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beleidsplan 2010 
 
(1) Volgens artikel 15 van de statuten dienen in het beleidsplan de doelen opgenomen te worden 
van het ABo-beleid voor de volgende twee jaar. Voorliggend beleidsplan is onstatutair, omdat het 
slechts de doelen voor 2010 bevat. Gezien de cruciale situatie waarin ABo verkeert – nu Duwo staat 
voor fundamentele beslissingen als massale verkoop, opsplitsing, fusie, overgenomen worden – is 
het noodzakelijk om met een lange termijn-perspectief en met een brede blik strategische doelen te 
kiezen. Het beleidsplan is gericht op starheid en grootschaligheid. De vereniging vertegenwoordigt 
steeds diversere groeperingen. Grote belangentegenstellingen maken de vereniging onbestuurbaar. 
Intussen krijgt de vereniging steeds minder te zeggen, doordat de zeggenschap grotendeels naar een 
overkoepelend niveau wordt overgedragen. De hoofddoelen zouden echter moeten zijn: flexibiliteit, 
kleinschaligheid, representativiteit, transparantie, controleerbaarheid en zeggenschap. 
 
Hierbij valt te denken aan:  
a. koepelvorming, met inleveren souveiniteit ABo en opgaan in nieuw verband met eigen statuten; 
b. opheffing VulcAbo; 
c. wijziging ABo-statuten; 
d. eventuele splitsing van de vereniging in een vereniging voor huurders met een regulier contract 
en een vereniging voor huurders met een campuscontract. 
 
Het is een slechte zaak om met een eenjarig beleidsplan terug te vallen op korte termijn beleid. 
De overhaastheid waarmee de adviesraad op basis van een zeer onvolledig dossier tot zijn oordeel 
zou moeten komen is een slechte zaak. Volgens het bestuur zou de advisering door de adviesraad en 
de vaststelling van het beleidsplan door de algemene ledenvergadering moeten plaatsvinden binnen 
40 minuten. Dit legt een zeer onverantwoordelijke tijdsdruk op de adviesraad, wat de opstelling van 
een behoorlijk advies onmogelijk maakt.  
 
(2) Duwo ziet de ABo en de bewonerscommissies als de officiële gesprekspartners. 
 
(3) Als een bewoner problemen heeft met Duwo, dan is het eerste aanspreekpunt niet ABo maar 
Duwo zelf, vervolgens de bewonerscommissie, en dan pas de ABo. 
 
(4) Het doelartikel in de statuten spreekt preciezer van: “bestemd voor jongeren en/of studenten”. 
 
(5) Het doel van de ABo is ook bewonersparticipatie: “het gehele proces van geïnformeerd worden, 
het uitbrengen van (gekwalificeerd) advies, meebeslissen door huurders en andere legitieme 
bewoners van sociale huurwoningen over onderwerpen van beheer en beleid die het gehuurde en 
zijn woonomgeving betreffen en die voor hen als bewoners van belang zijn, alsmede het kunnen 
uitoefenen van controle op de uitvoering van genomen besluiten en op deze wijze invloed kunnen 
uitoefenen op het beheer.“ 
 
(6) Een taakomschrijving mist van de bestuursleden, met name van de commissaris internationaal. 
 
(7) Het campuscontract-dossier is te zwaar en te belangrijk om door één persoon te worden beheerd, 
zeker als deze ook nog vast aanspreekpunt is van veel complexen. Het campuscontract-dossier moet 
beheerd worden door mensen waarvan de juridische capaciteiten en de onafhankelijkheid buiten kijf 
staan. 
 
(8) De VulcAbo kan pas worden opgeheven zodra de koepel wordt opgericht, omdat er anders geen 
participatiereglement is voor het overleg met Duwo. 



(9) Wie gaat de campuscontract-huurders binnen het Vulcanus-bestand vertegenwoordigen? Per jaar 
worden daar circa 200 campuscontracten afgesloten. 
 
(10) De koepeloprichting is een buitengewoon ingrijpend plan voor de vereniging, met name wat 
betreft het verlies aan zeggenschap (de kruisjeslijst achterin het participatiereglement), het verlies 
aan transparantie, en het verlies aan controleerbaarheid. Het is van fundamenteel belang om het plan 
voor de koepeloprichting eerst voor advies voor te leggen aan de adviesraad, voordat het definitieve 
plan ter vaststelling wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
 
Het is een zeer slechte zaak dat de stukken over de koepelvorming twee dagen voor de ALV/ARV 
nog altijd niet beschikbaar gemaakt zijn. Het gaat nota bene om statuten voor een vereniging waar 
ABo deel van gaat uitmaken en om een nieuw participatiereglement. Dit zijn de meest belangrijke 
besluiten voor een huurdersvereniging. 
 
