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Hierbij de eerste e-mail nieuwsbrief van de 

Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen. Wij hopen 

u hiermee op de hoogte te houden van allerlei 

ontwikkelingen die spelen op het gebied van wonen en 

huren. Het bestuur heeft in de afgelopen periode een 

nieuwsbrief in gedrukte vorm laten verschijnen en bij u 

in de brievenbus bezorgd. Deze nieuwsbrief kost veel 

geld en verschijnt daarom maar 2 keer per jaar. Als 

aanvulling daarop hebben wij een e-mail nieuwsbrief gemaakt die wij 

voortaan maandelijks willen verspreiden onder onze leden die hun e-mail 

adres hebben bekend gemaakt bij het bestuur. Mocht u de e-mail 

nieuwsbrief willen ontvangen dan is het doorgeven van uw e-mail adres 

aan onze voorzitter voldoende.   klaassen@entercomputer.nl , aanmelden 

bij de heer W.D.L. Klaassen, Calvijnhof 84, 1216 LA Hilversum 

 

Eén van de zaken die het bestuur van HBV Dudok Wonen bezighoudt, zijn de plannen die de regering 

Asscher-Rutte heeft bekend  gemaakt. In eerdere nieuwsbrieven en op onze ledenvergadering van 28 

januari 2013 heeft u kunnen vernemen wat de regering voor ons in petto had.  

 

Hervorming woningmarkt: de 13 belangrijkste punten. 

Inmiddels is er op 13 februari 2013 een principeakkoord bereikt tussen de regering, D66, ChristenUnie 

en SGP. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen.   

 

1. Huur  

Huurders van woningen bij woningcorporaties hoeven niet bang te zijn dat de huurtarieven een grotere 

vlucht nemen. De inkomensgroep boven de 43.000 euro per jaar zal jaarlijks maximaal 4 procent boven 

inflatie meer aan huur moeten gaan betalen (in plaats van de 6,5 procent in het regeerakkoord). Voor de 

inkomensgroep tussen 33.614 en 43.000 euro wordt de maximale huurverhoging 2 procent boven 

inflatie en onder de 33.614 gaat de huur maximaal met 1,5 procent boven Inflatie omhoog.  

2. Verhuurdersheffing  

Woningcorporaties waarschuwden in november vorig jaar al voor de stijgende verhuurdersheffing. Ze 

lieten weten dat ze de voorgenomen bouw van 224.000 huurwoningen in tien jaar als gevolg van de 

lagere huurstijging nooit zouden gaan halen. Om de woningcorporaties te ontzien gaat de heffing die 

woningcorporaties moeten gaan afdragen naar 1,7 miljard in 2017 in plaats van de eerder beoogde 2 

miljard.  

3. Hypotheek  

Om de starter op de woningmarkt tegemoet te komen, worden ook de hypotheken aangepast. Naast de 

gewone hypotheek van 30 jaar, kan er een tweede lening worden afgesloten tot 50 procent van de 

waarde, met een looptijd van maximaal 35 jaar. Ofwel: kopers kunnen tot 50 procent aflossingsvrij hun 

hypotheek regelen. Dan gaat ook wel het aandeel hypotheekrenteaftrek naar beneden.  

4. Energiebesparing  

Het klimaat speelt ook een rol in het akkoord van de gelegenheidscoalitie. Er wordt een bedrag van 150 

miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in een fonds voor energiebesparing. Het fonds is bedoeld 

voor energiebesparende maatregelen van zowel verhuurders als eigen woningbezitters. Het fonds zal 

worden aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 miljoen.  
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5. Startersleningen  

Er was al een bedrag van 20 miljoen euro ingeruimd voor een speciaal fonds 

voor startersleningen. Dat bedrag wordt verhoogd naar 50 miljoen. Hiermee 

kunnen zo'n 11.000 startersleningen worden verstrekt.  

6. Renovatie  

Aannemers en bouwbedrijven in de renovatie zullen het naar alle 

waarschijnlijkheid drukker gaan krijgen het aankomende jaar. Om de 

bouwsector te stimuleren gaat de BTW op renovatie van 21 procent naar 6 

procent. Deze maatregel gaat in op 1 maart en geldt voor een jaar.  

