verdachte' adressen, op zoek naar aanwijzingen voor 
woonfraude.  
 
Momenteel is Bureau Zoeklicht bezig met een project in Slotermeer. De inspecteurs van Bureau 
Zoeklicht starten met de informatie die zij voor handen hebben. Zo is er een adres waar een man en 
een vrouw van rond de 34 jaar staan ingeschreven. Op dit adres bestaat er het vermoeden dat er 
sprake is van onderhuur. De inspecteurs zijn al vaker langs geweest, maar tot nu toe deed er niemand 
open. Zodra de inspecteur voor het huis staat inspecteert hij de woning. Is er iets verandert sinds het 
vorige bezoek? Staan de gordijnen deze keer open, of is er nu een raam dicht? Vervolgens belt hij 
meerdere keren aan. Helaas, ook nu geeft er niemand thuis. De inspecteur belt bij de benedenburen 
aan, misschien kunnen de buren meer vertellen over de bewoner van de woning. De inspecteur 
identificeert zich en vraagt het stel of zij weten wie er boven hen woont. Volgens de twee woont er 
sinds een paar jaar een vriendelijke student. Aan de hand van deze informatie kan de inspecteur 
opmaken dat er in dit geval twee mensen op het adres staan ingeschreven, maar dat er één persoon 
woont. Daarnaast is student die er volgens de buren woont jonger dan de man die voor de sociale 
huurwoning staat ingeschreven. De student is daarom waarschijnlijk niet de hoofdbewoner. De 

inspecteur gaat op een andere dag 's avonds langs in de hoop dat de 
bewoner dan thuis is.  
 
Resultaten 
In 2013 hebben de partners van Bureau Zoeklicht na constatering van 
woonfraude gezamenlijk 1.425 huurwoningen vrijgemaakt voor de 
woningmarkt. In 2012 waren dit er 1.279. Volgens een woordvoerder is er 
een toename omdat Zoeklicht steeds bekender wordt en omdat effectiever 
en beter gewerkt wordt. 

 
Bureau Zoeklicht  
Bureau Zoeklicht is een samenwerkingsverband tussen Dienst Werk & Inkomen, Dienst 
Basisinformatie, dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties, Makelaarsvereniging Amsterdam en Vereniging Vastgoedbelang.  
 
Onder woonfraude valt: 
- geregistreerde combinatie adres-persoon komt niet overeen met de werkelijkheid  
- het woonadres wordt misbruikt om een uitkering, huurtoeslag of subsidie te verkrijgen  
- het gebruik van de woningen is in strijd met de bestemming 
- wonen zonder huurcontract  
- wonen zonder huisvestingsvergunning in een vergunningplichtige woning  
 
(Bron: Dichtbij) 
 
============================================================================= 

Helft sociale woningen naar voorrangsgroepen 

Bijna de helft van de sociale huurwoningen in Amsterdam gaat naar voorrangsgroepen. Dat blijkt uit 
cijfers van de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties. Hierdoor kunnen ‘gewone’ 
huizenzoekers minder gemakkelijk terecht in een sociale huurwoning. Onder voorrangsgroepen vallen 
onder andere ouderen, voormalig gedetineerden en slachtoffers van huiselijk geweld of 
mensenhandel.   
 
Bovendien gaat het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam afnemen. In het akkoord dat D66 en 
GroenLinks in april jl. sloten, gaat het aantal sociale huurwoningen omlaag van 60 naar 45%. 
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Overleg met Eigen Haard 
Het is weer tijd voor het overleg met Eigen Haard en we gaan als bestuur vaststellen welke punten we 
op de agenda zullen zetten voor het overleg op 6 juni a.s.. We bespreken dan zeker de jaarplannen 
van Eigen Haard voor de verschillende regio’s in Amsterdam. In de laatste bestuursvergadering is 
besloten om het woningruilbeleid met Eigen Haard en vooral het leveren van maatwerk bij woningruil 
te bespreken. Vanuit de Algemene Ledenvergadering nemen we mee dat reparatiemeldingen van 
huurders in een gemengd complex niet goed geregeld is. Huurders moeten met klachten bij Eigen 
Haard terecht kunnen en niet doorverwezen worden naar de VvE. We zullen ook nog even 
terugkomen op het beleid voor schoorsteenvegen. Dat moet heel duidelijk worden. Over het advies 
voor de renovatie in de Boetonstraat is geen contact meer met Eigen Haard geweest. Ook daar zullen 
we naar vragen.  
In de volgende Argusogen doen we verslag van het overleg.  
 
Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2014 
In de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) is mevrouw Eva Visser benoemd tot lid van het 
bestuur van HBO Argus.  
Aan de aanwezige leden is gemeld dat de heer Jan ten Have zijn functie als voorzitter van 
Huurdersfederatie Alert heeft neergelegd. Mevrouw Hennie van Rijn is gekozen als nieuwe voorzitter 
van Alert. Binnenkort maakt het bestuur van HBO Argus kennis met haar. Wij zullen dan ook 
bespreken wat de positie van HBO Argus binnen Alert is en hoe deze volgens ons zou moeten zijn. 
Dit punt kwam ook in de ALV aan de orde, omdat HBO Argus het overgrote deel van de huurders van 
Eigen Haard vertegenwoordigt. 
De nieuwe website van HBO Argus is klaar en al een aantal weken online. U vindt daar veel informatie 
over HBO Argus zoals de datum en verslagen van de algemene ledenvergaderingen, maar ook 
informatie over en van Eigen Haard en over actuele onderwerpen in huurdersland zoals 
zonnepanelen.  
Tijdens de ALV heeft Michiel Hopman, die werkt voor Energiesprong Amsterdam een presentatie 
gehouden over verduurzaming van woningen, met name in een gemengde complex. Dit lijkt een 
ingewikkeld proces, maar naast verschillen tussen eigenaren, huurders en corporatie hebben 
huurders en eigenaren ook overeenkomende belangen. U kunt hierover veel meer lezen in het verslag 
van de ALV dat op de website van HBO Argus staat. In het verslag vindt u ook het adres en het 
telefoonnummer van Energiesprong Amsterdam. Met vragen over verduurzaming kunt u ook naar het 
Wijksteunpunt Wonen gaan.  
Op verzoek van leden die bij de ALV waren is besloten om de uitnodiging voor de ALV ook naar het  
e-mailadres van de bewonerscommissies te sturen. Wilt u de uitnodiging ook per e-mail ontvangen, 
stuurt u dan even een berichtje aan info@hbo-argus.nl. Dan bent u altijd op tijd op de hoogte van de 
datum en de agenda van de ALV. 
 
Nelleke Lindhout, 
voorzitter 
 
=============================================================================  
 

Spreekuur en telefonische bereikbaarheid 
 
Het kantoor van HBO Argus is elke maandag van 11.00 tot 14.00 uur opengesteld voor 
bewonerscommissies die iets willen vragen of opmerken. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt het 
bestuur dan ook telefonisch bereiken via nummer 020-4083982 of per e-mail: info@hbo-argus.nl 
 
Het kantoor kan niet alle dagen bemand zijn dus als u niet in de gelegenheid bent op maandag te 
bellen of langs te komen, dan duurt het even voordat u antwoord krijgt. We vragen hiervoor begrip. 
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Amsterdamse gezinnen blijven langer in stad wonen door de crisis 
 
Bewoners West willen het liefst weg. Vooral gezinnen in Amsterdam stellen verhuizen uit door de 
crisis. De gebruikelijke doorstroom van Amsterdammers naar Almere, Purmerend, Haarlemmermeer 
en Zaanstad is aanzienlijk verminderd als gevolg van de economische crisis. In 2011 en 2012 trokken 
4270 huishoudens uit Amsterdam naar één van deze vier regiogemeenten. Vijf jaar eerder waren dat 
er nog 5540. 
 
Dat staat in een rapport van de stadsregio Amsterdam over de verhuizingen en woonwensen in het 
gebied. Het zijn vooral de gezinnen die langer in de stad blijven plakken. De gangbare trek naar een 
grotere woning buiten Amsterdam wordt door deze groep uitgesteld als gevolg van de crisis.  
Amsterdam zelf blijft onverminderd aantrekkelijk als woonplaats voor inwoners van de 
regiogemeenten. Dat geldt voor jongeren, gezinnen en ouderen. 
Bij een vertrek uit Amsterdam blijken de portemonnee en het diploma een belangrijke rol te spelen bij 
de keuze voor een nieuwe woonplaats binnen de stadsregio. Huishoudens met een bovenmodaal 
inkomen sturen de verhuiswagen naar Haarlem, Zuid-Kennemerland en Amstelveen, huishoudens 
met een lager inkomen trekken naar Zaanstad, Almere en Diemen.  
Van alle 968.000 huishoudens in de stadsregio zegt de helft enige vorm van verhuisplannen te 

hebben. Een kwart van de huishoudens zegt zeker binnen twee jaar te 
willen verhuizen. De bereidheid om te verhuizen is het grootst in 
Amsterdam-West (62 procent) Zaanstad Zuid-Oost (60 procent) en 
Amsterdam-Oost (58 procent). In Volendam is de verhuisbereidheid het 
laagst: 24 procent.  
Bij de huishoudens met verhuiswensen binnen de regio wordt Amsterdam 
het meest genoemd als nieuwe woonplaats, gevolgd door Haarlem en 
Amstelveen. Haarlem is ook populair bij de Amsterdammers met 
verhuisplannen: tien procent zegt naar Haarlem te willen.  
 
