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een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, 
                                         aangesloten bij 

 

 

HUURDERSVERENIGING 

                                                                                                                                                                                                

 
Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 

In dit nummer: 

• Heeft uw bewonerscommissie nog geen zakelijke bankrekening? 
• Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 november a.s. 
• Van de bestuurstafel 
• De inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 
• Succes voor Bewonerscommissie MAP: zonnepanelen 
• Minister Blok wil wooncoöperatie opnemen in Woningwet 
• Nieuwe WMO regelt aanpassing huurwoning 

 

 

 
De bezuinigingen op de huurtoeslag gaan niet door. VVD-minister Stef Blok heeft van de 
voorgenomen maatregelen afgezien en dat was een verrassing. Of de protesten die de verschillende 
organisaties van huurders hebben laten horen daaraan hebben bijgedragen, valt niet te zeggen; Blok 
lijkt niet zo gevoelig voor de geluiden uit de sector. Maar het ongedaan maken van de voorgenomen 
bezuiniging betekent niet dat de huur van een sociale woning niet duurder wordt. Als per 1 juli 2015 de 
huren opnieuw fors stijgen, zullen de kwetsbare groepen die verhoging op grond van de huidige 
regeling niet geheel gecompenseerd krijgen via de huurtoeslag. Dat betekent toch weer een extra 
aanslag op hun portemonnee.  
Felle reacties leverden de voorgenomen plannen uit de Troonrede en de Miljoenennota niet op. 
Woonbond: ‘Blij dat er niet bezuinigd wordt op huurtoeslag, maar waak voor koopkrachtverlies 
huurders’. Aedes: ‘Opmerkelijk en teleurstellend dat de huursombenadering niet in de begroting staat’. 
Vereniging Eigen Huis: ‘Goede maatregelen voor woningmarkt’. Bouwend Nederland: ‘Somber over 
banen in de bouw’. FNV Bouw: ‘Veel te weinig perspectief voor de bouwsector’. De twee laatste 
reacties hebben ook betrekking op de huursector. Er worden immers minder huurwoningen gebouwd, 
al lijkt de bouw weer iets aan te trekken. 
 
Eigen Haard laat in oktober/november een Bewonersonderzoek uitvoeren waarin de dienstverlening 
van de corporatie centraal staat en waarin ook aandacht zal zijn voor de eigen woning en de buurt van 
de ondervraagden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau USP dat ook in 2012 het 
Bewonersonderzoek verrichtte. Bewoners worden door middel van steekproeven door USP benaderd; 
huurders kunnen zich dus niet zelf voor deelname aanmelden. Meedoen is echter wel belangrijk. 
 
Ook dit jaar zijn er weer veel bezwaarschriften tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging bij Eigen 
Haard ingediend. De cijfers hierover worden afgezet tegen die van vorig jaar. U vindt ze in deze 
uitgave.  
 
Het spreekuur van HBO Argus is vanaf 1 oktober a.s. gewijzigd. U kunt op het kantoor terecht tussen 
13.00 en 16.00 uur!
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Heeft uw bewonerscommissie nog geen Zakelijke bankrekening? 
 
Eigen Haard vindt het zeer gewenst dat elke bewonerscommissie beschikt over een zakelijke 
bankrekening en ook HBO Argus adviseert u een zakelijke rekening te openen, als u dat nog niet hebt 
gedaan. Alleen bij de ING bestaat die mogelijkheid en de rekening is via internet eenvoudig aan te 
vragen. Maar een bezoek aan een ING kantoor is natuurlijk ook mogelijk en misschien nog wel 
efficiënter.  
 
Waarom een zakelijke rekening?  
Het beschikken over een zakelijke rekening op naam van de bewonerscommissie heeft veel 
voordelen: 

1. Naast de penningmeester kunnen ook andere leden over de rekening beschikken. Handig op 
het moment dat de penningmeester wegvalt. 

2. Het saldo van de bewonerscommissie wordt niet vermengd met het saldo van uw 
privérekening. Bij overlijden van bijvoorbeeld de penningmeester is niet duidelijk welk bedrag 
van de bewonerscommissie is en de vraag is altijd of de erfgenamen de zaken netjes 
afhandelen. 