7. Huurverlaging  

Het kabinet wil de huurder die er in inkomen op achteruit gaat, gaan compenseren. Mocht je minder 

gaan verdienen, terwijl je eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gekregen, kan er ook 

weer huurverlaging plaatsvinden.  

8. Laagste inkomens  

Om de laagste inkomensgroep te ontzien zal het budget voor de huurtoeslag worden verhoogd van 2013 

tot en met 2017 in een reeks van 45, naar 135, 225, 315 en 420 miljoen euro.  

9. Lege kantoorpanden  

Het grote aantal leegstaande kantoorpanden kan de oplossing bieden voor woningnood in bepaalde   

gebieden. Het wordt door het akkoord aantrekkelijker om deze kantoorpanden om te bouwen tot 

woonruimtes.  

10. Institutionele beleggers.  

Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen krijgen meer ruimte om 

woningen van corporaties te kopen  

11. Privacy  

Huurders hoeven geen exacte inkomensgegevens meer aan de verhuurder te verstrekken. De 

belastingdienst geeft voortaan alleen aan in welke inkomensgroep de huurder valt.  

12. Puntensysteem  

In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de huurhoogte zou worden gekoppeld aan de Wet  

waardering onroerende zaken (WOZ). In de nieuwe overeenkomst wordt vastgehouden aan het huidige 

puntensysteem.  

13. Gehandicapten  

Gehandicapten en chronisch zieken kunnen onder bepaalde voorwaarden onder de 

inkomensafhankelijke huurverhogingen uitkomen. Kabinet en partijen willen hiermee voorkomen dat er 

investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd.   

George Herders, adviseur HBV DW 

 

Huurverhogingen 

De eerdere plannen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging blijven in stand. Wel wordt de 

jaarlijkse huurverhoging ten opzichte van het voornemen in het regeerakkoord: 

Huishoudinkomen Maximale huurverhoging 

Tot € 33.614 1,5% plus inflatie 

€ 33.614 tot € 43.000 2,0% plus inflatie (was 2,5% in het regeerakkoord 

Boven € 43.000 4.0% plus inflatie (was 6.5% in het regeerakkoord 

 

De inkomensafhankelijke huurverhoging is bedoeld om scheefhuren te bestrijden. Beoogd wordt om de 

inkomensafhankelijke huurverhoging met ingang van 1 juli 2013 te laten ingaan. Huurders die na een 

inkomensafhankelijke huurverhoging worden geconfronteerd met een inkomensdaling krijgen een 

huurverlaging. Er komt een speciale regeling voor gehandicapten en chronisch zieken waardoor 

uitzonderingen mogelijk zijn op de inkomensafhankelijke huurverhoging. 
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De regering zegt dat de privacy van de huurder zal worden gewaarborgd. 

De huurder hoeft geen inkomensgegevens te leveren aan de verhuurder. 

In plaats daarvan krijgt de verhuurder van de Belastingdienst alleen het 

bericht in welke inkomenscategorie de huurder zit. Als een verhuurder de 

privacy schendt, zal aan de verhuurder een boete worden opgelegd. In 

2014 komt het kabinet met een voorstel om het systeem van de jaarlijkse 

inkomensafhankelijke huurverhoging te vervangen door een systeem 

met een jaarlijkse huursom. De intentie is om dit in 2015 te 

implementeren. Op dit moment (27 februari ’13) is het nog geen gelopen 

koers. Vier partijen (FNV Bouw, Aedes, Woonbond en Taskforce CO2 

reductie in de Bouw) doen een beroep aan de Eerste Kamer om de verhuurdersheffing van tafel te halen 

en investeringen in de bouw te stimuleren. De behandeling van dit onderwerp is vervroegd naar 5 

maart. Toch zijn er demonstranten te verwachten. Ook heeft Kennedy Van der Laan 

(Advocatenkantoor)zich uitgesproken tegen of het nu voorliggende wetswijziging inzake huurverhoging 

op grond van inkomen op de juiste invulling geeft aan de eisen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- 

en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy in een verweerschrift gericht aan de 

Eerste Kamer. 

