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VOORAF
Het jaarverslag 2021 van de Huurdersvereniging Arcade geeft een zo goed mogelijk beeld van de in
het verslagjaar uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden.
Het jaarverslag 2021 is opgebouwd langs twee hoofdlijnen: enerzijds de relatie van het bestuur van
Arcade met de huurders van Lieven de Key, de bewonerscommissies, de steunleden en huurders van
Lieven de Key die geen lid zijn van Arcade en anderzijds de relatie van het bestuur met de
verhuurder, Woonstichting Lieven de Key, in al haar geledingen. In deze relatie met de verhuurder
gaat het primair om het behartigen van de belangen van de huurders. Langs deze twee lijnen heeft
Arcade ook in 2021 haar werkzaamheden verricht. In de hoofdstukken 3 en 4 een uitgebreid verslag
hiervan.
In hoofdstuk 2 wordt de structuur en werkwijze van Arcade weergegeven. En in hoofdstuk 5 vindt u
de structuur waarbinnen Arcade in Amsterdam en Diemen figureert.
Dat neemt niet weg dat de relatie tussen huurder en verhuurder het belangrijkste is en blijft. Die
huurrelatie bepaalt in hoge mate het woongenot van de huurder: het prettig, comfortabel en
betaalbaar wonen zijn daar van afhankelijk. Huurdersvereniging Arcade heeft een positie daar
tussenin en werkte ook in 2021 samen in en goede en constructieve relatie met de achterban en een
kritische en opbouwende verhouding met de verhuurder. Zo levert Arcade haar bijdrage aan een
positief woon- en werkklimaat voor alle betrokkenen.
In dit Jaarverslag 2021 leggen we daarvoor verantwoording af.

1 INLEIDING
Het jaar 2021 was een jaar waarin door corona wederom veel anders liep dan verwacht. De
werkomgeving bleek blijvend van waarde, waardoor de ledenvergaderingen doorgang konden
vinden. Helaas meer online dan fysiek. Kijkend naar de relatie onderling was 2021 ook een jaar van
ups en downs. Medio 2021 raakte het bestuur in een ingewikkelde situatie waardoor de vereniging
stuurloos dreigde te raken. Dit is door adequaat handelen van het merendeel van de bestuursleden,
gesteund door de aspirant bestuursleden, voorkomen. Dit heeft enorm veel inzet gevraagd, maar
een zeer hecht en goed samenwerkend bestuur opgeleverd dat er alles aan gelegen is om de
vereniging in de toekomst te behoeden voor een dergelijke dreiging.
Ook kwamen dit jaar weer de nodige adviesaanvragen langs waarop Arcade heeft geadviseerd en
gereageerd. Naast alle correspondentie die nodig bleek omdat de relatie met Lieven de Key
onverminderd veel aandacht blijft vragen.
In het tweede uitvoeringsjaar van de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is een eerste Monitor van
de samenwerkingsafspraken besproken en is samen met een werkgroep van ervaringsdeskundigen
gewerkt aan de evaluatie jongerencontracten. Het rapport zal in 2022 openbaar worden gemaakt en
zijn vervolg krijgen. Arcade is hier nauw bij betrokken.
In 2021 heeft Arcade zich aangesloten bij LOShuurders een informeel samenwerkingsverband van
huurdersorganisaties die voornamelijk studenten vertegenwoordigen.
Het jaar is afgesloten met de presentatie van het werkplan van Arcade voor het jaar 2022. Hierin
geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van Lieven de Key en van Lieven de
Stad ook in 2022 zo goed mogelijk te behartigen.

2 HUURDERSVERENIGING ARCADE:
ORGANISATIE EN BESTUUR
2.1 ORGANISATIE VAN ARCADE
Huurdersvereniging Arcade is een vrijwilligersorganisatie die de huurders van Woonstichting Lieven
de Key vertegenwoordigt en hun belangen behartigt. Arcade is een vereniging en kent twee typen
leden: Bewonerscommissies en individuele leden.
Bewonerscommissies zijn organisaties per wooncomplex van huurders van Lieven de Key, zij hebben
binnen de Huurdersvereniging Arcade stemrecht en vormen samen de Algemene Ledenvergadering
(ALV). De ALV is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging en het orgaan aan wie het
Algemeen Bestuur verantwoording aflegt.
Individuele leden zijn huurders die het belangrijk vinden dat de huurdersorganisatie de belangen van
de huurders behartigt bij Lieven de Key.
In 2020 zijn er 105 bewonerscommissies lid van Arcade. Woningstichting Lieven de Key verhuurt
ruim 30.000 woningen. Eind 2021 zijn van de huurders 5822 lid van Arcade.

2.2 ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het beleid van Arcade wordt bepaald door de leden. De Algemene Ledenvergadering is het orgaan
waar het Algemeen Bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Belangrijke
beleidsonderwerpen, die de inhoudelijke koers van Arcade bepalen, worden in de Algemene
Ledenvergadering besproken en vastgesteld. Dat zijn het vaststellen van begrotingen, jaarplannen,
jaarrekeningen en jaarverslagen, naast het benoemen van bestuursleden en het vaststellen van een
vergoedingsregeling voor bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers. Ook komen er inhoudelijke
thema’s zoals volkshuisvesting, huurverhoging, energie en duurzaamheid aan de orde. In 2021 is de
Algemene Ledenvergadering viermaal bij elkaar geweest.
Tijdens de online Algemene Ledenvergadering in februari is bestuurslid Alex de Joode voorgedragen
en benoemd, zijn er drie aspirant bestuursleden voorgesteld en is er een gesprek met de
huurderscommissarissen gevoerd. De leden zijn geïnformeerd over het uittreden van Arcade uit de
Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, de voortgang in de verbetering van de dienstverlening
aan bewonerscommissies door Lieven de Key en het advies huurverhoging 2021.
Ook in mei verliep de Algemene Ledenvergadering online. Toen is het jaarverslag 2020 besproken en
vastgesteld en zijn de leden geïnformeerd over de samenwerking met de nieuwe bestuurder van
Woonstichting Lieven de Key. Daarnaast is gesproken over de stand van zaken na het uittreden uit de
Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, de rechtszaken over de statutenwijziging en de hybride
vastgoedscheiding en over de mogelijkheden die er zijn in het verkrijgen van het mandaat van de
bewonerscommissies tijdens Corona.
In oktober was er weer een fysieke Algemene Ledenvergadering waar bestuurslid Paul te Stroete is
benoemd en voorzitter Helmie Bijleveld is herbenoemd. Het bestuur heeft op basis van het verschil
in de wijze waarop de meerderheid van het bestuur vindt dat er invulling aan de functie van
bestuurslid moet worden gegeven besloten om Alex de Joode niet voor te dragen voor
herbenoeming. Op 13 juli 2021 is door Constantijn Thomkins, de toenmalige penningmeester, de
integriteit van de voorzitter ter discussie gesteld. De discussie die hierop volgde, maar bovenal de
wijze waarop bleek dat er met de financiële administratie is omgegaan waren aanleiding voor een
voordracht tot ontslag van Constantijn Thomkins als bestuurslid van Arcade. De ALV heeft met
meerderheid van stemmen voor ontslag gestemd. De leden zijn ook uitvoerig geïnformeerd over de

relatie tussen de prestatieafspraken en de complexstrategieën en daarmee over de door Arcade en
de leden niet gewenste verruiming van de mogelijkheden tot verkoop van het bezit van Lieven de
Key.
In december is er wederom een online Algemene Ledenvergadering georganiseerd waar het
werkplan 2022, de stand van zaken naar de werkwijze en declaraties van de voormalig
penningmeester en de voortgang van het organiseren van een aantal werkgroepen is besproken.

2.3 HET BESTUUR VAN ARCADE
Huurdersvereniging Arcade kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het
Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester overlegt gemiddeld 1x per
2 weken over de dagelijkse gang van zaken. Het Algemeen Bestuur overlegt 1x per 2 weken. De
statuten van Arcade bepalen dat het aantal bestuursleden ten minste vijf en ten hoogste negen
personen telt.
Het Algemeen Bestuur is ambitieus en heeft zich in 2021 gericht op het beleid van Lieven de Key en
de belangen van de huurders. Ook blijft er aandacht voor de ondersteuning van zowel
bewonerscommissies als individuele leden en zijn er gesprekken met de leden.

2.3.1 SAMENSTELLING BESTUUR 1 JANUARI TOT 22 FEBRUARI 2021
Helmie Bijleveld, voorzitter
Constant Thomkins, penningmeester
Alex de Joode, kandidaat secretaris
Harrie Houtbeckers, lid
Gerharda van der Meulen, lid
Saskia Koppelaar, lid

2.3.2 SAMENSTELLING BESTUUR VANAF 22 FEBRUARI TOT 25 AUGUSTUS 2021
Helmie Bijleveld, voorzitter
Constant Thomkins, penningmeester
Alex de Joode, secretaris
Harrie Houtbeckers, lid
Gerharda van der Meulen, lid
Saskia Koppelaar, lid
Arie Lenoir, aspirant lid
Mark Nozeman, aspirant lid
Paul te Stroete, aspirant lid

2.3.2 SAMENSTELLING BESTUUR VANAF 25 AUGUSTUS TOT 27 OKTOBER 2021
Helmie Bijleveld, voorzitter
Saskia Koppelaar, penningmeester
Harrie Houtbeckers, secretaris
Alex de Joode, lid
Gerharda van der Meulen, lid
Constant Thomkins, lid
Arie Lenoir, aspirant lid
Mark Nozeman, aspirant lid
Paul te Stroete, aspirant lid

2.3.3 SAMENSTELLING BESTUUR VANAF 27 OKTOBER TOT 31 DECEMBER 2021
Helmie Bijleveld, voorzitter

Saskia Koppelaar, penningmeester
Harrie Houtbeckers, secretaris
Gerharda van der Meulen, lid
Paul te Stroete, lid
Arie Lenoir, aspirant lid
Mark Nozeman, aspirant lid

2.4 WERKZAAMHEDEN EN WERKWIJZE VAN HET BESTUUR
Het Algemeen Bestuur van Arcade (AB) is in het verslagjaar zeventien keer bij elkaar gekomen. Aan
de orde zijn geweest de lopende ontwikkelingen op de woningmarkt in Amsterdam en Diemen, de
voorbereidingen voor de verschillende overleggen, de ondersteuningsverzoeken van
bewonerscommissies en individuele huurders en de diverse praktische zaken die geregeld moesten
worden door de plotselinge onverwachte overdracht van de taken van de secretaris en de
penningmeester waar zij niet aan mee wilden werken. Uiteraard bespreekt het AB alle gevraagde en
ongevraagde adviezen die aan Lieven de Key en Lieven de Stad worden uitgebracht.
De hoeveelheid werk, de gevolgen van de gewijzigde wetgeving en de complexiteit daarvan vraagt
steeds meer inzet van bestuur en vrijwilligers. Om bij te blijven wordt er veel tijd besteed aan leren,
lezen en kennisoverdracht.
De Algemeen Bestuursleden vertegenwoordigen Arcade in een groot aantal overleggen met Lieven
de Key en Lieven de Stad BV. Naast het Regulier overleg (RO) zijn er ook sessies over belangrijke
onderwerpen, zoals de meerjarenbegroting en de woningkwaliteit en ter voorbereiding op een
advies, zoals het huuraanpassingsbeleid, de uitbreiding van de verkoopvijver en het plan
zonnepanelen. Waar mogelijk worden bij deze sessies naast bestuursleden ook leden van
werkgroepen betrokken.
In april 2021 is het Landelijk Overleg Studentenhuurders (LOS) opgericht, een
samenwerkingsverband tussen huurdersorganisaties die voornamelijk studenten
vertegenwoordigen. Arcade heeft zich met negen andere lokale huurdersorganisaties aangesloten
bij LOS. Daarmee is LOS in bijna iedere studentenstad van Nederland vertegenwoordigd met een
achterban van in totaal 93.000 huurders, waaronder 67.000 studenten. Dat is een vijfde van alle
uitwonende studenten (370.000) en bijna de helft van de studenten die huren bij een corporatie
(Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020, Kences) in Nederland.
Het doel van de samenwerking is in de eerste plaats om studentenhuurdersorganisaties meer met
elkaar in contact te brengen en om elkaar door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring te
versterken. Daarnaast staan huurdersorganisaties samen sterker, wanneer wij op landelijk niveau
een vuist willen maken voor de belangen van hurende studenten. Namens Arcade zijn bestuursleden
belast met het volgen van de overleggen van LOShuurders. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar.
Ook heeft Arcade jaarlijks een overleg met het ASVA bestuur. In dat overleg wisselen we informatie
uit over de situatie van de studenten die huren bij Lieven de Key en over de overdracht van
bewonerscommissies waar de ASVA op aanvraag van Lieven de Key bij de oprichting een rol speelt.
Arcade is door de leden van het Algemeen Bestuur verder vertegenwoordigd in bijeenkomsten van
de Woonbond, zoals de Provinciale Vergadering Noord-Holland.