3. Het geld van de bewonerscommissie moet u opgeven bij de belastingdienst op uw jaarlijkse 
aangifte. Het maakt immers deel uit van uw eigen saldo en u mag het niet aftrekken. Dat geldt 
ook als u een rekening hebt op naam van twee leden van de bewonerscommissie. 

4. Bij kascontrole hoeft niemand in uw privérekening te kijken. De controle op inkomsten en 
uitgaven is dus veel makkelijker en overzichtelijker. 

5. Het hebben van een zakelijke rekening geeft een snel en goed overzicht van het saldo 
waarover de bewonerscommissie (nog) beschikt. 

6. Het hebben van een zakelijke rekening maakt de activiteiten van de commissie beter 
inzichtelijk. 

7. De kosten die aan de zakelijke rekening zijn verbonden kan de bewonerscommissie betalen 
uit het budget dat de commissie jaarlijks van Eigen Haard ontvangt.  

8. Als uw bewonerscommissie veel activiteiten ontplooit en de kosten van een zakelijke rekening 
zouden een struikelblok vormen dan kunt u aan Eigen Haard vragen een apart bedrag voor de 
bankkosten over te maken. HBO Argus gaat dit onderwerp bij Alert en bij Eigen Haard aan de 
orde stellen. 

9. Met de zakelijke rekening kan gebruik worden gemaakt van internetbankieren en van een 
betaalpas. Is er geen internet dan kunnen de betalingen met een overschrijvingsformulier 
worden geregeld. 

10. Bij wisseling van leden van de bewonerscommissie blijft de zakelijke rekening bestaan en 
verandert/veranderen alleen de gebruiker(s).   

 
Hoe vraagt u een rekening aan? 
Ga naar een ING kantoor of naar www.ing.nl U kunt kiezen voor een zakelijke 
rekening of een zakelijke rekening voor een vereniging (zonder 

rechtsbevoegdheid). Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet nodig en u hoeft ook geen 
statuten te hebben of een oprichtingsakte. Spreek binnen uw bewonerscommissie in ieder geval wel 
af welk(e) lid/leden, naast de penningmeester, over de rekening kan/kunnen beschikken en neem als 
u naar de ING gaat (advies) een geldig identiteitsbewijs van de betreffende personen mee. HBO 
Argus wil u graag helpen een zakelijke rekening aan te vragen. U kunt terecht tijdens het spreekuur in 
de Adr. Van der Horststraat 2 te Amsterdam-Slotervaart op maandag tussen 13.00 en 16.00 uur. 
 
=============================================================================  
 

Algemene ledenvergadering HBO Argus 
 
 

De Algemene ledenvergadering (ALV) zal worden gehouden op 
 

woensdag 12 november a.s. om 19.30 uur. 
 

Noteer deze datum in uw agenda. Nadere bijzonderheden volgen. 
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Informeren van de leden van bewonerscommissies  
In de afgelopen weken heeft u enkele nieuwsbrieven van ons ontvangen. Dat kan alleen als HBO 
Argus een e-mailadres heeft van uw bewonerscommissie of de leden van uw bewonerscommissie. 
Het is voor ons niet mogelijk om aan leden van bewonerscommissies de nieuwsbrief op papier te 
sturen. We doen dit wel naar de bewonerscommissies, die hebben laten weten nog niet met e-mail 
werken. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over de informatie die wij u toestuurden. Heeft u er iets 
aan gehad? Zijn er onderwerpen waar u meer over zou willen weten? Laat het ons weten via 
info@hbo-argus.nl of via telefoon of brief. 
 
Herhuisvestingsoverleg Amsterdam Nieuw-West 
We hebben de afgelopen weken een aantal vergaderingen bijgewoond, waaronder het 
herhuisvestingsoverleg. Daar wordt besproken hoe het gaat met de sloop/nieuwbouwprojecten en de 
grote renovatieprojecten van de corporaties in Nieuw-West en met de daarvoor noodzakelijk 
herhuisvesting van bewoners.  
Een van de onderwerpen die daar aan de orde kwam was de evaluatie van de kaderafspraken die 
voor Amsterdam gemaakt zijn. Hier moet uit blijken waar er problemen zijn, bijvoorbeeld rond 
terugkeergaranties voor de bewoners. In december moet het onderzoek klaar zijn. Doel van de 
evaluatie is dat de bewonersparticipatie bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovaties processen 
verbetert. 
Voor de Aireystrook staat alles even stil. Er loopt een aanvraag voor de monumentenstatus voor deze 
huizen. Eigen Haard heeft besloten om de renovatie of sloop/nieuwbouw om die reden voorlopig uit te 
stellen.  
 