Modaal inkomen  

Men is daarbij ook op zoek naar meer vierkante meters: veertig procent van de mensen met 
verhuisplannen vindt de eigen woning te klein. De onderzoekers wijzen op de moeilijke positie van 
huishoudens met een modaal inkomen op de woningmarkt. Zij komen tegenwoordig niet meer in 
aanmerking voor een sociale huurwoning. Als gevolg van de verscherpte hypotheekregels hebben zij 
ook weinig ruimte om een woning te kopen. De verwachting is dat ook als de woningmarkt weer 
aantrekt, deze groep tussen wal en schip valt. 
 
=============================================================================  
 

Huur € 800,-- en toch een sociale huurwoning. Hoe kan dat? 
Vraag 
Ik weet zeker dat ik in een vrijesectorwoning woon want ik betaal meer dan 800 euro huur. Toch heeft 
de Belastingdienst mij geïnformeerd dat mijn verhuurder informatie over mijn inkomen heeft 
opgevraagd. Ik heb 6,5% huurverhoging gekregen. Wat doe ik daaraan? 
 
Antwoord:  
Het is niet altijd zo is dat een huur boven de liberalisatiegrens (€ 699,48) een vrije sectorwoning is. Is 
de huurovereenkomst aangevangen vóór 1 juli 1989, dan is er altijd sprake van sociale huur. Een huur 
van € 800,-- of meer betekent dus niet automatisch dat er sprake is van geliberaliseerde huur. 
Bepalend is de hoogte van de huur bij aanvang van de huurovereenkomst. Ook voor deze 
woningen geldt dat de huur niet hoger mag zijn dan op grond van het woningwaarderingsstelsel (zgn. 
puntenstelsel) is toegestaan.  
 
In principe kunnen huurders met een geliberaliseerde huur niet terecht bij de Huurcommissie, op 
enkele uitzonderingen na. Ook de ‘geliberaliseerde’ huurder heeft de mogelijkheid de huurprijs binnen 
zes maanden na het ingaan van de huurovereenkomst door de huurcommissie te laten toetsen aan de 
maximaal toegestane huur volgens het puntenstelsel. Blijkt het aantal punten niet hoog genoeg voor 
een maximaal toegestane huur boven de liberalisatiegrens, dan verlaagt de huurcommissie de huurtot 
de maximaal toegestane huur op grond van het aantal punten en is de huurprijs niet geliberaliseerd. 
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100.000 huurwoningen krijgen PolitieKeurmerk Veilig Wonen… 

Ruim 100.000 vooral oudere huurwoningen van zes woningcorporaties worden binnenkort 
beter beveiligd tegen inbraak. Het is de bedoeling dat 11.000 woningen dit jaar het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen krijgen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat 
samenwerken met bouwbedrijven en woningcorporaties om dat te realiseren. Het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal 
eisen op het gebied van inbraakpreventie.  
Het eerste project behelst 10.000 woningen. In de komende jaren zullen dat er meer gaan 
worden oplopend naar de ruim 100.000. 

Dit artikel heeft iedereen kunnen lezen in diverse kranten. Het artikel wekt de indruk dat alle oudere 
woningen van corporaties op kosten van de verhuurder het PolitieKeurmerk Veilig Wonen gaan 
krijgen, maar zo ligt het niet. Het gaat voorlopig uitsluitend om woningen van corporaties die zijn 
geselecteerd voor het traject de Stroomversnelling. Eigen Haard is daarbij (nog) niet aangesloten.  

Eigen Haard betaalt mee aan Politiekeurmerk Veilig Wonen 
Beveiligen van een woning is niet alleen de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Ook de huurder 

kan daaraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het aanbrengen van goed 
hang- en sluitwerk volgens de normen van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW). Eigen Haard vergoedt de helft van de kosten die verbonden zijn aan 
het veilig maken van de woning in het kader van het Politiekeurmerk. Huurders 
die hun woningen willen beveiligen om het Politiekeurmerk te verkrijgen kunnen 
contact opnemen met Eigen Haard.  

 
Premieverlaging 
Bewoners die hun huis laten beveiligen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen toegewezen krijgen 
kunnen bij hun verzekeraar korting vragen op de premie van de inboedelverzekering. In de meeste 
gevallen wordt die korting toegewezen. 
 
==============================================================================  

Huurdersvereniging: “Garandeer voldoende woningen voor lage inkomens” 

De Amsterdamse Huurdersvereniging (HA) heeft in een open brief aan de toekomstige collegepartijen 
D66 en GroenLinks gevraagd om de garantie dat er voldoende huurwoningen zullen blijven voor 
Amsterdammers met een laag inkomen. De Huurdersvereniging maakt zich grote zorgen. 