3 CONTACTEN MET DE LEDEN EN HUURDERS
Arcade heeft een groot belang bij een goed contact met de achterban, de bewonerscommissies en
de steunleden. Daarmee wordt het Algemeen Bestuur gevoed om de belangen, de opvattingen en de
ideeën van hen door te kunnen laten klinken. De Algemene Ledenvergadering is een orgaan waar dit
plaatsvindt, maar er zijn ook directe contacten met bewonerscommissies en steunleden.

3.1 COMMUNICATIE
De website van Arcade houden we actueel. Alle adviezen en bijbehorende correspondentie is daar te
vinden. Daarnaast ook artikelen over de ontwikkelingen bij Lieven de Key en Lieven de Stad, in
Amsterdam en Diemen en wijzigingen in het landelijke beleid. Ook houden we u op de hoogte van de
aan wonen en huren gerelateerde ontwikkelingen.
In 2021 heeft Arcade zes digitale nieuwsbrieven uitgestuurd aan ruim 4600 abonnees. De
nieuwsbrief berichten betreffen nieuws uit bewonerscommissies en de activiteiten van Arcade. Ook
gebruikt Arcade de nieuwsbrief om vrijwilligers uit te nodigen om deel te nemen aan de
werkgroepen.

3.2 HUURDERS PLATFORM DIEMEN (HPD)
In het Huurders Platform Diemen (HPD) werken drie huurdersorganisaties van in Diemen actieve
corporaties met elkaar samen: de Bewoners Raad Rochdale (Rochdale), Arcade (Lieven de Key) en
Huurgenoot (Stadgenoot). Arcade werd in het HPD in 2021 vertegenwoordigd door Ria Koimans en
Robby Jessurun. Zij werden ondersteund door het bestuur van Arcade.
Doel van het HPD is om in samenwerking en door afstemming te komen tot gezamenlijke
vertegenwoordiging van huurdersbelangen, van met name de corporatiehuurders, in Diemen jegens
zowel de corporaties als de gemeente.
Het HPD neemt deel aan het overleg tussen gemeente en corporatie over de sociale volkshuisvesting
in Diemen in het kader van de prestatieafspraken. Deze ambtelijke en bestuurlijke overleggen vinden
elke 2 tot 3 maanden plaats.
De woonvisie en de prestatieafspraken 2020-2023, aangevuld met de afspraken en doelen van
desbetreffende jaarschijf zijn de basis van de werkzaamheden. Er wordt intensief door de betrokken
partijen overlegd over de uitvoering, monitoring en controle hierop en het verder ontwikkelen van
het woonbeleid in Diemen. Er wordt gesproken over onderwerpen als betaalbaarheid, leefbaarheid,
duurzaamheid en nieuwbouw van onder andere sociale huurwoningen.
Er is onder andere vastgelegd dat sociale huurwoningen niet meer verkocht worden, tenzij daar al
eerder afspraken over gemaakt zijn, zoals zorgcomplex Berkenstede. Maar met de restrictie dat er
gekeken gaat worden naar of een zorgpartij of een andere corporatie, zodat de zorg ondersteuning
behouden blijft voor Diemen
Ook is afgesproken dat de liberalisering gematigd wordt. Het HPD is voor zo min mogelijke
huurverhoging voor alle huurwoningen, inclusief de inkomensafhankelijke huren (middensegment).
Ook in Diemen is er op aandringen van het HPD een Nibud onderzoek naar de betaalbaarheid in
Diemen gedaan.
Het HPD dringt ook aan op beleid gericht op het bestrijden van huurfraude en overlast. Zij is
voorstander van het openbaar maken van de resultaten, zodat inwoners ook het nut zien van die
meldingen. Het HPD is tegen het woningdelen en het daarvoor opsplitsen van sociale huurwoningen.
Het HPD ziet de behoefte en maakt zich ook hard voor jongerenhuisvesting. Bij voorkeur zo dat deze
jongeren ook in de eigen gemeente kunnen starten. Daarnaast is het HPD voor meer duurzaamheid

met goede afspraken voor huurders en vindt zij veiligheid belangrijk en moet er aandacht zijn voor
kwetsbare groepen en voor de nodige zorg. Zowel Arcade als het HPD zijn van mening dat Diemen
gezien het feit dat Diemen bij toewijzing voorrang mag verlenen aan eigen bewoners en dat de 25 %
regel hier van toepassing kan zijn.
Het HPD streeft elk jaar naar het organiseren van een achterbanoverleg met huurders wat
gedurende de corona nu omgezet is in nieuwsbrieven tot betere tijden.

3.4 CURSUSSEN
In 2021 was het mogelijk online cursussen te volgen, aangeboden via de Woonbond. Daar hebben
bestuursleden en leden van bewonerscommissies gebruik van gemaakt.

3.5 KLACHTEN
Huurders die klachten hebben melden zich daarvoor in eerste instantie bij Lieven de Key of Lieven
de Stad BV. De meeste klachten worden in dit directe contact opgelost. Het gaat daarbij vooral om
klachten over achterstallig onderhoud, servicekosten en kwesties m.b.t. de huur. Lukt het om de een
of andere reden niet om met Lieven de Key of Lieven de Stad BV tot een oplossing te komen, dan
kan de huurder zich wenden tot !WOON.
De klachten die Arcade bereiken zijn meestal klachten waar de huurder met Lieven de Key of Lieven
de Stad BV niet uit is gekomen en waar ook !WOON geen raad mee weet. In de loop van 2021 heeft
Arcade 60 van dergelijke klachten ontvangen en geregistreerd. Van deze klachten heeft Arcade er 24
afgehandeld en bij zes klachten bleek er geen actie nodig. Arcade probeert de binnengekomen
klachten zoveel mogelijk niet zelf te behandelen. Arcade geleidt deze door naar een relevante
instantie of in een uitzonderlijk geval naar een advocaat. Er zijn in 2021 29 klachten doorverwezen.

3.5.1 GESCHILLEN
Huurders van Amsterdam en Diemen kunnen terecht bij de Geschillencommissie van Lieven de Key.
Twee van de leden van deze commissie zijn benoemd op voordracht van Arcade, mevrouw J.
Siemons en de heer H. Wolring.
Huurders van Lieven de Stad BV kunnen met een geschil terecht bij de directie van Lieven de Stad
BV.

4 CONTACTEN MET DE VERHUURDER
Huurdersvereniging Arcade en Woonstichting Lieven de Key en Lieven de Stad BV hebben regelmatig
zowel formeel als informeel contact. Uiteraard staan voor Arcade daarbij de huurdersbelangen op
korte en lange termijn voorop.

4.1 REGULIER OVERLEG (RO)
Het Regulier Overleg is een formeel overleg tussen het Algemeen Bestuur van Arcade en de directie
van Lieven de Key en Lieven de Stad BV. Het vindt beurtelings bij Arcade of Lieven de Key of Lieven
de Stad BV plaats. Op dezelfde manier wisselt ook het voorzitterschap.
Het Regulier Overleg met Lieven de Key vindt ongeveer één keer per acht weken plaats. In 2021
heeft dit overleg zes keer plaats gevonden.
In 2021 is er tijd besteed aan de impact van Corona, het geschillenreglement, de visitatie, de
uitwerking van de Samenwerkingsafspraken, het vastleggen van de begroting van Arcade en
inhoudelijke onderwerpen waarover een adviestraject is gestart of zal starten. Daarnaast waren de
dienstverlening aan de bewonerscommissies en de huurders, de informatievoorziening aan het
bestuur van Arcade, de atelierwoningen en de energietransitie meermalen onderwerpen van
gesprek.
Het Regulier Overleg met de directie van Lieven de Stad BV vindt ongeveer één keer per kwartaal
plaats. In 2021 heeft dit overleg vier keer plaatsgevonden.
In 2021 is er tijd besteed aan de impact van Corona, de werkwijze geschillen, het vastleggen van de
begroting van Arcade en inhoudelijke onderwerpen waarover Arcade is benaderd. Daarnaast waren
de dienstverlening aan de bewonerscommissies en de huurders, de informatievoorziening aan het
bestuur van Arcade, de atelierwoningen en de energietransitie meermalen onderwerpen van
gesprek.

4.2 CONTACT MET DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
In de Raad van Commissarissen (RvC) van Lieven de Key hebben twee leden zitting die zijn
voorgedragen door Arcade. In 2021 waren dat mevrouw drs. Ruth Kervezee en mevrouw Jurenne
Hooi. Er vindt periodiek overleg plaats met deze leden over de algemene gang van zaken binnen
Lieven de Key. In 2021 heeft dit overleg door omstandigheden eenmaal plaatsgevonden. Arcade
informeert hen regelmatig per mail over zaken die voor huurders van belang zijn.
In 2021 heeft er een keer overleg plaats gevonden tussen het bestuur van Arcade en de voltallige
Raad van Commissarissen.

4.3 VISITATIE1
Een woningcorporatie moet zich volgens de Woningwet iedere vier jaar laten visiteren. Dit betekent
dat een onafhankelijke commissie komt kijken hoe de corporatie de afgelopen jaren heeft
gepresteerd, hoe ze haar vermogen heeft ingezet, hoe ze in combinatie met andere partijen als
gemeente en huurdersorganisaties heeft gefunctioneerd en hoe het interne toezicht daarbij heeft
geopereerd. Deze visitatie van Lieven de Key kijkt vijf jaren terug.
In 2020 is Arcade uitgenodigd om deel te nemen aan deze visitatie. Eind 2020 heeft Arcade hiertoe
een enquête ingevuld en in januari 2021 volgde het gesprek met de visitatiecommissie. In maart
2021 was het visitatierapport gereed.
1

https://cognitum.nl/wp-content/uploads/2021/07/L2103-Woonstichting-De-Key-visitatierapport-2021-1.pdf

4.3 WERKGROEPEN EN PROJECTEN
De werkgroep is de vorm die Arcade heeft ingericht om samen met haar achterban,
bewonerscommissies en leden een inbreng te kunnen geven over verschillende belangrijke
beleidsterreinen.

4.3.1 WERKGROEP HUURVERHOGING
In 2021 heeft de werkgroep huurverhoging het advies huurverhoging geformuleerd. Hiervoor is de
werkgroep een aantal keren bij elkaar gekomen. De werkgroep is hierbij door een professionele
adviseur ondersteund. Het advies wordt bij punt 4.4.5 inhoudelijk behandeld.

