
 
1 

 

 

 

Overleg directie Amvest en bestuur Platform Amvest Huurders 

Op 30 maart 2022 vond het halfjaarlijkse overleg tussen de directie van Amvest en het 

bestuur van het PAH plaats. Hieronder volgen de resultaten van het overleg. 
 

Adviesprocedure en inhoud huuraanpassingen 2022 

Alle tot nu toe bekende adviezen van de HV’n (Huurdersverenigingen) en BC’s 

(Bewonerscommissies), geven aan dat door de stijgende energieprijzen, de stijgende 

inflatie, de achterblijvende pensioenen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne een 

zeer gematigde huurverhoging op zijn plaats is. Veel lager dan de maximale 3,3 % voor 

de vrije markt en de 2,3% voor de gereguleerde huren. Uit de antwoorden van de 

VGMers (Vastgoedmanagers) op deze adviezen blijkt dat hier geen gehoor aan wordt 

gegeven. Amvest ziet voor zichtzelf geen rol bij inkomenspolitiek. Hiermee is duidelijk 

dat de mogelijkheid om in de huidige omstandigheden een huuradvies af te geven niet 

veel voorstelt. Bij Amvest, als belegger, spelen uitsluitend financiële belangen een rol bij 

de jaarlijkse huurverhoging die door de overheid is gemaximeerd 

Natuurlijk hebben de VGMers op basis van plaatselijke omstandigheden de mogelijkheid 

de huurverhoging van individuele woningen of complexen te matigen.  

Er bestaan een aantal oude huurcontacten van vrije-sector woningen waarin alleen 

sprake is van huurverhoging met het inflatiepercentage. Eens in de vijf jaar is een 

marktconforme huuraanpassing mogelijk. Voor deze woningen geldt een maximale 

huurverhoging van 2,3%.  

Lijst met afspraken/besluiten.  

Door de directie van Amvest en het bestuur van het PAH wordt een lijst met afspraken 

opgesteld. Deze lijst geeft het beleid van Amvest over diverse onderwerpen helder weer 

voor zowel de HV’n als de BV’s en de VGMers. Als afspraken wijzigen, bijvoorbeeld door 

nieuw overheidsbeleid, worden deze opgenomen in de lijst. De lijst is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de directie en het bestuur en wordt gepubliceerd op de site van 

het PAH. Na elk overleg tussen de directie van Amvest en het bestuur van het PAH wordt 

bepaald of de lijst moet worden aangepast.  

Klachten 

Het bestuur van het PAH heeft de vraag gesteld in hoeverre en waarom Amvest 

voorschriften en adviezen van leveranciers over het onderhoud van installaties kan 

wijzigen, bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen. Wordt hierbij door Amvest het welzijn van 

bewoners afgewogen tegen financiële voordelen……? De directie van Amvest pakt dit op! 

Klachtenregeling 

De afgelopen tijd werd gebruik gemaakt van een klachtenregeling waarbij een HV en BC 

bij problemen, meningsverschillen, of werkwijze van een VGM een gedocumenteerde 

klacht bij het bestuur van het PAH kon worden ingediend. Het bestuur van het PAH 
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zorgde er vervolgens voor dat de klacht met de directie van Amvest werd besproken. In 

het afgelopen overleg meldde de directie van Amvest echter dat een VGM klachten van 

een HV of BC verplicht is te melden bij de assetmanager van Amvest, waarna deze actie 

moet ondernemen om tot een oplossing te komen.  

Het bestuur van het PAH vindt dit een logische volgorde en ziet hierin aanleiding om de 

huidige klachtenregeling aan te passen. In de aangepaste versie wordt dan tevens de 

toegankelijkheid van de Woonbond als gevolg van het collectieve lidmaatschap nader 

belicht. 

Vergoedingen aan de HV’n en BC’s  

De nieuwe regeling “voordeursvergoeding” is meegedeeld aan de VGMers. Deze regeling 

houdt in dat elke HV en BC de standaardvergoeding volgens de “staffel-regeling”  

ontvangt (zie website PAH) zonder begroting en goedkeuring vooraf en verantwoording 

achteraf. Indien er geld resteert dan hoeft dit niet te worden terugbetaald. Indien een HV 

of BC meer geld nodig heeft dan het standaardbedrag, is wél een begroting en 

goedkeuring vooraf en verantwoording achteraf nodig. De verantwoording moet, conform 

de Overlegwet, vòòr 1 maart van het volgende jaar worden ingediend. Als er in dat geval 

geld resteert wat boven de standaardvergoeding uitgaat moet dit worden terugbetaald. 

Of de standaardvergoeding aangevraagd moet worden of dat dit automatisch uitbetaald 

wordt aan het begin van het jaar, zal nog worden bekeken door de directie. Heeft u de 

vergoeding voor 2022 nog niet ontvangen? Dient u dan een verzoek hiertoe in.  

Wet Goed Verhuurderschap 

De Wet Goed Verhuurderschap komt eraan! Een belangrijke aanvulling is dat daarin de 

Huurcommissie ook voor de particuliere huurmarkt volledig benaderbaar is.  

Uitspraak Hoge Raad inzake de WKO (Warmte Koude Opslag) 

De Hoge Raad heeft aangegeven dat voor een WKO-installatie alleen de geleverde 

warmte in de servicekosten opgenomen mag worden. De installatie zelf hoort tot de 

vaste onderdelen van een woning: onderhoudskosten horen in de kale huur. Amvest 

komt op korte termijn met voorstellen hoe zij met deze uitspraak zullen omgaan. Wij 

houden u op de hoogte.  

Beperking WOZwaarde (WOCcap) in de huurberekening 

Amvest onderzoekt in hoeverre deze beperking van toepassing is op hun portefeuilles. In 

elk geval alleen voor de gereguleerde huur. 

 

 


