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PERSBERICHT 
Bussum, 8 mei 2020 

 
Huurverhoging Alliantie Gooi & Vechtstreek onrechtmatig? 
Eind april is bij iedere huurder van een Alliantie woning het “voorstel huuraanpassing” bezorgd, 
nou ja voorstel, beter was “huuraanpassing per 1 juli 2020” gebruikt. Bij een voorstel denk je meer 
aan iets vrijblijvends en dat is dit niet. In de Overlegwet is geregeld dat elke woningcorporatie haar 
beleid vooraf bespreekt met haar huurders vaak vertegenwoordigd in een huurdersorganisatie dit 
geld uiteraard ook voor de Alliantie (de 4e corporatie van Nederland) die met circa 56.000 
woningen verdeeld over regio’s Almere, Amsterdam,  Amersfoort en Gooi en Vechtstreek, ieder 
met een eigen regiokantoor en een eigen lokale huurdersvereniging. 
In het begeleidend schrijven staat dat het voorstel is besproken met de Huurders Belangen 
Vereniging de Alliantie (Stichting HBVA), wat de Alliantie niet vermeld is dat deze stichting alleen 
de gemeenten Almere, Amsterdam en de regio Amersfoort vertegenwoordigd, er is dus geen 
overleg geweest met de regio Gooi en Vechtstreek en hiermee is het “voorstel huuraanpassing” 
voor deze regio ons inziens onrechtmatig. 
 
De HuurdersBelangenVereniging Alliantie Gooi en Vechtstreek kortweg de HBVA-GV 
vertegenwoordigd ca. 13.500 huurders van de Alliantie in de Gooi en Vechtstreek. 
Als vrijwilligersorganisatie zijn wij o.a. betrokken bij de totstandkoming van de Woonvisie, de 
Prestatieafspraken, de Energietransitie maar ook bijvoorbeeld bij het bemiddelen in de 
klachtenafhandeling van individuele huurders door de Alliantie. 
 
Waarom maakt de HBVA-GV geen deel uit van de Stichting HBVA? 
Onze twijfel over het opzetten van een nieuwe structuur voor de huurdersbelangenverenigingen is 
zo'n vijf jaar geleden ontstaan toen namens de directie van de Alliantie het verzoek kwam aan de 
vier lokale huurdersverenigingen om tot een verregaande samenwerking te komen. Verschillende 
pogingen, onder begeleiding van meerdere onderzoeksbureaus, zijn daartoe ondernomen maar 
bleken meer problemen dan resultaat op te leveren.  In april 2019 heeft de HBVA GV dan ook, 
tijdens de zoveelste poging hiertoe, uiteindelijk besloten daar verder geen rol meer in te willen 
spelen: de oorspronkelijke uitgangspunten werden niet nagekomen en de werkdruk werd alleen 
maar groter. Onze twijfel van destijds blijkt achteraf gegrond. 
De directie van de Alliantie was verre van gelukkig met ons standpunt en na diverse 
onderhandelingsrondes heeft de Alliantie uiteindelijk gemeend ons budget voor 2020 te kunnen 
halveren in een krampachtige poging om de beoogde samenwerking met de andere lokale 
verenigingen alsnog af te dwingen. Enerzijds word van ons verwacht een professionele 
organisatie te vormen, maar door deze financiële beperking van hun zijde kunnen wij hier op 
termijn niet meer aan voldoen. 
 
Een andere beperking die de Alliantie aan ons denkt op te leggen is dat wij geen zeggenschap 
meer mogen hebben in Alliantie-brede vraagstukken, zoals bv. het huurbeleid. 
Daarmee is dit direct het probleem van iedere huurder in deze regio. 
Middels ons bekende jurisprudentie uit vergelijkbare zaken is ons duidelijk dat de Alliantie zich in 
deze onwettig opstelt, maar dat wordt wederom een lange termijn-aangelegenheid om ons gelijk 
te halen. 
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Financiële middelen om te procederen zijn er niet en behandeling bij de Huurcommissie duurt ruim 
een half jaar, daarom hebben wij uw steun nodig, op onze website www.hbva-gv.nl staat een 
contact formulier, vul deze in met bij de opmerking: De huurverhoging is onrechtmatig. 

• Het lidmaatschap van onze vereniging is gratis voor alle Alliantie huurders en zo blijft u op 
de hoogte van wat er speelt bij uw huurders vereniging. 

 
Wij hebben gemeend dit persbericht ook voor te leggen aan de directie van de Alliantie, in deze 
Rob Haans, bestuursvoorzitter en Anne Oosterbaan, regiodirecteur Gooi en Vechtstreek, met het 
verzoek om een reactie/ toelichting op deze handelswijze. 
 
Zie hieronder hun reactie: 
 
Dank voor de mail met toelichting van jullie wens je tot de pers te richten. Allereerst: Wij 
herkennen ons niet in het door HBVA-GV opgestelde persbericht. Wij maken dan ook geen 
gebruik van het aanbod een korte reactie/ toelichting in het persbericht te geven. Om de situatie te 
doorbreken en een groot aantal huurders te informeren is een persbericht volgens ons niet het 
juiste middel en de media niet het gewenste kanaal. Het is ons inziens niet constructief en niet in 
het belang van onze huurders. 
  
De Alliantie heeft de HBV G&V meerdere malen aangeboden de verhoudingen te herstellen 
middels mediation, daarop kwam geen gehoor. Ook blijft staan, dat het voor de HBVA-GV nog 
steeds mogelijk is om deel te nemen in Stichting HBVA. De jaarlijkse huuraanpassing is een 
centraal thema (los van een regio) en hebben wij besproken met de deelnemers in de Stichting 
HBVA, welke ook de huurders uit G&V vertegenwoordigen op centrale thema’s. Van 
onrechtmatigheid is daarom ook geen sprake. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anne Oosterbaan  
Directeur regio Gooi en Vechtstreek 
 
 
 
 
 


