
1 

 

                                                                              

---- 

 

 

 

 Huurdersvereniging “De Bevelanden”  
Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. 

 

NIEUWSBRIEF 
 
 

juni 2016 
  

                                  

                                                  

                                     
         

 

      Kapelle                               Goes     Noord - Beveland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

De Huurverhoging per 1 juli 2016. 

Vanaf 1 juli betalen alle huurders weer een hogere 

huur. Het bestuur van uw Huurdersvereniging is 

verheugd, dat wij ons steentje hebben kunnen bij-

dragen om deze verhoging ook dit jaar weer zo veel 

mogelijk te beperken. 
 

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de 

huren maximaal mogen stijgen. Voor alle 

inkomensgroepen geldt per 1 juli 2016 een 

basishuurverhoging van 2,1% opgebouwd uit het 

inflatiecijfer van het voorafgaande jaar (0,6 % in 2015) 

plus 1,5%. 

De toegestane maximale percentages zijn: 2,1% voor 

huishoudens met een laag inkomen tot €34.678.  2,6% 

voor huishoudens met een midden inkomen tussen 

€34.678 en € 44.360. 4,6% voor  huishoudens met 

een hoog inkomen boven €44.360. 
 

Dit zijn maximaal toegestane verhogingen; lager mag 

ook. 
 

Onderhandelingen over een zo laag mogelijke 

jaarlijkse huurverhoging is één van de speerpunten 

van uw Huurdersvereniging. Wij hebben ons dus vanaf 

het begin van het jaar ingezet om voor zo veel 

mogelijk huurders, een zo laag mogelijke 

huurverhoging af te spreken. 
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Wanneer u uw huurverhoging vergelijkt met de 

bovengenoemde maximaal toegestane 

verhogingspercentages, moet u het met ons eens zijn 

dat we redelijk goed in onze opzet geslaagd zijn.   

Voor huurders met een gezamenlijk huishoudinkomen 

over 2014 van €44.360,- is de huurverhoging beperkt 

tot het inflatiepercentage van 0.6% over het jaar 2015. 

Huurders met een gezamenlijk huishoudinkomen 

vanaf €44.360 krijgen een huurverhoging van 0,6 % 

plus1,5% = 2,1%. 
 

Liever hadden wij voor alle huurders alleen de 

inflatievolgende huurverhoging willen zien, maar dat 

is ons niet gelukt. 
 

Van de Penningmeester. 

In februari/maart van dit jaar hebben wij acceptgiro’s 

uitgestuurd. Aan alle leden die prompt hun contributie 

voor 2016 betaald hebben: onze hartelijke dank! Wij 

stellen dit zeer op prijs. 
 

Maar nu is de stroom betalingen grotendeels 

opgedroogd. Van zo’n 90 leden hebben we nog geen 

contributie ontvangen. Waarschijnlijk is onze 

acceptgiro even vergeten; € 6,65 is tenslotte maar een 

luttel bedrag.  
 

Samen met deze juni-nieuwsbrief sturen wij een 

betalingsherinnering aan die leden waarvan in onze 
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bestanden op 10 juni de contributie nog open staat.  

Ontvangt u zo’n acceptgiro dan verzoeken wij u 

vriendelijk deze binnen 14 dagen te betalen.   
 

Mocht u echter van mening zijn dat u reeds een 

betaling gedaan hebt, maar dat wij die niet goed 

verwerkt hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op. 

Stuur ons uw naam, adres en lidmaatschapnummer 

zoals vermeld op de AG, evenals de datum, waarop uw 

betaling op uw bankafschrift verwerkt is. Het komt 

soms voor dat het lidmaatschap in onze bestanden  

op een andere naam is ingeschreven 

dan de bankrekening waarvandaan de 

contributie betaald wordt. Sedert de 

invoering van IBAN worden op onze 

bankafschriften alleen naam en 

bankrekeningnummer vermeld. We 

ontvangen geen adresgegevens meer. Voor de 

invoering van IBAN waren het vaak juist deze 

adresgegevens die wij konden gebruiken om 

onduidelijke betalingen te identificeren. Onduidelijke 

betalingen (dat zijn er momenteel 4) worden door ons 

op een aparte rekening geboekt totdat de juiste 

lidmaatschap- en adresgegevens achterhaald zijn. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, we hopen dat u, 

indien u dat nog niet heeft gedaan, de contributie over 

2016 binnenkort aan ons overmaakt. Stel ons ook in 
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de gelegenheid waar nodig om de kleine 

onvolkomenheden in onze bestanden glad te strijken.  
 

De Energiebank. 

Steeds meer Nederlanders raken meer en meer in de 

problemen met het aan elkaar knopen van de eindjes. 

Oplopende huur en de energierekening zijn hier mede 

debet aan. Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor 

Budget voorlichting) komen steeds meer huurders in 

de knel. 
 

Een landelijk initiatief voor betalingsproblemen met de 

energierekening is de Energiebank. 