4.3.2 WERKGROEP COMPLEXSTRATEGIE
Eind 2019 ontving Arcade de adviesaanvraag actualisatie portefeuillestrategie. Voorafgaand zijn in
een informatieve sessie de context en algemene aspecten van de portefeuillestrategie toegelicht.
Daarop heeft Arcade de actualisatie van de portefeuillestrategie met de achterban besproken.
Arcade heeft negatief geadviseerd.
In het voorjaar van 2021 heeft Arcade het voorgenomen besluit vaststelling verkoopvijver van Lieven
de Key ontvangen. Aan de adviesaanvraag ging een presentatiesessie vooraf. Daar is het bestuur van
Arcade geïnformeerd over de afwegingen die tot het voorgenomen besluit hebben geleid. Arcade
heeft negatief geadviseerd.
Eind april hebben de bewonerscommissies waar de Lieven de Key de complexstrategie voornemens
was te wijzigen hun adviesaanvraag ontvangen. In 2021 is de werkgroep 2 maal bij elkaar gekomen
om deze bewonerscommissies te ondersteunen bij het formuleren van hun advies. Het bestuur heeft
ondersteuning geboden bij 5 bijeenkomsten van bewonerscommissies en bewoners uit
desbetreffende complexen over het advies van de bewonerscommissie ten aanzien van de
uitbreiding van de verkoopvijver in hun complex. In 3 grote complexen met 80-300 woningen zou de
uitbreiding van de verkoopvijver betekenen dat hun complex ook zou komen te vallen onder een
gemengde VvE met grote gevolgen voor de participatie en de positie van huurders in het complex.
Tijdens de besprekingen van de complexstrategieën beloofde De Key de bewonerscommissies na de
zomer van 2018 te komen met de complexplannen. Bewonerscommissies hebben nog steeds geen
inhoudelijk uitgewerkte complexplannen van De Key ontvangen. Wel incidentele gewijzigde
complexstrategieën. In 2020 heeft Arcade bewonerscommissies gestimuleerd om, als antwoord op
het uitblijven van complexplannen en goed overleg daarover door De Key, zelf complexplannen te
schrijven en die te onderbouwen met meningen en voorstellen door bewoners van het complex door
middel van enquêtes. Verschillende bewonerscommissies hebben daar een voorzichtig begin mee
gemaakt. Corona heeft zowel bij De Key als bij de bewonerscommissies het fysieke overleg bijna
onmogelijk gemaakt en digitaal overleg tussen BC-s en De Key is maar mondjesmaat tot ontwikkeling
gekomen.
Arcade heeft in 2021 verschillende bewonerscommissies ondersteund in het maken van deze
enquêtes en het vertalen daarvan in wensen/eisen naar Lieven de Key.

4.3.3 WERKGROEP ENERGIETRANSITIE
De ambitie van de Gemeente Amsterdam is een aardgasvrije stad in 2040 en klimaatneutraal in 2050.
Om dit te bereiken ligt er een grote opgave bij de bestaande woningen. Bovendien moet alle
nieuwbouw klimaatneutraal gebouwd worden of moet het mogelijk zijn dat er in de toekomst op een
klimaatneutrale bron voor de warmtevoorziening kan worden aangesloten.
Om deze ambitie waar te maken zal de gemeente een beroep doen op de woningcorporaties, die een
aandeel van 42% hebben in de bestaande bouw. Ook Lieven de Key en Lieven de Stad BV zullen hier
een aandeel in moeten leveren.

Het doel van de werkgroep is het nauwlettend volgen van het proces van de energietransitie en de
ontwikkelingen daaromtrent bij Lieven de Key en Lieven de Stad BV. Daarnaast ondersteunt de
werkgroep bewoners en bewonerscommissies in hoe zij kunnen omgaan met de energietransitie en
duurzaamheid in hun woning of complex.
Het beleid bij Lieven de Key ten aanzien van de energietransitie heeft in 2020 en 2021 bijna geheel
stil gelegen, tot grote frustratie van Arcade en met name bewonerscommissies die daar hard mee
aan de slag wilden. Eind 2021 veranderde dit en kwam Lieven de Key met een nieuw beleid t.a.v.
zonnepanelen. De werkgroep is in 2021 tweemaal bij elkaar gekomen en heeft in samenwerking met
!Woon de adviezen op het plan zonnepanelen van Lieven de Key geformuleerd.

4.3.4 WERKGROEP OVERLAST
De werkgroep overlast is in 2021 eenmaal bij elkaar geweest. Beter Buren heeft eind 2021 een
presentatie gegeven over haar werkwijze en wijze waarop zij overlast wil voorkomen en buren
bijstaat om dit op te lossen.

4.3.5 WERKGROEP PRESTATIEAFSPRAKEN
De werkgroep prestatieafspraken is in 2021 tweemaal bij elkaar geweest. Belangrijke onderwerpen
waren de monitor 2020 waarmee de prestaties in relatie tot de Samenwerkingsafspraken worden
gevolgd, het contact met de gemeente en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de
evaluatieonderzoek jongerencontracten. Deze werkgroep is ondersteunend aan de overleggen in het
kader van de Prestatieafspraken in Amsterdam.

4.3.6 WERKGROEP JONGERENCONTRACTEN
De werkgroep jongerencontracten is in 2021 driemaal bij elkaar geweest. Hier zijn de
onderzoeksopdracht voor het onderzoek, de enquêtevragen en de conceptuitkomsten besproken.
Deze werkgroep is ondersteunend aan de overleggen in het kader van de Prestatieafspraken in
Amsterdam.

4.3.7 VERVOLG OP ONDERZOEK DIENSTVERLENING AAN
BEWONERSCOMMISSIES
Onderzoekster Judith van Male heeft in 2019 in opdracht van Huurdersvereniging Arcade onderzoek
gedaan naar de communicatie en de dienstverlening van Lieven de Key en Lieven de Stad aan de
bewonerscommissies. Daarbij heeft zij een representatief aantal bewonerscommissies gevraagd naar
hun ervaringen. Haar onderzoek bracht naar voren dat Lieven de Key huurders onheus bejegent of
zelfs het zwijgen oplegt. Daarnaast bleek dat de daadwerkelijke dienstverlening veel te wensen
overlaat.
Bij kennisneming van het onderzoeksrapport over de benedenmaatse service en dienstverlening
heeft Lieven de Key toegezegd dat de service en dienstverlening binnen zes maanden substantieel
moet verbeteren. Er is in 2020 en 2021 gewerkt aan een werkwijzer, een instrument wat Lieven de
Key zal helpen om de dienstverlening aan de bewonerscommissies te verbeteren.

4.3.8 WOONGROEPEN ERKENNING IN AMSTERDAM
Coöptatie, het zelf kiezen van een nieuwe bewoner, is de ruggengraat van woongroepen. De
gemeente Amsterdam stelde voor om dit recht te schrappen uit de Gemeentelijke
Huisvestingsverordening 2021. Woongroepen zouden voortaan een nieuwe bewoner via woningnet
moeten accepteren.

Hiertegen is bezwaar gemaakt door woongroepen, ouderenorganisaties, !Woon, Arcade en andere
huurdersorganisaties. De gemeente is daarop teruggekomen van haar voornemen en onderschreef
de belangrijke waarde van woongroepen voor de stad. De nieuwe huisvestingsverordening moest
vervolgens wel aangepast worden voor woongroepen met zelfstandige woningen. De status van
woongroepen die bestaan uit onzelfstandige woningen werd niet bedreigd.
Er is voor registratie van woongroepen en wooncoöperaties met zelfstandige woningen als
woongemeenschap gekozen, omdat die contracten privaatrechtelijk zijn en de
huisvestingsverordening valt onder publiek recht. De aangemelde gebouwen vallen dan niet meer
onder de huisvestingsverordening en coöptatie kan blijven bestaan.
Corporaties moesten vervolgens wel hun woongroepen en wooncoöperaties, maar met name de
gebouwen, voor 1 september 2021 aanmelden als bij de gemeente Amsterdam.
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor woongroepen, huurdersorganisaties en corporaties
georganiseerd door !Woon bleek dat maar een paar corporaties met inventariseren waren gestart.
Ook werd duidelijk dat veel woongroepen niet goed geregistreerd staan bij de corporaties en lastig te
vinden of te benaderen zijn. Arcade heeft daarop bij Lieven de Key aan de bel getrokken. Die bleek
nog niet op de hoogte van de oplossing van de gemeente en had ook nog niet een volledig overzicht
van de woongroepen. Arcade heeft toen aangeboden om hier samen in op te trekken. Samen met
!Woon is er op 30 juni een bijeenkomst voor woongroepen bij Lieven de Key georganiseerd.
Eerder in 2021 had Arcade signalen van woongroepen ontvangen over het ondergraven van het
coöptatierecht door Lieven de Key door te eisen dat alleen starters onder de 28 en met een 5
jarencontract als nieuwe huurders werden geaccepteerd. Er was dus een zorg dat Lieven de Key het
aanmelden bij de gemeente zou aangrijpen om de woongroepen verder uit te hollen.
Arcade heeft daarom de volgende uitgangspunten ten behoeve van de aanmelding naar de
gemeente geformuleerd:
• Elke woongroep met een contract voor coöptatie bij Lieven de Key wordt automatisch
aangemeld.
• Elke woongroep die “vergeten” is, maar wel een contract heeft wordt alsnog automatisch
aangemeld.
• Woongroepen met mengvormen van zelfstandige en onzelfstandige woningen worden
aangemeld met vermelding welke woningen onder de zelfstandige woningen vallen.
Lieven de Key heeft het belang van woongroepen ook onderschreven. Gezamenlijk is er daarop door
Lieven de Key en Arcade op 12 juli een bijeenkomst georganiseerd. Daar zijn de aanwezige
woongroepen gerustgesteld. Ook konden woongroepen zich kenbaar maken aan Lieven de Key om te
voorkomen dat hun woongroep onvoldoende als zodanig bekend was.
Lieven de Key heeft daarna haar best gedaan een zo volledig mogelijke lijst bij de gemeente in te
leveren. Daarna konden woongroepen bij Lieven de Key of Arcade navragen of ze wel of niet op die
lijst stonden.

4.4 PROCEDURES, ADVIEZEN EN INTERNETCONSULTATIES
Adviezen worden in de regel samen met de achterban geformuleerd, tenzij de informatie
vertrouwelijk met het bestuur wordt gedeeld. Soms zijn er voorbereidende sessies op de adviezen
die Lieven de Key aan Arcade vraagt. Dit zijn adviezen op de meest uiteenlopende
beleidsvoornemens van Lieven de Key en Lieven de Stad BV. Dit adviesrecht is vastgelegd in de
Overlegwet.