 

Allereerst de huurverhogingen (Cijfers Nederlandse Woonbond) 

Stel uw gezinsinkomen is niet hoger dan 33.614,- bruto per jaar en uw huur is per maandag 

€ 400,- dan betaalt u over vier jaar € 468,- 

€ 500,- dan betaalt u over vier jaar € 585,- 

€ 600,- dan betaalt u over vier jaar € 702,- 

Is uw gezinsinkomen tussen de 33.614,- en 43.000,- bruto per jaar en uw huur is per maand 

€ 400,- dan betaalt u over vier jaar € 477,- 

€ 500,- dan betaalt u over vier jaar € 585,- 

€ 600,- dan betaalt u over vier jaar € 702,- 

Is uw gezinsinkomen meer dan 43.000,- bruto per jaar en uw huur is per maandag 

€ 400,- dan betaalt u over vier jaar € 515,- 

€ 500,- dan betaalt u over vier jaar € 643,- 

€ 600,- dan betaalt u over vier jaar € 772,- 

George Herders, adviseur HBV DW 

 

Huurders die de staatskas spekken – dat is de wereld op z’n kop 

HBV Dudok Wonen heeft tegen gestemd. De voorgestelde maatregelen treffen de sociale huursector 

hard. Het komt erop neer dat veel geld uit de huursector verdwijnt in de staatskas. Geld dat huurders 

gaan opbrengen met de jaarlijkse huurverhogingen die de corporaties gedwongen worden door te 

voeren. Dat is de wereld op z’n kop. Want in plaats dat de overheid huurders ondersteunt in hun 

huisvesting, ondersteunen huurders de overheid in haar begrotingstekort. Hun beeld is namelijk dat 

dikverdienende huurders in een goedkope huurwoning flink meer kunnen betalen. Dat is bewezen 

onzin! “Scheefwonen” komt nauwelijks voor in de regio Gooistreek. Mensen huren op basis van hun 

portemonnee. Voor een bakker, politieagent, monteur of peuterleidster komt 4,3 tot 6,8% 

huurverhoging op € 600 hard aan. Het gaat hier niet om grootverdieners, maar om hardwerkende 

mensen, Woningcorporaties moeten van die huurverhogingen de zogenaamde verhuurdersheffing 

betalen. Het gaat hier om 1,7 miljard euro per jaar. Dudok Wonen moet zijn deel € 9 miljoen ook 

ophoesten. Dat is uw geld! Geld dat rechtstreeks naar de staatskas gaat en wegvloeit uit de regio. Dat 

betekent geen geld meer voor investeringen in nieuwe en bestaande woningen en een stop op 

opdrachten voor de bouwsector. Het bestuur is boos! Bent u ook boos. Geef dan uw stem aan de actie 

van de Woonbond. Via www.actiehuuralarm.nl hebben zich al veel proteststemmers gemeld. 
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Deze regering heeft de huurders de oorlog verklaard!. Nog nooit 

vertoond. De huurders moeten via huurverhogingen jaarlijks 1,7 

miljard de schatkist vullen. Elke huurder betaalt al belasting. De 

belasting geeft uw gezinsinkomen, ongevraagd, door aan de 

corporatie, zodat deze weet, tot hoe hoog hij uw huur kan verhogen. 

Dus niet alleen het inkomen van uzelf maar ook dat van uw partner, 

verdienende inwonende kinderen. U wordt in een inkomenscategorie 

geplaatst. Wij zijn er fel op tegen dat huurders in een hokje worden 

geplaatst. Elk huishouden gaat een forse huurverhoging betalen, hoe 

laag uw inkomen oos is. En dat gaat zich elk jaar herhalen. Dan zult u 

zeggen: Is mijn woning dat wel waard. Waar betaal ik voor? Dat speelt bij deze regering geen enkele rol. 