Deze Arnhemse stichting gaat vanaf 2016 landelijk 

hulp bieden aan huishoudens die betalingsproblemen 

hebben met de energierekening. Volgens de 

Energiebank leven 750.000 gezinnen in 

“energiearmoede”. Samen met maatschappelijke 

organisaties en de gemeenten, wordt er een selectie 

gemaakt van de huishoudens, die hiervoor in 

aanmerking komen. De in aanmerking komende 

huishoudens krijgen een halfjaar lang een korting op 

de energierekening van 50 tot 80 Euro. Tevens krijgen 

zij begeleiding van een “energiecoach”. Deze gaat per 

huishouden een besparingsadvies geven en past waar 

nodig, energiebesparende maatregelen toe, zodat de 

cliënten van de Energiebank op korte termijn worden 

geholpen en op langere termijn zelfredzaam worden. 
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De Energiebank is van mening “dat energie een 

basisbehoefte is” en probeert met dit initiatief energie 

voor iedereen bereikbaar te houden. De Energiebank 

is voor geldelijke middelen volledig afhankelijk van 

vrijwilligers en donateurs. Het is een samenwerking-

sinitiatief van ondermeer: netwerk-bedrijf Alliander, 

Humanitas, de gemeente Arnhem, de Voedselbank 

Arnhem en welzijnsorganisatie Rijnstad.  
 

Vragen uit de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 

april 2016. 

Wie heeft er inzage in de financiële gegevens voor de 

inkomensafhankelijke huurverhoging ? 

Naar aanleiding van 

vragen, gesteld tijdens 

de Algemene 

Ledenvergadering van 

de Huurdersvereniging 

op 21 april 2016, heeft 

het bestuur  bij de 

verhuurder (RWS partner in wonen) de vraag 

neergelegd over welke personen inzage hebben in de 

financiële gegevens die aangeleverd worden door de 

Belastingdienst. 

De Belastingdienst levert geen cijfers aan; alleen een 

code op postcode en huisnummer. Die code geeft aan, 

in welke van de 3 inkomenscategorieën  het 
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geregistreerde verzamelinkomen op deze postcode en 

woonplaats valt.  Er is ook een code voor inlichting 

"niet bekend". 

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor 

het doorvoeren van de huurverhoging. De gegevens 

zijn alleen zichtbaar voor de twee medewerkers, die 

met deze materie belast zijn en hun manager.   
 

Ramen zemen. 

Het bedrijf Raamboenders 

gaat bij het 

Landbouwcentrum in het 

vervolg de ramen zemen. 

Zij zullen uiterlijk in week 

24 alle complexen langs geweest zijn en laten aan de 

bewoners weten wanneer ze komen.   
 

Wolter en Dros. 

Huurders klagen over rekeningen, die zij toegestuurd 

krijgen van Wolter & Dros, nadat zij W&D gebeld 

hebben over een storing aan de CV. 

RWS zet uiteen, dat de rekening naar huurders gaat als 

zij bellen voor een storing die zij zelf hadden kunnen 

oplossen.  Dit wordt bij ontvangst van de 

huurovereenkomst, en ook als huurders naar W&D 

bellen, duidelijk gemaakt. 

Aangezien wij hier te doen hebben met een grijs 

gebied, over wat wel en wat niet door de huurder zelf 
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opgelost kan/moet worden, zal de Huurdersvereniging 

het op prijs stellen om inlichtingen te krijgen van 

huurders, als zij hiermee te maken krijgen. Dan 

kunnen we  inventariseren wat er aan de hand is en 

meewerken aan het opstellen van duidelijkere 

richtlijnen. Dit, om minder ergernis en meer 

woongenot te bewerkstelligen. 
 

Waarom stuurt RWS geen ontvangst- 

bevestiging van een e-mail ? 

Het beleid van de RWS is er op gericht, om 

binnen 24 uur te reageren op een e-mail. 

De reactie kan ook zijn, dat er meer tijd nodig is om 

afdoende te antwoorden. Mocht de huurder geen 

antwoord, noch een verzoek tot uitstel krijgen, dan 

moet betrokkene dit bij voorkeur aan de  

Huurdersvereniging melden. Dan kunnen wij tijdens 

een werkoverleg hiervoor aandacht vragen. 
 

Huurcommissie start met bemiddeling. 

2 juni 2016  

De Huurcommissie is gisteren een proef gestart met 

bemiddeling in conflicten tussen huurders en 

verhuurders. 
 

De Huurcommissie deed altijd al uitspraken in 

geschilprocedures tussen huurder en verhuurder over 

zaken als de hoogte van huurprijs, onderhoud van de 

woning en de hoogte van de servicekosten. Nu gaat de 
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Huurcommissie ook bemiddelen. Op deze manier wil 

de Huurcommissie conflicten sneller oplossen en 

proberen zo, formele procedures waar mogelijk te 

voorkomen.  

   

Op zoek naar meest redelijke 

oplossing. 