4.4.1 BEZWAAR/BEROEP TEGEN DE VASTGOEDSCHEIDING DAEB/NIET-DAEB2
Op 28 november 2017 heeft De Key goedkeuring gekregen van de Autoriteit Woningcorporatie
namens de Minister van Binnenlandse Zaken voor haar voorstel om het Daeb en niet-Daeb vastgoed
te scheiden. Lieven de Key kreeg daardoor toestemming om een commerciële dochteronderneming
‘Lieven de Stad BV’ op te richten. Lieven de Key heeft 569 sociale woningen overgeheveld naar
Lieven de Stad die bij mutatie in de vrije sector verhuurd worden of verkocht worden.
Arcade heeft op 9 januari 2018 samen met 7 lokale huurdersverenigingen, het Platform Beeldende
Kunst, 8 bewonerscommissies en een aantal individuele huurders bezwaar gemaakt tegen het besluit
van de minister. Arcade wordt daarin bijgestaan door de advocaten Anita de Haan en Henri Sarolea.
Op 19 april 2018 heeft de Autoriteit Woningcorporaties een hoorzitting georganiseerd waar Arcade
en de medebezwaarden het bezwaar konden toelichten. Arcade heeft daar aangevoerd dat haar een
instemmingsrecht toekwam voor de oprichting van ‘Lieven de Stad’. Lieven de Key heeft op het
moment dat het scheidingsvoorstel naar Arcade is verstuurd, ten onrechte geen instemming
gevraagd. Verder heeft Lieven de Key nagelaten om van huurders van ateliers een zienswijze te
vragen over het in de niet-Daeb tak onderbrengen van de werkruimte.
Op 21 juni 2018 heeft de Autoriteit Woningcorporaties ons bezwaar ongegrond verklaard. Onze
advocaten zagen voldoende grond om de procedure aanhangig te maken bij de Rechtbank
Amsterdam. Arcade is wederom samen met de huurdersorganisaties, Platform Beeldende Kunst,
bewonerscommissie en individuele huurders in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar.
Lieven de Key heeft zich gevoegd in de procedure.
De rechtszaak is op 3 oktober 2019 behandeld bij een zitting bij de Rechtbank Amsterdam. Daarbij
waren de drie partijen (Autoriteit Woningcorporaties namens de minister, Lieven de Key en Arcade)
aanwezig. Er was grote belangstelling van vele huurders van Lieven de Key en Lieven de Stad. Op 14
november 2019 heeft de rechter Arcade in het gelijk gesteld. De hybride scheiding kent geen
wettelijke grondslag en is niet in overeenstemming met het doel van de Woningwet. De rechtbank
heeft tevens geoordeeld dat Arcade een instemmingsrecht heeft op het moment dat (een deel van)
het niet-Daeb vastgoed in een dochteronderneming wordt ondergebracht. De minister heeft de
opdracht gekregen om een nieuw besluit te nemen. Zowel de minister als Lieven de Key zijn in hoger
beroep gegaan bij de Raad van State. De behandeling van de rechtszaak heeft in april 2021
plaatsgevonden. Het ministerie heeft bij de Raad van State door middel van een voorlopige
voorziening uitstel gekregen om een nieuw besluit te nemen totdat de Raad van State definitief
uitspraak heeft gedaan.3
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State Arcade opnieuw in het gelijk gesteld.4 Arcade heeft
instemmingsrecht ten aanzien van de afsplitsing van een deel van het vastgoed van Lieven de Key en
het overhevelen daarvan naar Lieven de Stad BV. Omdat geen instemmingsrecht is toegekend en op
die wijze is meegewogen, ontbeert het besluit op bezwaar een deugdelijke motivering en heeft de
rechtbank het besluit om die reden terecht vernietigd. Bij het nieuw te nemen besluit op bezwaar
dient de minister alsnog van een instemmingsrecht van de Arcade uit te gaan. Het niet instemmen
van Arcade dient op juiste wijze bij de beoordeling mee te wegen.
Vervolgens heeft de minister (Autoriteit Woningcorporaties) op 6 september 2021 opnieuw
goedkeuring verleend aan de Daeb/niet-Daeb scheiding van Lieven de Key inclusief de overheveling
van vastgoed naar Lieven de Stad BV. Volgens de minister is een instemmingsrecht geen vetorecht.
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Daeb is de afkorting van diensten voor algemeen economisch belang. Zie:
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De minister heeft het instemmingsrecht vervolgens ingevuld als zijnde een belangenafweging, en zag
geen reden om de Daeb/niet-Daeb scheiding van Lieven de Key niet goed te keuren. Arcade heeft
hiertegen wederom beroep ingesteld bij de Raad van State.

4.4.2 BEZWAAR/BEROEP TEGEN DE STATUTENWIJZIGING
Arcade heeft zich in september 2016 tegen de statutenwijziging van De Key gekeerd. De minister
heeft op 1 augustus 2016 toestemming verleend dat De Key in haar statuten mag opnemen dat De
Key met betrekking tot haar volkshuisvestelijke werkzaamheden, de belangen van toetreders op de
woningmarkt voorop mag stellen. Het verzet van Arcade heeft een aantal procedures tot gevolg
gehad. Het bezwaar van Arcade is in eerste instantie niet ontvankelijk verklaard door de Autoriteit
Woningcorporaties vanwege overschrijding van de wettelijke bezwaartermijn. Arcade is door de
Rechtbank Amsterdam op 15 juni 2017 in het gelijk gesteld dat die overschrijding verschoonbaar was.
Daarna kon de procedure inhoudelijk gevoerd worden. Het bezwaarschrift is op 31 augustus 2017
naar de Autoriteit Woningcorporaties gestuurd. Op 27 november 2017 heeft de Autoriteit
Woningcorporaties een hoorzitting gehouden waarbij onze advocaat Anita de Haan en het Arcade
bestuur onze argumenten konden toelichten. Op 22 december 2017 is ons bezwaar ongegrond
verklaard door de Autoriteit Woningcorporaties.
De advocaten Anita de Haan en Henri Sarolea hebben namens Arcade op 1 februari 2018 beroep
aangetekend bij de rechtbank Amsterdam tegen de beslissing op bezwaar van de Autoriteit
Woningcorporaties. De Key heeft zich gevoegd in de procedure.
Het beroep van Arcade tegen de toestemming van de minister inzake de statutenwijziging van De
Key is eveneens op 3 oktober 2019 behandeld tijdens een separate zitting. Ook hier waren de drie
partijen (Autoriteit Woningcorporaties, De Key en Arcade) aanwezig onder flinke belangstelling van
huurders van De Key en Lieven de Stad. Arcade is in deze zaak niet in het gelijk gesteld. De rechter
heeft op 14 november geoordeeld dat een focus op een bepaalde doelgroep niet in strijd is met de
Woningwet en ook niet betekent dat De Key zich uitsluitend op die doelgroep richt. Arcade is tegen
deze uitspraak in beroep gegaan bij de Raad van State. De behandeling van de rechtszaak heeft
tegelijkertijd met de Daeb/niet-Daeb scheidingszaak in april 2021 plaatsgevonden.5
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State ook in deze zaak uitspraak gedaan.6 Deze zaak heeft Arcade
in beginsel verloren. De doelomschrijving in de statuten wordt door de Raad van State als een
accentverschuiving gezien, die niet in strijd is met de wet. Lieven de Key is dan ook geen categorale
corporatie geworden, zoals zij in 2015 in haar koersdocument ‘ruimte voor beweging’ als reden heeft
aangevoerd voor de statutenwijziging. Aan deze motivering moet in de visie van Arcade betekenis
toegekend worden, namelijk dat Lieven de Key er niet uitsluitend of voornamelijk voor starters is en
dat daar ook grotendeels de financiële middelen voor worden ingezet. Lieven de Key benoemd de
zittende huurders inmiddels als ‘trouwe huurders’. Daarin schuilt een belofte. Voor de belangen van
de ‘trouwe huurders’ is in de visie van Arcade op alle fronten fors meer focus en inzet nodig van
Lieven de Key, anders is de door de Raad van State genoemde accentverschuiving meer een doekje
voor het bloeden.

4.4.3 ZOLDERKAMERS
Arcade heeft in juni 2021 Lieven de Key gedagvaard met als doel het gebruik van zolderkamers als
leefruimte te waarborgen. De achtergrond hiervan is dat in Amsterdam in veel complexen, vooral in
de periode 1920-1940, zolderkamers zijn gebouwd die als doel hadden gebruikt te worden door
bewoners als leefruimte, zoals slaapkamer of studeerkamer.
5
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In 2013 werd dit gebruik door Lieven de Key verboden en zelfs ontkend dat dit gebruik ooit zo
bedoeld was. Volgens Lieven de Key betrof het bergingen. Een langslepende discussie tussen Arcade
en Lieven de Key volgde of dit een beleidswijziging was. Ook was het de vraag of huurders die een
woning inclusief zolderkamer hadden gehuurd daar nog gebruik van konden maken en indien
mogelijk een binnentrap mochten aanbrengen. Lieven de Key had dat verboden in het ZAV (zelf
aangebrachte voorzieningen) beleid.
In 2019 was er een doorbraak omdat de oorspronkelijke bouwtekeningen van één complex heel
duidelijk aangeeft dat het om slaapkamers gaat. Lieven de Key ging overstag, maar alleen voor die
woningen waarvan op de bouwtekeningen uitdrukkelijk slaapkamer is weergegeven. Lieven de Key
weigerde uiteindelijk zelfs na een uitdrukkelijke aanbeveling van de geschillencommissie om beleid
te maken voor zolderkamers in het algemeen.
Arcade is in deze rechtszaak bijgestaan door advocaat Anita de Haan. De zitting vond plaats op 8
december 2021 in aanwezigheid van Arcade bestuursleden Helmie Bijleveld en Gerharda van der
Meulen en van BC Mesdagstraat bestuurslid Cok Oostveen. De uitspraak was op 20 januari 2022,
Arcade is weliswaar in het ongelijk gesteld, maar heeft volgens de rechtbank wel een punt.7 Lieven
de Key heeft wel degelijk een beleidswijziging doorgevoerd en heeft Arcade in strijd met de Wohv
(Wet op het overleg huurders verhuurder) niet om advies gevraagd. Ook handelt Lieven de Key voor
wat betreft het ZAV beleid op het punt van het aanbrengen van een binnentrap in strijd met de wet.
Per geval moet worden beoordeeld of aan een huurder, die een dergelijke verandering wenst,
toestemming kan worden onthouden.

4.4.4 ATELIERWONINGEN
Lieven de Key verhuurt atelierwoningen die professionele kunstenaars, na toetsing door CAWA – de
Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam – maximaal twee periodes van vijf jaar
mogen huren. Deze afspraak is al in mei 2016 vastgelegd in de zogenaamde
‘Samenwerkingsafspraken’. Dat is een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de
woningcorporaties en de huurdersorganisaties.
Inmiddels blijkt dat alleen jonge kunstenaars in aanmerking komen. Ook is duidelijk dat de verlenging
niet wordt toegepast. Terwijl de in 2021 afgetreden verantwoordelijke wethouder, Laurens Ivens
(SP), beweerde dat alle op papier gemaakte afspraken netjes worden nageleefd. Eind 2017 zegt hij in
de gemeenteraad zelfs dat kunstenaars bij een verlenging een vast huurcontract zouden moeten
krijgen, als ze nog als kunstenaar werkzaam zijn. Lieven de Key beweert daarentegen dat huurders
van een atelierwoning alleen een ‘jongerencontract’ kunnen ondertekenen, waardoor ze sowieso
niet in aanmerking komen voor verlenging.
De kunstenaars vinden dat de gemeente hen oneerlijk behandelt. Afspraken worden juist helemaal
niet nageleefd. Ze staan straks zonder verlenging keihard op straat. Terwijl de woon-werkruimte hen
rechtmatig toekomt en ze die heel hard nodig hebben. Eén van hen heeft dit jaar een kindje
gekregen en was ervan uit gegaan dat ze nog minstens vijf jaar langer in de woning zou kunnen
wonen en werken. Ook zij staat straks op straat, dan met een baby en zonder werkplek.
Omdat de eerste contracten van huurders/kunstenaars van atelierwoningen al in 2021 aflopen, heeft
Arcade vanaf eind 2020 hierover zowel bij de gemeente Amsterdam als bij Lieven de Key vragen
gesteld. Een belangrijke vraag was of de kunstenaars zich opnieuw door de CAWA konden laten
hertoetsen op hun kunstenaarschap. Zowel Lieven de Key als de gemeente zouden hieraan
medewerking moeten verlenen. Lieven de Key was niet te vermurwen, de contracten van de eerste
twee huurders (waarvan één dus met een in 2021 geboren kindje) werden zonder pardon opgezegd.
Lieven de Key oefende intensieve druk uit dat de huurders uit eigen beweging hun woningen zouden
7
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verlaten. Arcade heeft daarom samen met 6 huurders van atelierwoningen begin juli 2021 zowel
Lieven de Key als de gemeente gedagvaard. De huurders konden toen opeens wel getoetst worden
door de CAWA en Lieven de Key kwam met het aanbod aan de huurders om de contracten met twee
jaar te verlengen.
Arcade wordt in deze zaak bijgestaan door advocaat Anita de Haan. De zitting heeft in januari 2022
plaatsgevonden en er is inmiddels uitspraak gedaan. De contracten van de twee huurders zijn door
de rechter met twee jaar verlengd. Echter, Arcade heeft geen gelijk gekregen van de rechter dat
huurders van atelierwoningen in beginsel aanspraak konden maken op 2 x 5 jaar. Dat kan grote
gevolgen hebben voor de 4 andere huurders van atelierwoningen, nl. dat zij na 5 jaar op straat
komen te staan zonder woon en werkruimte.