Uw inkomen telt niet of u in een goede of slechte woning leeft. Wat heeft Dudok Wonen te maken met 

uw inkomen en dat van uw gezin. Wij vinden: niets!    

Dat vindt de regering Asscher-Rutte wel. Alle verdienende leden van een huishouden moeten maar 

meebetalen ook al vindt u dat niemand iets te maken heeft met inkomen van uw huisgenoten. Vertrouw 

niet op de huurtoeslag,. Deze wordt elk jaar minder. De huurtoeslag is geen recht maar een gunst. Beste 

huurders, komt in actie. Handen af van onze huren. 

George Herders, adviseur HBV DW 

 

Blok verdacht van “verdwijntruc” 

Minister Blok moet donderdag moet op 28 februari naar de Tweede Kamer komen om uitleg te geven 

waarom hij een bepaald rapport van de Amsterdam School of Real Estate: “De Vraag naar woondiensten 

en de betaalbaarheid in de huursector” van Johan Conijn en Frans Schilder van december 2012 over de 

huizenmarkt niet eerder met het parlement heeft gedeeld. Volgens de bewindsman was dat rapport niet 

in opdracht van het departement gemaakt, maar daar is inmiddels fikse verwarring over. Kamerleden 

ontdekten dat er 2 versies circuleren. In één ervan staat dat juist wel in opdracht van het ministerie is 

gebeurd. Het achterhouden van het rapport leidt tot een extra debat in de Tweede Kamer. Dat is 

opmerkelijk omdat het rapport concludeert dat de invoering van marktconforme huren zal leiden tot 

een feitelijke vraag in de huursector. Bij de hogere inkomensgroepen zal de feitelijk vraag toenemen 

omdat deze huishoudens nu gerantsoeneerd zijn door een tekort aan kwalitatief goede huurwoningen. 

Bij de lagere inkomensgroepen zal de feitelijke vraag bij invoering van marktconforme huren echter 

sterk dalen. Hierdoor zal ook de bouw van huurwoningen teruglopen. Alleen met een uitbreiding van de 

huurtoeslagregeling, waarmee de betaalbaarheid geborgd kan worden, behoeft een marktconform 

huurniveau niet te leden tot een daling van de feitelijke vraag in de huursector. Dit onderzoeksresultaat 

is tegengesteld aan het geen het Centraal Planbureau (CPB) net zijn woningmarktmodel laat zien. Het 

CPB baseert de vraag in de huursector op de vraag in de koopsector. In de koopsector hebben 

huishoudens veelal de beschikking over eigen vermogen. Hierdoor ligt de woonconsumptie in de 

koopsector op een hoger niveau dan in de huursector. 

George Herders, adviseur HBV DW 
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Stap Vooruit 

De aanwezigen op de ledenvergadering van 28 januari hebben 

kennis kunnen maken met  de strategienota “Stap Vooruit”. De 

directie van Dudok wonen bepaalt hierin waar op de komende 

jaren de nadruk gelegd gaat worden. Best een belangrijk stuk. We 

hebben hierover, weliswaar niet zonder slag of stoot, op 21 

februari advies uitgebracht. 

Wij achten de nota een stap vooruit naar de toekomst van onze 

woningcorporatie. De volgende punten achten wij de 

kernelementen van de nota: 

 

 - exclusieve oriëntatie op Gooi en Vechtstreek 

 - grote aandacht voor zwakkeren in de samenleving, met in het bijzonder de begeleiding 

naar zelfstandig wonen. 

 - blijvende aandacht aan koopformules 

 - aandacht voor starters en hun wooncarrière 

De discussie over de nota wordt sterk overschaduwd door de ontwikkelingen op landelijk gebied. De 

vraag is of de landelijke eisen voldoende ruimte overlaat voor een enigszins substantiële ontplooiing van 

het woonfonds. Wij adviseren, dat DW in de loop van dit jaar onderzoekt of er inderdaad de 

mogelijkheid blijft het woonfonds een meer dan marginale rol te laten spelen. De HBV wil graag kennis 

nemen van  de resultaten van dit onderzoek. 