Volgens de Huurcommissie is het 

starten van een procedure vaak niet nodig. Bij 

bemiddeling zoekt de Huurcommissie na ontvangst 

van het verzoek om een procedure, eerst contact met 

de indiener om goed door te vragen naar de kern van 

het probleem en erachter proberen te komen wat men 

als mogelijke oplossing ziet. Daarna legt de 

Huurcommissie dezelfde vragen voor aan de andere 

partij. De Huurcommissie toetst de voorgestelde 

oplossingen aan wet- en regelgeving. De meest 

redelijke oplossing wordt voorgelegd aan beide 

partijen. Bij een succesvolle bemiddeling krijgt de 

indiener de kosten voor een procedure (bij huurders 

gaat het om €25,-) terug. 
 

Onderdeel van standaard dienstverlening. 

Naar verwachting duurt een bemiddeling twee 

maanden. Als de proef succesvol is wil de 

Huurcommissie de dienstverlening vanaf 1 januari 

2017 als volwaardig alternatief voor procedures 

aanbieden. (Bron: Woonbond). 

https://www.huurcommissie.nl/procedure/bemiddeling/
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Garantie tegen te hoge woonlasten energieneutrale 

huurwoning. 

27 mei 2016  

Huurders van wie de woning gerenoveerd wordt tot 

een energieneutrale ‘nul-op-de-meterwoning’ gaan in 

plaats van de energierekening een energieprestatie- 

vergoeding (EPV) betalen. Vorige week werd er in de 

Eerste en de Tweede Kamer besloten tot invoering van 

de EPV. 
  

Op deze manier kunnen verhuurders 

investeren in de nodige renovatie, en 

blijven de kosten voor de huurders gelijk. 

De Woonbond is voor de invoering van de 

EPV, maar wil wel dat huurders door middel 

van een woonlastenwaarborg, de garantie krijgen dat 

ze inderdaad niet meer gaan betalen. Daar hebben we 

bij de Eerste en de Tweede Kamer dan ook op 

aangedrongen. Met succes. 
 

Toch een woonlastenwaarborg. 

Minister Blok gaf aan dat huurders en verhuurders al 

samen een woonlastenwaarborg kunnen afspreken, 

waardoor hij het niet nodig vond het in de wet op te 

nemen. Gelukkig besliste de Tweede Kamer anders. 

Na de invoering van de wet die de EPV mogelijk maakt, 

moet de minister alsnog een waarborg invoeren waar 

huurders een beroep op kunnen doen als zij merken 
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dat hun woonlasten zijn gestegen terwijl hun gedrag 

niet is veranderd. 
 

Wettelijke bescherming. 

De Woonbond had liever gezien dat de waarborg 

meteen al stelliger in de wet was vastgelegd. Nu is de 

precieze invulling van de waarborg nog onduidelijk. 

De Woonbond is wel blij dat huurders een wettelijke 

bescherming tegen te hoge woonlasten krijgen bij 

renovatie naar een nul-op-de-meterwoning.  

(Bron: Woonbond) 
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In verband met uitbreiding van haar taken is de 

Huurdersvereniging "De Bevelanden" op zoek naar: 

Bestuursleden m/v 

Functieomschrijving: 

· Zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken, 

binnen de vereniging. 

· Het opnemen en afhandelen van klachten van 

leden. 

· Ondersteuning van medebestuursleden bij de 

uitvoering van haar taken. 

· Vertegenwoordiging van haar leden. 
 

Vaardigheden: 

· Team player met een luisterend oor. 

· Kan zowel goed zelfstandig als in teamverband 

werken 

· Netwerker 

· Twee dagdelen per week beschikbaar voor het 

inloopspreekuur op dinsdag- en vrijdagmorgen 

· Communicatieve- en  Administratieve vaardig- 

heden 

· Verantwoordelijkheidsgevoel 

  

Voelt u zich thuis in bovenstaande beschrijving, stap 

dan eens binnen op één van onze spreekuren. Of 

neem vrijblijvend contact met ons op. 
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Voorzitter                             : De heer S. de Fouw,  

Penningmeester                    : Mevrouw D. Viergever,  

Secretaris     : Mevrouw H. Asscheman, 

Ledenwerving                       : De heer R. Schenk,  

Contactpersoon Bewoners- 

commissies              : De heer D. van Leerdam, 

            Mevrouw H. Asscheman,  

Contactpersoon Goes-West  : Mevrouw R. Hoen,  

Lid           : De heer J. Weijers 

    

Kantoor:  Rimmelandplein 1a 4461 KX Goes. 

Tel 0113-252054, via voicemail kunt u uw    

boodschap inspreken. 

E.mail: hvdebevelanden@hvdb.info 

Website:www.huurdersverenigingdebevelanden.nl 

ING bank: NL79INGB0000270974 

t.n.v. Huurdersvereniging "De Bevelanden" te Goes 
         

Openingstijden kantoor:    

Dinsdag   : 09.30-11.30u.    

Vrijdag     : 09.30-11.30u.   
 

Sluitingstijden kantoor: 

De gehele maand juli 

Tussen Kerst en Nieuwjaar 
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