4.4.5 ADVIES VERKOOPVIJVER 20218
In het voorjaar van 2021 heeft Arcade het voorgenomen besluit vaststelling verkoopvijver van Lieven
de Key ontvangen. Daar heeft Arcade heeft advies over uitgebracht. Aan de adviesaanvraag ging een
presentatiesessie vooraf. Daar is het bestuur van Arcade geïnformeerd over de afwegingen die tot
het voorgenomen besluit hebben geleid. Dit is als informatief ervaren.
Samenvattend is de conclusie dat Arcade steeds meer tevreden is over de manier waarop een
adviestraject verloopt. Maar het niet volledig informeren van Arcade door Lieven de Key blijft een
struikelblok in de samenwerking.
Arcade adviseert negatief op verdere uitbreiding van de verkoopvijver van Lieven de Key, omdat wij
ons grote zorgen maken over het wegstromen van zorgvuldig opgebouwd maatschappelijk vastgoed
en sociale huurwoningen naar de markt. Het feit dat Lieven Key ook geen maximum hanteert wat
betreft het aantal verkochte woningen per jaar, baart ons eveneens grote zorgen.
Het afstemmen van het bezit op een nieuwe, jonge doelgroep van Lieven de Key gaat ten koste van
zittende huurders. Zij krijgen steeds minder mogelijkheden om door te stromen naar een grotere
woning of een woning op de begane grond of 1e etage. Arcade heeft het idee dat Lieven de Key deze
groep steeds meer uit het oog verliest. Hierdoor raken zij steeds verder in de knel.
Arcade adviseert wel positief over het uit de verkoopvijver halen van de 265 woningen vanwege de
Samenwerkingsafspraken.
Per overweging en keuze adviseert Arcade het volgende:
• Arcade adviseert negatief op de toevoeging van 1.217 woningen uit het vooroorlogs bezit
van Lieven de Key.
• Arcade adviseert negatief op de toevoeging van de woningen van 75 m2 en groter aan de
verkoopvijver.
• Arcade adviseert positief op het behouden van recent gebouwde complexen met
driekamerwoningen.
• Arcade adviseert negatief op het beperken van het aantal complexen in het bezit van Lieven
de Key.

4.4.6 ADVIES HUURVERHOGING 20219
Aan de adviesaanvraag ging een werksessie vooraf. Daar zijn de leden van Arcade geïnformeerd over
de opzet van de huurverhoging. Dit is door de leden als informatief ervaren. Dat gaf inzicht in de
materie en er was genoeg ruimte om vragen te stellen.
8
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Arcade heeft een aantal opmerkingen over de adviesaanvraag zelf. Zo was niet duidelijk waarom
sommige groepen in de bijlage voorkomen. Liever had Arcade gezien dat alle groepen waar Lieven de
Key onderscheid in maakt, apart behandeld worden. Ook de uitleg over de huurverhoging ontbrak en
Lieven de Key besloot dat Arcade niet adviesgerechtigd zou zijn om bijvoorbeeld over de
inkomensafhankelijke huurverhoging te adviseren.
Arcade heeft opgenomen dat de verdeling van de huurverhoging ook overgenomen wordt door
Lieven de Stad BV. En dat dit ook geldt voor het huuraanpassingsbeleid. Daarmee is het advies ook
een advies aan Lieven de Stad BV. Arcade heeft zich in het advies gericht op de adviesaanvraag van
2020, de huurbevriezing, de eenmalige huurverlaging en de voorgenomen huurverhoging in de vrije
sector. Samenvattend heeft Arcade geadviseerd om:
• voortaan elk jaar een adviesaanvraag over de voorgenomen jaarlijkse huurverhoging uit te
zenden waarin de gehele systematiek onderwerp is van de adviesaanvraag.
• een brief te sturen aan alle huurders wat betreft de huurbevriezing.
• een brief aan de huurders de deur uit te doen waarin de eenmalige huurverlaging aan alle
huurders wordt uitgelegd. Niet alle huurders zijn even goed op de hoogte van de veranderde
wetgeving en veel huurders zullen hun eigen situatie willen controleren. De inhoud van de
brief kan samengevoegd worden met de brief over de huurbevriezing uit advies 2.
• huurders actief te benaderen en duidelijk te informeren over de Wet eenmalige
huurverlaging. Huurders moeten weten dat zij hun situatie ter beoordeling voor kunnen
leggen aan Lieven de Key wanneer zij denken in aanmerking te komen voor een
huurverlaging. Hetzelfde geldt voor huurders met een wisselend inkomen. Arcade adviseert
Lieven de Key om in te zetten op maatwerk voor huurders die tussen wal en schip vallen.
• de eenmalige huurverlaging met terugwerkende kracht vanaf de vroegst mogelijke datum
van 1 maart 2021 in te laten gaan.
• ook voor de vrije sector over te gaan tot een huurbevriezing.
De Key heeft een groot aantal adviezen niet opgevolgd. Het huurbeleid wordt toegelicht op de
website van Lieven de Key.

4.4.7 ADVIES OUDER-AMSTEL INVESTERINGSPROJECT DIALOGUE10
Tijdens het Regulier Overleg van 29 oktober 2020 is Arcade mondeling geïnformeerd over het
voornemen van Lieven de Key om te investeren in Ouderkerk aan de Amstel. Arcade heeft direct
aangegeven dat zij hierover schriftelijk geïnformeerd wilde worden. Pas na een schriftelijk verzoek
van 24 december 2020, is hier gehoor aan gegeven.
Arcade vat het voornemen van Lieven de Key om te investeren in Ouder-Amstel op als een
beleidswijziging in de zin van de WOHV. Het verwerven van nieuw bezit in een gemeente waar Lieven
de Key tot nu toe niet eerder werkzaam is, acht Arcade als een voorgenomen besluit waarover Lieven
de Key Arcade actief schriftelijk had moeten informeren.

BELEIDSWIJZIGING WERKGEBIED
Lieven de Key stelt dat er geen sprake is van een uitbreiding van het werkgebied. Zij kent, kort gezegd
een landelijke toelating en Ouder-Amstel valt binnen de Metropoolregio Amsterdam. Lieven de Key
heeft echter zelf haar werkgebied in 2016 ingeperkt. Zij was zelfs voornemens om die beperking in de
statutenwijziging van 2016 op te nemen.
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SAMENWERKINGSAFSPRAKEN AMSTERDAM EN DIEMEN
In de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is de afspraak opgenomen dat corporaties
sociale woningen kunnen verkopen ten behoeve van nieuwbouw in Amsterdam als dat noodzakelijk
is. In de Prestatieafspraken Diemen 2020-2023 is afgesproken dat er in beginsel niet verkocht zal
worden.
Arcade komt op grond van het eenvoudige recept in de MJB 2021-2025 tot de conclusie dat Lieven
de Key de investering in nieuwbouw in Ouder-Amstel wil financieren met verkoop van woningen in
Amsterdam. Als dat niet het geval is, moet de conclusie zijn dat Lieven de Key kennelijk extra
financiële ruimte heeft gekregen.
Op grond van hierboven genoemde redenen, heeft Arcade negatief geadviseerd over de
voorgenomen investering in Ouder-Amstel. Arcade vindt dat er geen sprake kan zijn van verkoop van
woningen in Amsterdam en/of Diemen ten behoeve van nieuwbouw in Ouder-Amstel. Als er extra
bestedingsruimte is, dan zal die ten goede moeten komen aan de zittende huurders in Amsterdam en
Diemen.
Omdat deze investering goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen, is dit advies ook naar
de Raad van Commissarissen verzonden.

4.4.8 ZIENSWIJZE VERKOOP DE KEYZER11
Arcade heeft 27 juli 2021 het verzoek van Lieven de Key tot het uitbrengen van een zienswijze
ontvangen. De zienswijze gaat over de voorgenomen verkoop van de groepswoningen van Amsta in
het multifunctionele gebouw De Keyser. Over deze verkoop van De Keyzer door Lieven de Key aan
vermogensbeheerder Patrizia heeft Arcade vragen gesteld. Deze vragen zijn deels uitgebreid
beantwoord.
Arcade kan geen positieve zienswijze geven op de voorgenomen verkoop van De Keyzer door Lieven
de Key. Samengevat is dat om de volgende redenen:
• Niet alle vragen van Arcade zijn naar tevredenheid beantwoord.
• De gemeente had op moment van uitbrengen van het advies nog geen zienswijze
aangeleverd over de voorgenomen verkoop.
• Lieven de Key heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom verkoop noodzakelijk is.
• De procedure is niet volgens de normale gang verlopen. De verkoop was al rond voordat
Arcade op de hoogte werd gesteld.
• De verkoop van De Keyzer past niet in de portefeuillestrategie van 2016-2026. Lieven de Key
heeft ten onrechte in haar portefeuillestrategie 2016-2026 (als onderdeel van het
scheidingsvoorstel Daeb/niet-Daeb) verzwegen dat sprake was van het kwalificeren van
MOG als BOG. Er staat slechts in dat BOG niet tot de kerntaak behoort en waar mogelijk
afgestoten zal worden. Daarmee heeft Lieven de Key willen doen voorkomen alsof er op dat
moment al geen sprake meer was van MOG. Het feit dat 35 maatschappelijke instellingen op
18 augustus 2016 om een zienswijze is gevraagd, maakt duidelijk dat er wel degelijk sprake
was van een overheveling van Daeb (MOG) naar niet-Daeb (BOG). Omdat er nog een nieuw
besluit moet worden genomen door de Autoriteit Woningcorporaties met betrekking tot de
uitspraak van de Raad van State van 30 juni jl., is Arcade van mening dat de gang van zaken
rond het maatschappelijk vastgoed daarin meegenomen moet worden en dat alleen daarom
al geen sprake kan zijn van verkoop van De Keyzer.
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Lieven de Key heeft niet onderbouwd in de vorm van een onderzoek waaruit zou blijken dat
deze maatschappelijke voorziening op de lange termijn (binnen 10 of 20 jaar) niet meer
relevant zou zijn.
De waarborgen volstaan niet. Het anti-speculatiebeding van 12 maanden is veel te kort. Het
kettingbeding kent slechts een boetbeding van twee jaar. Daarna is er geen enkele sanctie
meer om het kettingbeding af te dwingen.
Gezien de reputatie van Patrizia en de informatie in de media is Arcade van mening dat
Patrizia een ongeschikte partij is om sociaal maatschappelijk vastgoed aan te verkopen.
Voor Arcade kan verkoop van De Keyzer alleen aan de orde zijn als de koper een andere
Toegelaten Instelling of andere instelling die Daeb taken uitvoert is. Het feit dat Lieven de
Key een voorziening als De Keyzer niet meer tot haar kerntaak rekent, maakt niet dat het niet
meer om een relevante maatschappelijke voorziening gaat. Lieven de Key moet zorgen voor
een eigenaar die de maatschappelijke functie op zeer lange termijn waarborgt in lijn met de
bedoeling van de prestatieafspraken in 2009. Dat betekent dat de huurprijzen niet
marktconform kunnen worden noch dat het complex op andere wijze te gelde wordt
gemaakt. De winst die Lieven de Key nu op korte termijn kan maken ten behoeve van haar
eigen doelstellingen, zou beteken dat de kosten die later gemaakt moeten worden om een
vergelijkbare voorziening opnieuw op te zetten afgewenteld worden op de samenleving.