Betaalbaarheid 
Wij maken ons zorgen over het feit dat de huren van de sociale huurwoningen door de huurverhoging 
kunnen stijgen boven de huurgrens van de sociale huurwoningen. Daardoor wordt ook het stuk huur 
waarover bewoners met een laag inkomen geen huurtoeslag krijgen groter. Voor hen worden de 
huizen steeds minder betaalbaar. Alert, de federatie van huurderskoepels van Eigen Haard, is daarom 
bezig met een voorstel om iets aan de betaalbaarheid van de huren te doen. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op woensdag 12 november 2014 houden wij de volgende algemene ledenvergadering. Over het 
thema denken we nog na. We proberen de ledenvergadering te houden op een locatie in 
Buitenveldert. U krijgt van ons natuurlijk nog een uitnodiging voor deze vergadering met meer 
informatie. Zet de datum alvast in uw agenda! 
  
Nelleke Lindhout 
Voorzitter 

 

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

 

Bereikbaarheid HBO Argus  
 
Hebt u een vraag? Hebt u een opmerking? Wilt u ondersteuning? Neem contact 
op met het bestuur van HBO Argus. Dat 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 kantooradres: Adr. van der Horststraat 2, 
Amsterdam-Slotervaart op maandag van 13.00 – 16.00 uur. 

 
Spreekuur gewijzigd 
Vanaf 1 oktober 2014 is de bezoektijd gewijzigd. U kunt op kantoor terecht tussen 13.00 en 16.00 uur. 
U hoeft geen afspraak te maken.  
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De inkomensafhankelijke huurverhoging in 2014 
 
Evenals in 2013 heeft Argusogen aan Eigen Haard gevraagd aan hoeveel huurders de 
inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 is opgelegd, hoeveel bezwaarschriften er zijn ontvangen en 
bij hoeveel huurders het percentage huurverhoging is gecorrigeerd.  
 
Over hoeveel sociale huurwoningen beschikt Eigen Haard? 
Eigen Haard heeft in Amsterdam 33.500 sociale huurwoningen. In 2013 waren dat er 34.500, een 
daling van 3%. Het totale bezit sociale huurwoningen is 53.000 tegen 56.500 in 2013, een daling van 
6%.   
 
Aan hoeveel huurders heeft Eigen Haard een inkomensafhankelijke huurverhoging opgelegd? 
Voor Amsterdam waren er dat 8.500 (ook in 2013). Totaal is aan 15.000 huurders een 
inkomensafhankelijke huurverhoging opgelegd, een zelfde aantal als in 2013. 

 
Hoeveel huurders daarvan hebben een bezwaarschrift ingediend? 
Voor Amsterdam waren dat er 536 (6%) tegen 800 in 2013 (10%). 
Er zijn totaal 1015 *) documenten geregistreerd als een bezwaar 
tegen de huurverhoging (7%), in 2013 1800, 12%).  
 
*) Een aantal bezwaarschriften bleek geen betrekking op de inkomensafhankelijke 
huurverhoging te hebben maar bevatte een uiting van ongenoegen of een verzoek 
om meer informatie.  

 
Aan hoeveel huurders heeft Eigen Haard laten weten de inkomensafhankelijke huurverhoging op 
grond van de ingeleverde inkomenscijfers ongedaan te maken? 
In Amsterdam is de huur van 255 gecorrigeerd. In totaal van 521 woningen.  
Er zijn in Amsterdam 162 verzoeken om een lagere huurverhoging gehonoreerd op grond van een 
inkomensdaling in 2013. In totaal waren dat er 337.  
 
Hoeveel huurders hebben hun bezwaar ingetrokken?  
In Amsterdam hebben 126 huurders hebben hun bezwaar ingetrokken. In totaal 227.   
 
Hoeveel zaken die door Eigen Haard zijn afgewezen en waarvan het bezwaar niet is ingetrokken heeft 
Eigen Haard bij de Huurcommissie neergelegd? 
Voor Amsterdam zijn 142 gevallen voorgelegd aan de Huurcommissie; in totaal 228.   
Eigen Haard mag geen bezwaren afwijzen, dat is voorbehouden aan de Huurcommissie.  
Eigen Haard mag alleen toekennen of voorleggen aan de Huurcommissie. 
 
