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Aedes stuurt mij link voor EU-wetgeving Sociale Huurwoning

Ik moet het nog nader bestuderen, maar mijn 1ste indruk is 'dat dit een dicatoren-grapje is van de EU-commissie'.
Het is gewoon een regeltje bedacht door Donner & co, voor alleen NL.
Dit regeltje kan zeer eenvoudig worden herzien.
 
Het lijkt voornamelijk een Verhagen & Donner- Ego-Spelletje omdat NL vanuit de EU geld krijgt voor de woningmarkt.
750 miljoen EU-gelden in ruil voor onze grote economische ramp op de totale NL-woningmarkt?
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Beste Desiree,

 

Hierbij de link waar je de informatie kunt vinden. Inhoudelijk weet ik er eigenlijk niks vanaf, ik heb het even nagevraagd bij een collega..

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_E2_2005

 

Hoop dat je zo voldoende geholpen bent

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Aedes vereniging van woningcorporaties

 

Ildi Pataki

Contentmanager Aedesnet

--------------------------------------

T:  +31 (0)35 62 68 210 

F:  +31 (0)35 62 68 411

i.pataki@aedes.nl

www.aedesnet.nl

 

 

 

Van: d.e.stokkel [mailto:d.e.stokkel@online.nl]
Verzonden: dinsdag 11 oktober 2011 9:08
Aan: persvoorlichting@aedes.nl.; Aedes Persvoorlichting; klantenservice@zayaz.nl; info@kennemerwonen.nl; info@kei-centrum.nl; pers@eigenhuis.nl
Onderwerp: EU-wettekst Inkomensgrens 33.614 euro Fwd: nlfschool.com

 

Aedes, Zayaz, SNVK,  Kei-kenniscentrum,  Eigenhuis,

Beschikt u wel over de officele EU-wettekst die aangeeft dat NL de inkomensgrens moet stellen op 33.614 euro?

Wilt u mij dan een email met deze tekst sturen?

 

http://www.kei-centrum.nl/websites/kei/files/KEI2003/documentatie/TijdRegdaebtoeginstvolkshuisvesting%20%20_29452nr159_MinWWI.pdf

Dit is geen EU-wettekst;  dit is een Dictatoren-brouwsel binnen nationale wetgeving.

Er moet een EU-wet zijn die een lijst weergeeft van inkomensgrensen binnen verschillende EU-landen.

Bijvoorbeeld: Slowakye heeft een gemiddeld huishoud inkomen van 785 euro, dus voor hun is de inkomensgrens lager dan in NL.

Ook wil ik weten wie er bij de EU-commissie, de EU-ministerraad & EU-parlement voor of tegen deze wet gestemd hebben.

Politieke partijen 'werken niet met de officiele EU-wettekst = zij geloven Donner op zijn woord'.

en accepteren een Hollands brouwsel in onze NL-woningwet.

Alleen de officiele EU-wettekst kan getoetst worden aan de Mensenrechtenverdragen.

Volgens Verdrag inzake Economische, Sociale & Culturele rechten mag de levenstandaard niet verlaagd worden.

Dus, als in NlLde levensstandaard voor huurders wordt verlaagd, moet die van woningeigenaren met gelijk percentage worden verlaagd.

Bestaat deze wettekst niet, bestaat de hele Inkomensregeling niet... officieel....

Desiree Stokkel

www.nlfschool.com

www.desireestokkel.nl
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Woonbond,  Samenwerkende woningcorperaties Amsterdam, Eigen Huis,

 Nationale jeugdraad, Triodosfoundation , CPB,

Waar is de officiele wettekst van de EU-regeling die bepaald

'dat in NL de inkomensgrens voor een sociale huurwoning ligt bij 33.614 euro".

Ik heb 1.5 uur gezocht op de website van de EU, maar krijg er geen officiele wettekst uit!

Probleem: ik heb geen nummers = ik moet trefwoorden gebruiken, maar dan komt er niets uit...dat op een EU-wet voor NL lijkt.

Ik wil weten wie er binnen de EU-commissie, de EU-Minsterraad & de EU-parlement voor

deze regeling hebben gestemd.

Ook wil ik weten wat Donner - VVD - hebben moeten doen voor het EU-parlement in ruil voor die

33.614 inkomensgrens.

Aanvankelijk wilde het EU-parlement een inkomensgrens van 43.000.

Deze eisen hebben zij laten varen; in ruil voor wat? EP is machtiger dan EU-commissie.
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Aanvullende mededeling:

Ik heb Moodys, Standard and poor & Fitchrating gevraag om Nederland af te waarderem.

Reden; Het Internationaal Strafhof wil oorlog in Europa...en het NL-& EU parlement gaan hiermee akkoord.

Ik probeer hen te dwingen een Nieuwe - juridisch correcte - economie binnen NL& EU aan te maken.

Desiree Stokkel

www.nlfschool.com

www.desireestokkel.nl

when you don't want to receive my email inofrm me on

d.e.stokkel@online.nl

.

Gemakkelijk besparen op uw bedrijfskosten? Aedes Ledenvoordeel
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