4.4.9 ADVIES PLAN VOOR ZONNEPANELEN12
Arcade heeft 19 november 2021 het verzoek van Lieven de Key tot het uitbrengen van een advies
voor het plan zonnepanelen ontvangen. Daar heeft Arcade advies over uitgebracht. Hierbij een
samenvatting van dat advies.
Bij het formuleren van het advies is een presentatiesessie behulpzaam geweest. Ook zijn er vragen
beantwoord en is het jaarplan 2022 van Lieven de Key met Arcade gedeeld. Hierdoor is Arcade wel
iets anders naar de aanvraag en de kern van de aanvraag gaan kijken.
Arcade heeft een aantal principes met Lieven de Key gedeeld en alternatieve voorstellen gedaan.
• Maximaliseer de inspanningen samen met huurders.
• Breng in een complex geen scheiding aan tussen huurders die wel van zonnepanelen
profiteren en huurders die dat niet doen.
• CVZ-panelen als start voor het energiegebruik van de algemene voorzieningen in een
complex: liften, ledverlichting bergingen, galerijen etc.
• Combinatie CVZ- en individuele zonnepanelen moet mogelijk zijn voor individueel gebruik
en/of verlaging energierekening door afdracht aan netwerk te plaatsen.
• Doe recht aan initiatieven van bewonerscommissies die al jaren vragen om zonnepanelen.
• Voorkeur voor afdracht opgewekte energie aan netwerk energieleveranciers en dit te
vertalen naar de rekeningen van alle huurders. Hoe dit uitgewerkt moet worden zou
onderwerp van discussie moeten zijn
• Stel beleid op voor circulariteit en afvalverwerking
• De prijs van 2 euro per paneel per maand voor individuele huurders lijkt Arcade redelijk. In
ons tegenvoorstel gaan we uit van een maximale hoeveelheid zonnepanelen op een dak en
van een verdeling van de opbrengsten onder alle huurders.
• Koppeling aan andere initiatieven rond energiebeleid zoals:
o De fixbrigade (combinatie energiecoaches en tegelijkertijd toepassen van kleine
maatregelen voor isolatie).
o Koppeling aan de voorlichting over, plus het mogelijk maken van, overstap op
elektrisch koken.
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o

Bekijk ook altijd de mogelijkheid tot vergroening cq waterproof maken van de daken
in combinatie met de plaatsing van zonnepanelen.

Arcade heeft het volgende geadviseerd:
• Alle huurders moeten zoveel mogelijk profijt van het nieuwe zonnepanelenbeleid van Lieven
de Key hebben.
• Lieven de Key moet streven naar een maximalisering van de plaatsing van zonnepanelen per
dak/complex. De huidige doelen zijn te beperkt.
• Arcade onderschrijft de strategie van CVZ-panelen: eerst en snel, mits, en alleen mits het
mogelijk blijft dat ook op die CVZ-daken waar dat kan meer (individuele) panelen geplaatst
kunnen worden.
• Een overweging zou kunnen zijn om het advies te splitsen. Mits voldaan kan worden aan
conclusie punt 3: eerst een advies wat betreft CVZ-panelen, om de zonmotor subsidie van de
gemeente Amsterdam niet mis te lopen. Na akkoord hierover uitgebreid samenwerken om
een maximaal beleid voor zonnepanelen voor individuele huurders te ontwikkelen.
• Arcade vindt dat Lieven de Key het zonnepanelenbeleid moet koppelen aan doelen op het
gebied van de circulariteit van de zonnepanelen. Ook moet het creëren van een afvalberg
van niet te hergebruiken zonnepanelen voorkomen worden. Het advies is om dit op te
nemen in het algemene energietransitie-beleid dat binnenkort aan Arcade voorgelegd gaat
worden.

4.4.10 PROGRAMMA VAN EISEN NIEUWBOUW13
Arcade heeft 25 november2021 het voorgenomen besluit Programma van Eisen (PvE) Nieuwbouw
van Lieven de Key ontvangen. Daar heeft Arcade heeft advies over uitgebracht. Arcade heeft vragen
gesteld en deze zijn door Lieven de Key beantwoord. We waarderen dat Lieven de Key dit onderwerp
serieus neemt en dat de bouwbesluiten en andere voorwaarden zoals BENG en NEN op deze manier
helder en overzichtelijk gepresenteerd worden in de vele deeldocumenten.

ALGEMENE PUNTEN
•

•

•
•
•

Arcade vindt het nog steeds teleurstellend dat Lieven de Key zich bij nieuwbouw bijna
uitsluitend richt op starters, terwijl in Amsterdam de nood ook hoog is voor gezinswoningen,
ouderenwoningen, rolstoelwoningen, etc. Voor doorstroming van alle doelgroepen zijn
andere type woningen nodig.
Arcade is voorstander van minder uniformiteit in de verschillende soorten PMC-s. (Product
Markt Combinaties). Een speelsere opzet met de mogelijkheid van verschillende grootte van
woningen in plaats van 1 standaardmaat per project zou de geplande nieuwbouw een stuk
aantrekkelijker maken.
Arcade stelt voor dat er altijd ruimte moet zijn voor inbreng van een kunstenaar bij het
ontwerp en invulling van het te bouwen complex.
Het niet op microniveau mogen mengen van clusters van doelgroepen
(statushouders/studenten/werkende starters) vindt Arcade zeer onwenselijk. Community
vorming realiseer je niet door scheiding van groepen.
De energietransitie visie die nog moet worden vastgesteld zou terug moeten komen in dit
PvE wanneer deze gereed is.

SPECIFIEKE PUNTEN
Lieven de Key zou in het PvE moeten opnemen dat
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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elke woning een buitenruimte moet hebben. Een Frans balkon is volgens Arcade geen
buitenruimte. Een alternatief zou een voor iedereen toegankelijke gemeenschappelijke
buitenruimte kunnen zijn.
er in alle PMC-s gemeenschappelijke sociale ruimtes worden opgenomen, zeker in
complexen waar vooral kleine studiootjes worden gerealiseerd.
De Keyless locks geëvalueerd moeten worden en de kinderziektes eruit moeten zijn voor dit
vastgelegd wordt in het PvE.
er genoeg vermogen voor elektrisch koken in PMC-s met gemeenschappelijke keukens is.
alleen nog maar collectieve warmte-terugwin installaties worden geïnstalleerd. Hiermee
wordt voorkomen dat de verantwoordelijkheid van het reinigen van de filters bij de
bewoners terechtkomt, die het mogelijk kunnen vergeten of niet op een goede manier
reinigen met alle gezondheidsrisico’s van dien.
bij verwarming van met name badkamers en de kleinste eenheden van de PMC-s ook de
mogelijkheid van infraroodverwarming onderzocht wordt.
er voldoende (fiets)bergingsruimte is.
alle complexen, inclusief nieuwbouw, elektrische deurdrangers zouden moeten hebben.
het niveau van onderhoud voor alle tuinen in de PMC-s zodanig is dat biodiversiteit, faunaen flora-diversiteit, vergroening, waterhuishouding en droogtebestrijding bevorderd worden.
de spiegel in de liften terugkomt in verband met veiligheid en vermindering claustrofobie.
er ventilatie eisen in liften zijn, in verband met corona.
de brancardafmetingen van een lift terugkomen in het PvE, als dat niet al vanzelf moet
vanwege bouwbesluiten/voorschriften.
deuren in de (fiets)bergingen een stootplaat aan beide zijdes moeten hebben.
deuren in de bergingen naar buiten moeten opendraaien in verband met de extra ruimte die
dit oplevert in de (persoonlijke) berging.
ook in bestaande parkeergarages minimaal de norm conform de Nota Parkeernormen Fiets
en Scooter d.d. 19 maart 2018 van de gemeente Amsterdam wordt gehanteerd.
per project wordt gekeken hoe daar een bijdrage geleverd kan worden aan het terugdringen
van autogebruik volgens de doelen van de gemeente Amsterdam en hoe autodelen daarin
bevorderd kan worden.

4.4.11 ADVIES ACTUALISATIE WOONBELEID14
Arcade heeft in 2020 een adviesaanvraag voor het nieuwe Woonbeleid ontvangen. Arcade heeft daar
negatief over geadviseerd. Eind 2021 ontving Arcade een brief over de actualisatie van dat
woonbeleid. Hier heeft Arcade vragen over gesteld en op basis van de Wet op het overleg huurders
(Wohv) van haar adviesrecht gebruik gemaakt.
Een aantal wijzigingen verhelderen of verbeteren het woonbeleid, er staan ook een aantal
wijzigingen in het geactualiseerde woonbeleid waar Arcade haar vraagtekens bij heeft. Het gaat dan
om de volgende punten:
• Lieven de Key spreekt over ‘het verspreiden van levenskansen van jongeren’. In een
toelichting lijkt Lieven de Key te bedoelen dat huurders evenveel kans moeten hebben op
een woning binnen of buiten de ring, verspreid over de stad. Arcade zou graag zien dat
Lieven de Key de toelichting overneemt in de actualisatie van het woonbeleid.
• Over de huisvestingsverordening, haalt Lieven de Key het voorbeeld aan van het maximaal
oppervlakte van een jongerenwoning. Voorheen stond hier ook het daadwerkelijk aantal
vierkante meters. Arcade zou dat graag terugzien in de geactualiseerde versie.
• Goed om te lezen dat Lieven de Key prudent omgaat met de vrije sectorwoningen ten
opzichte van sociale huurwoningen. Arcade gaat er van uit dat de verkleining van de vrije
14

https://hvarcade.nl/advies-woonbeleid/

•

•
•
•
•
•
•
•

•

sector ten goede komt aan het aantal sociale huurwoningen en zou dit graag verduidelijkt
willen hebben in het woonbeleid.
Bij de toelichting over seniorenwoningen stelt Arcade voor om ‘in een complex voor
seniorenwoningen’ te schrappen. Dit is ook in contradictie met ‘reguliere woningen’,
aangezien die ook geschikt zijn voor senioren. Seniorenwoningen hoeven daarom niet per
definitie in een seniorencomplex gesitueerd te zijn.
Arcade is zeer te spreken over de toevoegingen van Lieven de Key over Passende huur.
Arcade zou graag zien dat de definitie van doorstromers zoals Lieven de Key die toelicht in de
beantwoording van onze vragen wordt opgenomen in het geactualiseerde woonbeleid.
Arcade zou graag een definitie opgenomen zien van het begrip ‘leefbaarheidscomplex’.
Goed dat Lieven de Key een logboek bijhoudt van de wijzigingen in de verhuurlabels.
Arcade pleit voor een toelichting over ‘Borging’ onder dat punt.
Arcade vindt het jammer dat bij een indeplaatsstelling altijd een kantonrechter betrokken
moet worden. Wij pleiten ervoor dat dit aangepast wordt, of als dat ook niet daadwerkelijk
altijd noodzakelijk is, deze zin anders wordt geformuleerd.
De tabel over de mutatiegraad bij de 50/50 verdeling wekt voor Arcade nog steeds veel
verwarring. Zelfs met de uitleg is dit niet verduidelijkt. Mutatiegraad an sich zegt niet zoveel,
zonder bijvoorbeeld het aantal woningen per categorie te weten. Arcade pleit voor een
duidelijkere tekst.
In zijn totaliteit mist Arcade een apart kopje over leefbaarheid in het woonbeleid. Volgens
ons is dit een essentieel onderdeel dat terug zou moeten komen, zeker gezien het feit dat
woningcorporaties juist meer mogen besteden aan de leefbaarheid dan voorheen.