(Genoemde cijfers en percentages zijn afgerond) 

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

Liberalisatiegrens drie jaar bevroren 
 
De liberalisatiegrens voor huurwoningen (nu 700 euro) zal met ingang van 2015 voor drie jaar worden 
bevroren, zodat er meer ruimte komt voor de vrije huursector en de sociale huursector betaalbaarder 
wordt. De verhuurdersheffing blijft ook na 2017 bestaan en loopt verder op. Dat schrijft minister Stef 
Blok in de Rijksbegroting 2015 Wonen en Rijksdienst. ‘Op deze wijze wordt het interessanter voor 
marktpartijen om te investeren in het middensegment van de huurmarkt.’ 
 
‘Er komt een register voor nieuwbouwwoningen waarmee wordt geregeld, dat nieuwbouw gebouwd in 
de eerste vijf jaar na instelling van het register geliberaliseerd zal blijven’, aldus Blok in zijn 
ontwerpbegroting, die op 16 september jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden. 
 
=============================================================================  
 

Kopij voor de volgende uitgave s.v.p. inleveren 

vóór 20 november a.s. 
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Succes voor Bewonerscommissie MAP: zonnepanelen 
 
De leden van de bewonerscommissie in de Middelveldsche Akerpolder (MAP, beter bekend als De 
Aker) zijn zeer tevreden met het succes dat zij hebben behaald: er staan zonnepanelen op het dak 
van een aantal huizen in het complex! Zonnepanelen zijn niet meer zo uniek, maar op al langer 
bestaande huurhuizen zijn ze nog zeldzaam.  
 
Vijf jaar geleden hield de bewonerscommissie een schriftelijke enquête onder de huurders met de 
vraag of er in principe interesse was voor zonnepanelen. Met de positieve reacties in de hand ging de 
commissie naar Eigen Haard. Maar helaas, van Eigen Haard viel op dat moment niets te verwachten. 
Teleurgesteld maar niet verslagen hield de bewonerscommissie de publicaties over zonnepanelen 
nauwlettend in de gaten. En in elk voor- en najaarsoverleg kwam het onderwerp ter sprake. 
 

Succes 
Toen in 2013 bekend werd dat Eigen Haard 1000 
huurwoningen zou gaan voorzien van zonnepanelen via het 
project Huur de Zon, aarzelde de bewonerscommissie geen 
moment en meldde zich direct aan. Er werd in samenwerking 
met Eigen Haard en Huur de Zon een informatieavond 
georganiseerd, Huur de Zon bekeek de woningen op 
geschiktheid en de huurders konden zich als deelnemer 
aanmelden. Op 8 september 2014 werden de eerste panelen 
geplaatst. 
 

Vragen 
Op alle door de huurders gestelde vragen werd een duidelijk antwoord gegeven. De meest gestelde 
vraag was natuurlijk: wat kost het? Het antwoord was simpel: Niets. “Dat klinkt misschien een beetje 
gek”, zegt de secretaris van de bewonerscommissie, “maar het is wel zo. Wij betalen voor de huur van 
8 zonnepanelen € 27,-- per maand, maar we hebben het voorschotbedrag dat we aan onze 
energieleverancier betalen met € 30,-- per maand kunnen verlagen. Als de zonnepanelen méér 
opbrengen ‘verdienen’ we als het ware extra en betalen we weer minder aan de energiemaatschappij, 
want we gebruiken eerst onze eigen stroom. Eigen Haard had dit project namelijk niet mogen doen als 
het niet minimaal kostenneutraal zou zijn. En het is zo leuk om te zien dat de elektrameter terugloopt 
als de zon schijnt! Wij wonen in een eengezinswoning waarvan het dak heel geschikt is, maar er zijn 
ook panelen geplaatst op het platte dak van de maisonnettes en zelfs op de hoogbouw.” 
 