Bij een eigen statutenwijziging van de ABo schrijven de statuten voor: 
Artikel 24  
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de 
ledenvergadering genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen voor; in een 
vergadering moet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig zijn. Tot die vergadering moet zijn 
opgeroepen met de mededeling dat de statutenwijziging zal worden vastgesteld. De termijn van oproeping 
bedraagt tenminste twee weken; bij de oproeping wordt de agenda gevoegd. 
2. Indien in de in het vorige lid van dit artikel bedoelde vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig 
is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. De tweede vergadering moet worden gehouden binnen 
vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan het besluit worden genomen met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige 
stemgerechtigden.  
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
 
De juridische toezichtcommissie acht het noodzakelijk om de koepelvorming te behandelen als 
ware het een statutenwijziging van de ABo zelf. 
 
Met de koepelvorming en met de centrale administratie maakt ABo zich onnodig kwetsbaar voor 
de dreigende situatie dat Duwo-zuidflank (Delft) en Duwo-noordflank (Amsterdam) binnenkort uit 
elkaar vallen door verkoop, opsplitsing of overname. 
 
Het beleidsplan stelt over de koepel: 
We volgen het koepelvormingsproces kritisch en zorgen ervoor dat de belangen van onze leden behartigd 
worden. Dit houdt in dat geen verantwoordelijkheden worden overgedragen aan de koepel, zonder dat de 
belangen van de ABo en haar leden gegarandeerd blijven. Een voorstel over de koepelvorming wordt 
gepresenteerd in ALV van 16 december 2009. 
 
De juridische toezichtcommissie dringt er nogmaals ten stelligste op aan dat het bestuur, voordat 
het verdere stappen zet, de adviesraad raadpleegt over de stand van zaken rond de koepelvorming. 
Het beleidsplan schiet schromelijk tekort in checks and balances.  
 
(11) De naamswijziging van ABo is onstatutair en verwarrend. De naam hoort eenduidig te zijn. 
 
(12) Het ABo-bestuur zal de niet-student bewoners volwaardig bij de huurdersvereniging betrekken 
(ledenwerving; lidmaatschap ABo-bestuur en BC’s; nestorschap; uitnodiging voor ALV’s). 
 
(13) Bewonerscommissies. Als Duwo een bewonerscommissie weigert te erkennen, ondanks dat 
deze representatief is, democratisch gekozen is, en bewoners op de hoogte houdt, dan zal de ABo 
pal staan voor deze BC. 
 



(14) Campuscontracten. De tekst is onduidelijk. Herschrijven in lijn met het commentaar van de 
juridische toezichtcommissie op het campuscontract-advies. De centrale boodschap behoort te zijn: 
a. ABo staat pal voor de huurbescherming; 
b. ABo verzet zich ertegen dat reguliere huurcontracten worden opengebroken; en 
c. ABo eist dat Duwo de huuropzeggingen van de reguliere huurders per onmiddellijk individueel 
intrekt. 
 
(15) Huurcontract-commissie(s). Dit is een erg vaag plan. Eén of meer commissies? Wat zijn 
de doelstellingen? Hoe zijn de onderlinge relaties? Wat is het platform? Hoe wordt de kwaliteit 
bewaakt? Waarom ontbreekt professioneel juridisch advies in het plan? Kan het kenniscentrum niet 
beter worden uitbesteed aan de koepel? 
 
(16) ABo heeft Duwo over het campuscontract-beleid al een definitief negatief advies gestuurd. 
 
(17) Hoe wil ABo de internationale huurders meer invloed gaan geven op de eigen besluitvorming? 
In de ABo-vergaderingen en stukken is de voertaal tot nog toe Nederlands. Hoe wordt een goede 
balans gevonden tussen de belangen van Nederlandstalige en Engelstalige huurders? Overschakelen 
op Engels zal erg lastig zijn. 
 
(18) De heer Motazacker heeft zijn zaak gewónnen. SSH’ers lijken aanspraak te kunnen maken op 
huurbescherming. Door de woordkeus “verloren” wekt het ABo-bestuur ongelukkigerwijs de indruk 
dat het partij kiest voor Duwo. 
 
(19) Communicatie van Duwo. Eerlijk gezegd communiceert Duwo beter dan dit ABo-bestuur. 
 
(20) Het ABo-bestuur zal geen risicovolle verplichtingen aangaan met betrekking tot StudentCar. 
Dit behoort immers niet tot de core-business van een huurdersvereniging. 
 
(21) Voor een advies over het onderhoudsbeleid van Duwo zal het ABo-bestuur eerst de adviesraad 
raadplegen.  
 
(22) Voor het advies over Duwo’s meerjarenbegroting en werkplan zal het ABo-bestuur eerst de 
adviesraad raadplegen.  
 
(23) Het ABo-bestuur zal zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen over de plannen om het Fttd-
netwerk te privatiseren. De offerte zal aan de adviesraad worden voorgelegd ter advies. 
 
Het beleidsplan wordt pas aan de ALV voorgelegd na deugdelijke raadpleging van de adviesraad. 
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