4.5 CORRESPONDENTIE MET LIEVEN DE KEY
4.5.1 JACOB OLIEPAD
Arcade heeft Lieven de Key verzocht om de toezegging in de brief van 18 augustus 2020 na te komen
en de atelierwoning in haar geheel als sociale huurwoning te verhuren aan een kunstenaar volgens
de vigerende afspraken in de Samenwerkingsafspraken 2020-2023.
Daarna bleek Lieven de Key al in 2020 enkel de bedoeling te hebben gehad dat alleen het
woninggedeelte van de atelierwoning tegen een sociale huurprijs zou worden verhuurd.

4.5.2 INFORMEREN VAN BEWONERSCOMMISSIES OVER WIJZIGINGEN VAN
VERHUURLABELS
Arcade vindt dat alle bewonerscommissies voldoende moeten worden geïnformeerd zodat zij hun rol
kunnen vervullen en niet achteraf voor voldongen feiten te worden gesteld. Lieven de Key vindt dat
alleen bewonerscommissies van complexen waar sprake is van verschuivingen/wijzigingen in de
verhuurlabels van vrije sector naar sociale verhuur en vice versa van 20% of meer geïnformeerd
hoeven te worden.
Daarom heeft Arcade Lieven de Key verzocht om alle bewonerscommissies per direct (1 februari
2021) te informeren over alle verschuivingen/wijzigingen in zowel de verhuurlabels als de
verkooplabels in hun complex.
Lieven de Key heeft hier geen gehoor aan gegeven en haar werkwijze niet aangepast.

4.5.3 VRAGEN OVER OUDERENLABELS
Arcade krijgt regelmatig vragen over hoe het nu precies zit met woningen voor ouderen waar ook
jongeren tussen komen wonen. We hebben nu dan ook een aantal vragen over de ouderenlabels
gesteld. Die zijn door Lieven de Key beantwoord.

4.5.4 KLACHTEN BC ZUIDERZEEWEG
Begin 2021 overstroomde het riool van het studentencomplex aan de Zuiderzeeweg. Lieven de Key
had toezeggingen gedaan om het probleem structureel aan te pakken, maar is die nooit nagekomen.
In plaats daarvan werden de studenten die er wonen voortdurend aangewezen als de oorzaak van
het probleem, dat als “huurdersgedrag” werd aangemerkt. Zij werden bij herhaling via mail en
brieven gemaand hun “gedrag” aan te passen.
Arcade heeft meermaals aangegeven dat in de cultuur van Lieven de Key “huurdersgedrag” vaak als
oorzaak van problemen die zich voordoen wordt aangedragen. Arcade is er niet van overtuigd dat
dat in alle gevallen ook de oorzaak is. Arcade vindt dat niet, of nauwelijks, of veel te laat naar
structurele oorzaken en structurele oplossingen gezocht wordt. Arcade heeft Lieven de Key gewezen
op de gezondheid en veiligheid van de bewoners en daarbij gewezen op de klantbeloften Lieven de
Key.
Arcade heeft van Lieven de Key om erkenning van haar verantwoordelijkheid en een structurele
oplossing voor de problemen rond het complex die de bewoners hebben aangekaart gevraagd.
Daarop is het overleg met de bewonerscommissie verbeterd en is inderdaad gekozen voor een
structurele oplossing voor de overstromingen: een nieuwe pomp in het riool.
Daarnaast bleek dat bij verschillende stormen houten latten met grote uitstekende spijkers van de
gevel woeien. Ook dit probleem werd aanvankelijk niet door de Key erkend, vervolgens half opgelost
en pas na gesprekken en steun via Arcade grondig aangepakt. Een derde probleem betrof de sociale
(on)veiligheid door overlast van automobilisten die het handig vonden bij dit complex gratis te
kunnen parkeren, met als gevolg slechte bereikbaarheid voor ambulances, drugshandel vanuit de
auto’s en bewoners die er wat tegen probeerden te ondernemen voelden zich bedreigd. Dit
probleem werd door lieven de Key bij de gemeente neergelegd en door de gemeente bij Lieven de
Key. Eind 2021 is mede door ondersteuning van Arcade een oplossing voor 2022 in zicht gekomen.

4.5.5 AANVRAAG LABEL GEMENGD WONEN STARTBLOKKEN
Op 18 december is Arcade geïnformeerd dat Lieven de Key voornemens was om bij de dienst Wonen
het label ‘gemengd wooncomplex’ voor zowel Startblok Zeeburg als het Startblok Wormerveerstraat
aan te vragen. Hierbij worden bewoners geselecteerd op motivatie. Arcade heeft naast de aanvragen
die Lieven de Key bij de dienst Wonen heeft ingediend ook gevraagd naar de selectiecriteria op basis
waarvan de bewoners worden geselecteerd en het verloop van dit proces. Ook vroegen we naar de
werkzaamheden die huurders kunnen verrichten om voor een vergoeding in aanmerking te komen.
Lieven de Key heeft de bij de aanvraag behorende bijlage over de procedure werving en selectie van
Nederlandse jongeren op motivatie Startblok Zeeburg en Wormerveerstraat gedeeld. Ook het
evaluatieonderzoek Startblok Riekerhaven en de aangewezen categorieën woonruimtes voor
bepaalde voorrangsregelingen van de gemeente Amsterdam is gedeeld. Ook is Arcade uitgenodigd
om bezoek te brengen aan een project waarbij een mondelinge toelichting kan worden gegeven.

4.5.6 ATELIERWONINGEN EN HERTOETSEN JONGERENCONTRACTEN
Arcade is geconfronteerd met een aantal kunstenaars die op voordracht van de CAWA na een toets
een atelierwoning huren van Lieven de Key. Lieven de Key had het huurcontract van een aantal
kunstenaars opgezegd met als reden dringend eigen gebruik (het aanbieden van de woning aan een
andere jongere). Dit is volgens Arcade in strijd met punt 5 en bijlage 3 van de
Samenwerkingsafspraken 2020-2023, waar zowel de corporaties als de gemeente aan gebonden zijn.
De Samenwerkingsafspraken ten aanzien van atelierwoningen zijn door de gemeente uitgewerkt en
op de gemeentelijke website geplaatst, waarbij is aangegeven welke werkwijze de verhuurder moet
toepassen voor afloop van de eerste 5-jaarstermijn.

De verhuurder moet de huurder te informeren dat deze zich moet laten toetsen om in aanmerking te
komen voor contractverlenging. In plaats van deze mededeling, hadden een aantal huurders al een
huuropzegging ontvangen.
Lieven de Key maakt volgens Arcade oneigenlijk gebruik van jongerencontracten voor een ander doel
dan de wetgever voor ogen heeft gehad. Een bijkomend probleem is dat het gebruik van deze
contractvorm in de gegeven omstandigheden leidt tot ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie.
Arcade heeft Lieven de Key verzocht om binnen twee weken aan te geven of zij de betreffende
huurders van atelierwoningen, alsnog gaan aanmelden bij Bureau ABA voor de hertoetsing en hen bij
positief resultaat een contractverlenging voor vijf jaar gaan aanbieden.
Het huurcontract voor kunstenaars jonger dan 28 is conform het beleid van Lieven de Key een
jongerencontract. Dit contract loopt na 5 jaar af, zodat de atelierwoning beschikbaar komt voor een
andere jonge kunstenaar. Op deze wijze vindt Lieven de Key dat zij er voor zorgt dat jonge
kunstenaars hun kunst carrière in Amsterdam kunnen starten. Net als bij reguliere jongerenwoningen
kan de huurder geen verlenging van 5 jaar in dezelfde woning krijgen. Gezien het huurcontract is dat
wettelijk niet mogelijk.
Lieven de Key gaf aan dat zij niet betrokken is bij de aanvraag van de hertoetsing. De Amsterdamse
corporaties melden hun leeggekomen atelierwoningen aan bij Bureau ABA. Bureau ABA verdeelt de
vrijkomende atelierwoningen onder kunstenaars die een positief resultaat van de toptoets hebben
behaald. Deze toets kan elke 5 jaar herhaald worden door Bureau ABA. Als de jonge kunstenaar met
een jongerencontract van 5 jaar zich voldoende ontwikkeld heeft volgens de normen van Bureau
ABA, komt deze in aanmerking voor een volgende atelierwoning. Als de kunstenaar jonger is dan 28
jaar kan dat een andere jongerenatelierwoning zijn of anders een atelierwoning uit het reguliere
aanbod dat via Bureau ABA wordt verdeeld. Als de kunstenaar ouder is dan 28 jaar dan uiteraard een
atelierwoning uit het reguliere aanbod dat via Bureau ABA wordt verdeeld.
Lieven de Key vindt het vervelend dat er onduidelijkheid is ontstaan en heeft er bij de gemeente op
aangedrongen een gesprek tussen de verhuurders, gemeente en Bureau ABA te organiseren om het
proces door te spreken en waar nodig te verduidelijken.
Arcade heeft ook de gemeente Amsterdam over de hertoetsing vragen gesteld. Hier is nooit op
gereageerd.

4.5.7 ANTEDATEREN JONGERENCONTRACTEN
Arcade ontving een signaal dat Lieven de Key een jongerencontract op een eerdere datum heeft
laten ingaan dan de datum dat zij de woning ter beschikking stelde. De huurder zou vanaf de
ingangsdatum van het contract tot en met de datum van ondertekening huur hebben betaald zonder
dat hij het genot ervan had. Op het moment van het afsluiten van het contract had hij de leeftijd van
28 jaar al bereikt en daarom zou Lieven de Key met deze huurder geen jongerencontract meer
hebben mogen afsluiten.
Lieven de Key gaf aan een dergelijke situatie niet te kennen en dat dit ook geen beleid is bij Lieven de
Key.

4.5.8 LIBERALISEREN SOCIALE WONINGEN CENTRUM WEST
Arcade ontving een signaal dat Lieven de Key de woning Realengracht 46 geliberaliseerd had. Deze
woning bevindt zich in het gebied Centrum West. In dat gebied zijn Samenwerkingsafspraken
gemaakt over verkoop van sociale woningen. In beginsel geldt, op enkele uitzonderingen na, in
Centrum West een verkoopstop. Die is bedoeld om verdere afname van de sociale woningvoorraad
te stoppen. Volgens de Autoriteit Woningcorporaties geldt liberalisatie als een verkooptransactie.
Lieven de Key kon onze zienswijze volgen en heeft naar aanleiding van onze vragen besloten om 7
woningen die na mutatie naar de niet-DAEB tak over zouden gaan, in de DAEB tak te behouden.