De Bewonerscommissie MAP is blij met de zonnepanelen en adviseert alle bewonerscommissies 
hierin actief te zijn. Tijdens een informatieavond wordt veel duidelijk en het is, zeker als men een 
beetje zorg heeft voor het milieu (en voor de portemonnee) zeer de moeite waard. En vragen naar de 
mogelijkheden kost helemaal niets maar levert wel veel kennis op! Bewonerscommissies kunnen 
contact opnemen met de heer Wybrand Pieksma, telefoon 020-6801580 (w.pieksma@eigenhaard.nl) 
of met Michiel Sluimers, telefoon 020-4226534 m.sluimers@huurdezon.nl  
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Colofon 
 

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

 
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 

Minister Blok wil wooncoöperatie opnemen in Woningwet 
 
De wooncoöperatie moet een plek krijgen in de Woningwet. En woningcorporaties mogen op verzoek 
van bewoners zorgen voor het onderhoud van de woningen van een wooncoöperatie. Dat stelt 
minister Blok voor in een uitwerking van de organisatievorm wooncoöperaties. De wetswijziging is op 
2 september jl. naar de Tweede Kamer gestuurd, na consultatie van betrokkenen, waaronder Aedes, 
VNG, Vereniging Eigen huis, Woonbond, CFV en WSW. 
In een wooncoöperatie organiseren huurders en kopers zelf hun huisvesting. Zulke initiatieven moeten 
gestimuleerd worden en zonder onnodige drempels tot stand kunnen komen, schrijft de minister. Dat 
vraagt om een wetswijziging. Minister Blok vindt dat de wooncoöperatie een plek moet krijgen in de 
Woningwet. Daarnaast kunnen corporaties op verzoek van de wooncoöperaties het onderhoud van de 
woningen op zich nemen. Dat kunnen corporaties namelijk goedkoper doen door gebruik te maken 
van geborgde leningen. 
 
Verkoop  
De minister wil de bedenktermijn die nu geldt bij verkoop aan zittende bewoners verlengen. Op die 
manier krijgen bewoners meer tijd om zich te organiseren tot wooncoöperatie. Verder wil de minister 
onderzoeken of een aanscherping van de Wet op het Overleg Huurder Verhuurder (WOHV) mogelijk 
is. De verhuurder is dan verplicht om op verzoek van de huurder in gesprek te gaan over het 
realiseren van een wooncoöperatie. Platform31 zet de komende maanden een programma 
Wooncoöperaties op. Dat programma zal bestaan uit pilotprojecten en moet leiden tot een 
handreiking. 
(Aedes) 

 
Coöperatie en corporatie niet hetzelfde 
Het woord wooncoöperatie moet niet worden verward met woningcorporatie.  
Een coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers (in ons geval dus 
woningeigenaren en huurders in een gemengd complex), gericht op het vergroten van de economische macht en 
het behalen van schaalvoordeel. De wet in België, Nederland en andere landen maakt het bestaan van een 
‘coöperatieve vereniging’ mogelijk. 
Een woningcorporatie of woningbouwcorporatie is een organisatie die zich richt op het bouwen, beheren en 
verhuren van woonruimte (sociale woningbouw). 

 

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

Nieuwe Wmo regelt aanpassing huurwoning 
 
Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) in. Volgens de nieuwe Wmo mogen 
gehandicapte huurders zonder toestemming van de eigenaar 
hun huurwoning aanpassen. Voorheen was dit vastgelegd in 
de Woningwet. Het gaat om veranderingen die ervoor 
moeten zorgen dat mensen met een beperking goed in hun 
huis kunnen wonen, zoals bijvoorbeeld een traplift of 
aanpassingen om een woning rolstoeltoegankelijk te maken. 
Gemeenten kunnen besluiten tot het aanpassen van een 
woning of het verstrekken van een persoonsgebonden 
budget (pgb) voor een woningaanpassing, waarna de 
huurder de aanpassing zelf regelt.  
 
Toestaan 
Een corporatie moet de wijziging toestaan en de huurder is 
niet verplicht de aanpassingen ongedaan te maken of de 
corporatie financieel te compenseren na beëindigen van het 
huurcontract. Indien de gemeente een persoonsgebonden 
budget (pgb) uitkeert voor de woningaanpassing wordt het 
bedrag niet aan de corporatie, maar aan de huurder 
overgemaakt. De woningeigenaar heeft wel het recht om 
voorafgaand aan de aanpassingen aan de woning gehoord 
te worden door de gemeente. Daarbij kan de corporatie dus 
uitvoeringskwesties aan de orde stellen.   