De nota is vrij summier over de verdeling van de aandacht (en het geld) over sociaal-goedkope, sociaal-

betaalbare en andere woningtypen.  

DW is en blijft in de eerste plaats de zorgzame huisbaas voor de duizenden huurders en kopers van zijn 

huizen. Wij zijn van mening, dat dit aspect onderbelicht is in de nota. Wat gebeurt er met de huurprijzen 

in het licht van het marktgericht denken? Wie en hoe worden bestaande bewoners begeleid in hun 

wooncarrière? En vooral ook welk perspectief is er op het gebied van groot onderhoud? Wij zijn ook van 

mening, dat door DW veel meer gestreefd moet worden naar het wegnemen van het gevoel van de “ver 

van mijn bed show”, dat op het ogenblik duidelijk bij veel bewoners aanwezig is. Speciale aandacht 

vragen wij voor het wekken van vertrouwen bij diegenen, die reeds zeer lang klant van DW zijn. Wij 

willen in overweging geven over dit aspect speciale, schriftelijke, afspraken te maken tussen DW en de 

HBV.  In ons bestuur is hiervoor de term “convenant” naar boven gekomen.  

Wij zijn niet gelukkig, met de verregaande rol van de marktprijzen in de benadering van zowel het 

woningbedrijf als het woonfonds. De marktprijs is voor DW vrijwel niet en voor de klanten van DW 

helemaal niet beïnvloedbaar. Zeker de komende jaren is de marktprijs vrijwel niet voorspelbaar. En het 

doet ook geen eer aan de kwalitatieve rol van DW: bij DW hoor je meer woongenot per Euro te krijgen 

dan bij de gemiddelde speler op de woningmarkt. En wij zijn er ook van overtuigd, dat DW beter kan en 

wil zijn. Wij willen er voor pleiten, dat DW gaat werken met een zelf gedefinieerde kostprijs, die stabiel 

is over een zeer lange periode en recht doet aan het verschil in kwaliteit tussen verschillende huizen. Als 

regelmatig onderzoek aantoont, dat de DW prijs onder de marktprijs ligt zal dit een heel goed gevoel 

opleveren, zowel bij bewoners als bij de DW organisatie: het is beter wonen bij DW, dan bij de 

gemiddelde leverancier van woonruimte.  

Zoals u verderop kunt lezen is onze secretaris Hero de Jong het niet eens met dit advies. Toch vindt de 

rest van het bestuur het advies doordacht en evenwichtig. We zijn er best een beetje trots op 

Wim Klaassen, Voorzitter, 27-2-13 
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HBV DW wil huurconvenant met Dudok 

Wonen 

Wim Klaassen en George Herders willen een zogenaamd 

“huurconvenant” overeenkomen met DW. In dit convenant willen zij 

duidelijke afspraken vastleggen over zaken als jaarlijkse 

huurprijsverhogingen en garanties over de betaalbaarheid van 

woningen. Zij willen dat DW een fair huurbeleid uit gaat voeren. 

Uitgangspunten van het “Huurconvenant”zijn: 

 

 

□ Zoveel mogelijk zekerheid wat betreft de ontwikkeling van de woonlasten. Met andere woorden: 

we willen ervoor zorgen dat de huurders weten waar ze aan toe zijn wat betreft de toekomstige 

huurprijs van hun woning; 

 

□ Afspraken maken over een kostendekkende exploitatie; de huurprijs moet in goed evenwicht zijn 

met de kosten 

 

□ Het energielabel bepaalt deels de huurprijs. 

 

Zekerheid huurprijs 

Wij willen dat de huurders zoveel mogelijk zekerheid geven over de ontwikkeling van de huurprijs en 

daarover een meerjarige afspraak maken met DW. Die afspraak geldt voor een periode voor 10 jaar en 

kan alleen door bijzondere omstandigheden tussentijds worden beëindigd. 