4.5.9 AANVULLENDE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN EN ADRESSENLIJST
ATELIERWONINGEN
In bijlage 3 van de samenwerkingsafspraken 2020-2023 wordt verwezen naar ‘aanvullende’
afspraken die op 20 juni 2017 gemaakt zouden zijn over de ijzeren voorraad atelierwoningen.
Arcade heeft gevraagd om informatie over hoe die ‘aanvullende’ afspraken op 20 juni 2017 tot stand
zijn gekomen. Arcade wilde ook de door alle drie partijen ondertekende versie van die ‘aanvullende’
afspraken dan wel de instemming van de drie partijen met die afspraken ontvangen.
Onderdeel van die afspraken zou zijn dat de adressen niet openbaar worden en vertrouwelijk ter
informatie naar de gemeente worden gestuurd. De adressen zijn slechts beschikbaar voor
ambtenaren die ten behoeve van hun werk die adressen nodig hebben en kunnen
vertrouwelijk/kabinet ter inzage worden gelegd voor de verantwoordelijk wethouder en voor
raadsleden.
Arcade vindt dat bewonerscommissies van complexen waarin atelierwoningen aanwezig zijn en
individuele huurders er belang bij hebben om te weten of zij in een atelierwoning behorend tot de
ijzeren voorraad wonen. Als een atelierwoning wordt onttrokken aan de ijzeren voorraad, zou de
bewonerscommissie hierover ook geïnformeerd moeten worden zodat zij in de gelegenheid wordt
gesteld om advies uit te brengen.
Arcade heeft daarom om een schriftelijke adressenlijst ijzeren voorraad atelierwoningen gevraagd.
Lieven de Key heeft hier geen gehoor aan gegeven. Arcade is wel uitgenodigd om betrokken te
worden bij het opstellen van een visie en wordt te zijner tijd uitgenodigd voor een
uitwisselingssessie.

4.5.10BRIEF AAN CAWA INZAKE BROUWERSHUISJE
Vanaf 2008 heeft de CAWA een rol bij de toewijzing van de negen ateliers van Broedplaats
Brouwershuisje aan de Weesperzijde 111 Amsterdam-Oost. Er is gebleken dat bij mutatie de
eigenaar van het pand, Woonstichting Lieven de Key, vrijgekomen ateliers zonder tussenkomst van
de CAWA verhuurt. Bij navraag blijkt dat de status van het brouwershuisje een permanente
bestemming heeft; atelierpand met negen ateliers.

4.6 CORRESPONDENTIE MET LIEVEN DE STAD BV
4.6.1 OPVRAGEN INKOMENSGEGEVENS VAN HUURDERS LIEVEN DE STAD
EENMALIGE HUURVERLAGING
Huurders die huren van een woningcorporatie (Toegelaten Instelling) en die een laag inkomen en
hoge huur hebben, kregen in 2021 eenmalig een huurverlaging. Dit is geregeld bij wet. De
woningcorporaties konden tot 14 maart 2021 inkomensgegevens bij de Belastingdienst opvragen van
huurders die in beginsel voor een huurverlaging in aanmerking zouden kunnen komen.
Wat bij wet is geregeld, is welk type verhuurders inkomensgegevens mochten opvragen in relatie tot
die eenmalige huurverlaging. Alleen woningcorporaties (Toegelaten Instellingen) zijn bevoegd om
voor dit doel inkomensgegevens op te vragen. Dit geldt echter niet voor verbonden ondernemingen
of juridische afsplitsingen van woningcorporaties, zoals Lieven de Stad.
Arcade kwam tot de conclusie dat Lieven de Key noch Lieven de Stad BV gerechtigd waren om
inkomensgegevens/huishoudverklaringen op te vragen voor haar huurders in Lieven de Stad BV.
Arcade vindt uiteraard dat ook de huurders van Lieven de Stad in aanmerking moeten komen voor de
eenmalige huurverlaging, maar dan wel volgens de daarvoor wettelijke toegestane wegen. Op de
website www.woningmarkt.nl staat expliciet vermeld dat het verhuurders die geen Toegelaten
Instelling zijn, vrij staat om conform de wet een eenmalige huurverlaging door te voeren en daarvoor
in overleg te treden met de huurders.

Arcade heeft hiervan melding gemaakt bij de instanties en toezichthouders die daarvan op de hoogte
behoren te zijn. Arcade constateerde ook bovenstaande eens te meer duidelijk maakt dat huurders
van Lieven de Stad BV zich niet op dezelfde rechten kunnen beroepen als huurders van Lieven de
Key.
Lieven de Stad gaf in een reactie aan dat zij niet verplicht was huurverlaging door te voeren en
uitsluitend ter behartiging van de belangen van haar huurders heeft gehandeld.

5 OVERLEGGEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU
De gemeente stelt het beleid op het gebeid van wonen vast (de wens), de corporaties ontwikkelen
daarop een aanbod. Dit wordt uiteindelijk besproken in het tripartite overleg prestatieafspraken
waaraan Arcade, Lievend de Key en de gemeente deelnemen. Lieven de Key was in 2021 actief in de
gemeenten Amsterdam en Diemen. Zo ook Arcade, de wijze waarop verschilt per gemeente.

5.2 DIEMEN
In Diemen wordt het overleg over de prestatieafspraken uitgevoerd door de drie
huurdersorganisaties van de corporaties die in Diemen actief zijn samen. Het gaat om Arcade,
Bewonersraad Rochdale en Huurgenoot (Stadgenoot). Zij hebben zich verenigd in het Huurders
Platform Diemen (HPD).

5.3 AMSTERDAM
In Amsterdam wordt het overleg over de prestatieafspraken uitgevoerd door Arcade en de Federatie
Amsterdamse Huurderskoepels. De corporaties hebben zich in Amsterdam verenigd in de
Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties (AFWC).

5.3.1 FEDERATIE AMSTERDAMSE HUURDERSKOEPELS
In 2019 is de Federatie Amsterdamse Huurderkoepels opgericht. Arcade heeft hieraan bijgedragen
omdat zij het doel om een gezamenlijke gesprekspartner te zijn in het tripartiete overleg van
gemeente, corporaties en huurders over de prestatieafspraken onderschreef.
Eind 2019 zijn de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 door Arcade ondertekend. Arcade heeft dat
gedaan met een noot, waarmee zij duidelijk maakt de visie van de stad te onderschrijven, maar niet
de koers van Lieven de Key.
In 2020 zijn er diverse gezamenlijke werkgroepen van de gemeente, AFWC en de FAH opgestart die
voortvloeien uit die gemaakte Samenwerkingsafspraken. Een aantal daarvan zijn voor alle
huurderskoepels erg belangrijk. Het was daarom van belang dat er in de voorbereiding zorgvuldig
met de inbreng van de diverse huurderskoepels wordt omgegaan. Te meer daar deze in overleg met
de achterban tot stand komt. Dat is althans wel de wijze waarop Arcade haar inbreng in dit proces
opbouwt.
Hier is tot ontsteltenis van Arcade meermalen onzorgvuldig mee omgegaan door collegabestuursleden van de FAH. Er is zonder overleg inbreng geschrapt en deels ongemotiveerd niet
meegenomen in de verzending richting werkgroep(en). Dergelijke onzorgvuldigheden zijn niet te
verantwoorden naar de huurders toe, en ook niet uit te leggen.
In vele opzichten was 2020 een jaar waar veel flexibiliteit is gevraagd van iedereen. Ondanks lastige
omstandigheden zijn er door het bestuur van de FAH goede stappen gezet. Maar er is weinig inhoud
gegeven aan het uitgangspunt om gezamenlijk op te trekken en consensus te vinden, en om daarbij
ruimte te laten voor eigen inbreng. Arcade zag dat de samenwerking niet de som der delen was
geworden.
Alles bij elkaar opgeteld zag Arcade onvoldoende aanknopingspunten om deel uit te blijven maken
van de FAH. Daarom heeft het Arcade bestuur de FAH eind december 2020 laten weten dat zij de
aansluitingsovereenkomst per 31 december 2020 opzegt. Het besluit is door Arcade in het eerste
kwartaal van 2021 aan haar leden voorgelegd.

6 JAARREKENING
6.1 BALANS
ACTIVA

31 DECEMBER 2021

31 DECEMBER 2020

INVENTARIS

€

0

€

0

CUMULATIEVE AFSCHRIJVING INVENTARIS

€

0

€

0

€

0

€

0

€

1.848,06

VOORUITBETAALDE HUUR

€

1.882,91

TE ONTVANGEN RENTE SPAARREKENING

€

0

KAS

€

0

NL09 ABNA 0610 9906 91

€

30.000,97

€

30.000,89

NL02 ABNA 0614 7124 16

€

285.757,05

€

223.530,15

TOTAAL

€

€

255.391,60

PASSIVA

317.640,93

€

0

€

12,50

31 DECEMBER 2020

31 DECEMBER 2021

VERENIGINGSKAPITAAL

€

219.569,07

€

219.569,07

RESULTAAT 2021

€

31.107,21

PROCESFONDS

€

46.904,43

€

31.904,43

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

€

297.580,71

€

251.473,50

CREDITEUREN

€

€

918,10

TE BETALEN KOSTEN

€

20.060,22

€

3.000,00

TOTAAL

€

317.640,93

€

255.391,60

6.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
WERKELIJK 2021
1.

Huisvesting
Huur pand
Gas, water, elektra,
Belastingen en heffingen
Schoonmaak
Onderhoud pand
subtotaal

2.

Personeel & vergoedingen
Administratief medewerkers
Communicatie medewerker
Vrijwilligersvergoeding Arcade
Bestuur vergoedingen
Financiële bijdragen BC
Reiskosten
Presentiegelden vergaderingen
subtotaal

3.

ICT, Software & licenties
Website en ICT diensten
PC licenties, onderhoud en randapparatuur
subtotaal

4.

Advies & lidmaatschappen
Lidmaatschap Woonbond
Externe adviseurs
Accountantskosten
Juridische kosten
subtotaal

5.

BEGROTING 2021

Publiciteit & communicatie
Website
Drukwerk en verzending
Cursussen en themabijeenkomsten
BC dag 2021
Advertenties
subtotaal

€
€
€
€
€
€

22.386

€
€
€
€
€
€
€
€

79.219

956
374
2.374
858
26.948

450
6.490
41.700
7.722
8
1.026
136.615

€
€
€

15.703

€
€
€
€
€

22.985

€
€
€
€
€
€

471

848
16.551

14.306
1.867
34.161
73.319

5.000
2.928
0
0
8.399

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

21.500
2.500
750
2.500
2.500
29.750

65.120
12.500
12.000
60.000
17.500
750
750
168.620

12.500
2.000
14.500

25.000
8.000
1.500
20.000
54.500

1.500
20.000
17.500
7.500
750
€ 47.250

6.

Kantoorkosten
Telefoon, internet

€
€
€
€

3.021

2.923
0

subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€

Totale uitgaven

Portokosten
Kantoorbenodigdheden
subtotaal
7.

Algemene kosten
Vergaderkosten

273
0
3.294

€
€
€
€

2.200
1.300
3.500
7.000

2.800

2.856
7.824

€
€
€
€
€
€
€
€

9.700

€

272.950

€

331.320

Bijdrage Lieven de Key
Bijdrage Lieven de Stad
Onvoorziene inkomsten

€
€
€

299.806
10.099
9.152

€
€
€

321.200
0
0

Totale inkomsten

€

319.057

€

321.200

Resultaat (winst of -/- verlies)

€

46.107

€

-/- 10.120

Kantinekosten
Documentaties & vakliteratuur
Verzekeringen
Bankkosten
Diners & geschenken
Overig en onvoorzien

595
713
620
117

750
2.000
900
250
3.000

TOT SLOT
In dit jaarverslag 2021 heeft het bestuur van Arcade een zo getrouw mogelijk beeld proberen te
schetsen van het in dat jaar gevoerde beleid en de uitvoering van de verschillende activiteiten.
Hierbij hebben we ons beperkt tot de hoofdzaken.

BIJLAGE 1: BEVINDINGEN BOEKINGEN 2021