Vooral het plan van D66 en GroenLinks om een ondergrens van 45 procent te hanteren voor het 
aandeel van sociale huurwoningen baart de vereniging grote zorgen, zo staat te lezen in de brief. 'D66 
en GroenLinks stellen voor het aandeel sociale huurwoningen te laten dalen tot 45 procent, maar dan 
zijn er veel te weinig woningen voor duizenden Amsterdammers met een laag tot modaal inkomen.' De 
Huurdersvereniging wil dat de partijen een garantie geven voor een ondergrens van 55 procent.  
 
Volgens de Huurdersvereniging is nu 58 procent van de woningen een sociale huurwoning. Die zijn 
hard nodig, staat te lezen, omdat het aantal sociale huurwoningen in het bezit van particuliere 
verhuurders snel daalt. De vereniging vreest een verschuiving naar de koop en vrije sectorhuur.  
Tegelijk nam het aantal dure woningen de afgelopen jaren met 20 procent toe, schrijft de 
Huurdersvereniging. 'Dit ging ten koste van het aanbod sociale huur, dat de laatste jaren schrikbarend 
laag is. Hiervan gaat inmiddels de helft naar mensen met een urgentieverklaring. Wij schrikken als we 
zien dat door het voorstel van GroenLinks en D66 het aanbod voor de 'gewone' Amsterdammer vrijwel 
geheel verdampt,' staat in de brief. 'Voor de helft van de Amsterdammers is de enige 
verhuismogelijkheid de stad uit.'  
 
De Huurdersverenging doet een beroep op de redelijkheid van de raadsleden en wil het gesprek 
aangaan om tot een 'toegankelijke en betaalbare' woningmarkt te komen. 
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Maatwerkregeling: Huurverhoging 6,5% maar forse inkomensdaling in 2014 

Eigen Haard heeft in overleg met Huurdersfederatie Alert een zgn. Maatwerkregeling afgesproken voor 
huurders die te maken hebben met een huishoudinkomen dat in 2014 fors is gedaald. Die regeling 
wordt hierbij opgenomen. 

De huur is verhoogd maar het inkomen in 2014 is gedaald. Wat kan een huurder doen? 
Huurders die in 2014 hun inkomen flink zien dalen, maar wel 6,5 procent huurverhoging moeten 
betalen, kunnen door stijgende woonlasten in de problemen komen. Met Huurdersfederatie Alert heeft 
Eigen Haard afspraken gemaakt om dat te voorkomen.  
 
Wanneer geldt de maatwerkregeling? 
Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2014 is het huishoudinkomen van 2012 het 
uitgangspunt geweest.   
De maatwerkregeling geldt alleen als in 2014 de inkomensafhankelijke huurverhoging 6,5 procent is en 
het huishoudinkomen 2014 daalt tot onder € 34.085,--. 
Daarnaast moet de inkomstenteruggang één of meerdere van de volgende oorzaken hebben: 

- Pensioen  
- Arbeidsongeschiktheid  
- Overlijden partner/medebewoner  

 
Hoe kan de maatwerkregeling worden aangevraagd? 
De huurder stuurt Eigen Haard (t.a.v. afdeling Huurzaken, Postbus 1060JB Amsterdam) schriftelijk een 
verzoek. 
Als onderbouwing dienen de volgende gegevens te worden meegestuurd: 

- Gegevens waaruit blijkt dat de huurder met pensioen is gegaan of arbeidsongeschikt is 
geraakt of dat de partner/medebewoner is overleden.  

- Inkomstengegevens van 2014 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2014 zakt beneden 
€ 34.085,--. 

- Een IB-60 formulier 2013 van alle personen die staan ingeschreven op het betreffende adres. 
Dit IB-60 formulier 2013 is vanaf juni 2014 op te vragen via de Belastingtelefoon: 0800 - 0543. 

- Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, met daarop alle 
personen die ingeschreven staan op het adres. 

 
En dan? 
Eigen Haard beoordeelt het verzoek. Is de regeling van 
toepassing dan krijgt de huurder een aangepaste 
huurverhoging van maximaal 4%. 
 
Huurcommissie  
Als Eigen Haard het verzoek afwijst, dan kan men hiertegen 
geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk 
geen wettelijke regeling, maar een afspraak tussen Eigen 
Haard en de Huurdersfederatie Alert.  
============================================  
 

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,  
A. v.d. Horststraat 2, 1065 GX Amsterdam met de naam van 
uw commissie en het aantal gewenste exemplaren.  
 
=============================================  
Kopij voor de volgende uitgave inleveren vóór 20 juli a.s.  
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