 

Inflatie plus opslag 

De afgelopen jaren voerde DW een inflatievolgend huurbeleid. Dat wil zeggen dat de gemiddelde 

huurverhoging gelijk was aan inflatie plus opslag. Die opslag is afhankelijk van het verschil tussen 

huurprijs en de streefhuur van de woning. Om huurders zekerheid te geven over de ontwikkeling van de 

huurprijs, stellen wij een maximum opslagpercentage voor huishoudens met een inkomen onder de € 

43.000. Deze verandering is alleen mogelijk als de rijksoverheid ons daar de ruimte voor geeft. De 

komende periode werken Wim en George dit nader uit met voorstellen over de huurprijs nieuwe en 

bestaande verhuringen, aftoppen streefhuren en een huurtoeslaggarantie. De voorstellen willen wij 

presenteren aan de ledenvergadering 

George Herders, adviseur HBV DW 

 

Bestuursproblemen 

Toen ik in september voorzitter werd begon ik met een paar goede voornemens. Allereerst 

samenwerken. Je weet niet met wie je in het bestuur komt, maar je moet hoe dan ook samenwerken. 

Ongetwijfeld zullen andere bestuursleden andere ideeën hebben die je maar te accepteren hebt, maar 

je moet er samen uitkomen Vervolgens wilde ik de beperkte mogelijkheden zoveel mogelijk inzetten 

voor adviseren en voor herstel van de band met de achterban. Het organiseren van de vereniging komt 

later wel. 

Ik kende mijn medebestuurslid Hero de Jong niet en onze adviseur George Herders nauwelijks. Ik vond 

Hero dapper, dat hij het durfde en George vond ik een vakman. De met het blad “Leef” meegestuurde 

nieuwsbrief gaf mij een goed gevoel: ons clubje kan zelfs al stunten. 
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Maar toen kwam de strategienota “Stap Vooruit”. We moesten gaan 

adviseren. En Hero bleek wel heel erg radicale en andere ideeën te 

hebben dan het merendeel der Nederlanders. Wat mij betreft geen 

bezwaar. Het kost een beetje meer tijd om compromissen te zoeken 

en te vinden, Een beetje lastig was wel, dat Hero deze tijd niet kon of 

wilde besteden. Helaas verdween, zo die er al geweest was, de 

bereidheid tot compromissen. Hero kon alleen maar 

verantwoordelijkheid nemen voor advies op basis van zijn eigen 

ideeën. Aan “mijmeringen” van andere bestuursleden had hij geen 

boodschap.  

Problematisch werd het toen bleek, dat Hero buiten het bestuur om aan het werk ging. En het probleem 

was compleet toen dit eigenmachtige optreden gepaard ging met onware, ronduit beledigende 

aantijgingen richting George en mij. Vooral het optreden van Hero richting George heeft mij ontzettend 

gegriefd; zo hoor je nooit met elkaar om te gaan. 

 

Ik heb gefaald. In een vereniging onder mijn leiding gebeuren dingen die niet horen te gebeuren; dingen, 

die tot nu toe niet corrigeerbaar gebleken zijn. Toch blijf ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Er komen 

maatregelen om de situatie te normaliseren; vermoedelijk hele harde. 

 

Het is niet fijn een dergelijk verhaal te moeten schrijven. Maar bij een echt contact met de achterban 

hoort ook openheid als er minder fraaie dingen gebeuren. 

 

De uitkomst weet ik niet. Het kan zijn, dat u nooit meer wat hoort van de HBV. Het kan zijn, dat Hero zal 

gaan vertellen, dat hij de macht overgenomen heeft. Maar ik heb er vertrouwen in, dat ik u volgende 

maand kan melden dat de problemen overwonnen zijn en we weer met goede moed bezig zijn. 

 

Duidelijk uit deze affaire is wel, dat een bestuur van twee leden met een adviseur te klein is. We hebben 

daarom uiterst dringend meer bestuursleden nodig. Maar we zullen er voor zorgen, dat deze 

bestuursleden pas aantreden, als ons probleem de wereld uit is. 

Wim Klaassen, Voorzitter, 27-2-13 
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