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Zo ontbreekt bijvoorbeeld de dienstverlening aan individuele huurders die met een probleem
kampen. Dat is ook logisch, want we respecteren vanzelfsprekend de privacy van onze leden.
De bij ons aangekaarte gevallen zijn natuurlijk wel aanleiding voor een artikel in algemene
zin. Het stuk over huurachterstand is hier een voorbeeld van.
De juridische rubriek Weet je Wetje gaat dit keer over gehorigheid in een flatgebouw en over
het belang van een bewonerscommissie.
Dat de Klink zich ook richt op algemene beleidszaken leest u in het artikel over de woonruimteverdeling. Het gaat hier over politieke besluitvorming, waarbij wij proberen de positie
van huurders en toekomstige huurders zo goed mogelijk te verdedigen. Het bestuur was dan
ook ruim vertegenwoordigd tijdens het openbare debat hierover in Lux op 24 april, en heeft
daarna gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak bij de gemeente over dit onderwerp.
In het artikel over de ‘samenwerkingsovereenkomsten’ kunt u lezen hoe lastig het kan zijn
om tot afspraken te komen met Portaal. Lastiger dan het woord, lijkt het wel.We korten het
af tot ‘SO’
Ik wens u veel leesplezier.
Max van den Berg, voorzitter de Klink

De gemeentes en de corporaties in de KAN-regio hebben plannen gemaakt om de
doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Dit willen ze doen door de regels voor
de woonruimteverdeling te veranderen.

Verdeling
woonruimte
op de schop
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Wat vindt de Klink?
Wij vinden ook dat de doorstroming beter kan, maar denken dat een
ander systeem van verdelen van de beschikbare woningen maar zeer
ten dele soelaas kan bieden.
Een belangrijker reden om niet te verhuizen is de hogere huur die de
corporaties vragen aan nieuwe huurders. Zij mogen de huur van een
woning namelijk verhogen wanneer er een nieuwe bewoner intrekt,
en dit doen de corporaties dan ook.
Voorbeeld: Een ouder echtpaar bewoont een eengezinswoning. De
kinderen zijn het huis uit. Ze willen best kleiner gaan wonen maar een
appartement blijkt veel duurder te zijn dan hun huidige woning. Dan
denk je toch tweemaal na voor je verhuist? Dat belemmert pas écht
de doorstroming.

De nieuwe regels
Breder aanbod
Er komt een bredere selectie van beschikbare woningen in het Entreemagazine. Naast het bestaande aanbod worden nu ook woningen met
een huur tussen 562 euro en 665 euro opgenomen.Twintig procent
van de vrijkomende woningen blijft beschikbaar voor de bijzondere
doelgroepen en vijftien procent voor de urgenten. Hier zijn we het
helemaal mee eens.

Behoud inschrijftijd en woonduur
Bij verhuizen vervallen zowel de opgebouwde inschrijfduur voor
starters als de woonduur voor doorstromers. Het voorstel is
nu om de regels hiervoor te veranderen. De inschrijftijd en de
woonduur blijven dan voor altijd behouden na het betrekken van
een woning. Dit wordt eeuwige inschrijftijd genoemd. Dus als u
15 jaar in een huis heeft gewoond, behoudt u gewoon uw 15 jaar
woonduur als u verhuist.
Woningen verloten
De bestuurders, waaronder de directeur van Portaal Nijmegen,
willen dat 10% van de vrijkomende woningen verloot gaat worden.
Aan deze loterij mogen starters én doorstromers meedoen. De
Klink wil graag dat 20% van deze woningen hiervoor in aanmerking komt. Zo maken de spoedzoekers meer kans. De corporatie
mag bepalen welke woningen in aanmerking komen voor verloting.
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Sancties
In de nieuwe regeling zou u een sanctie kunnen krijgen als u een
keer niet bent komen opdagen om een woning te bezichtigen na
uw reactie op een woning uit het Entreemagazine, en ook als u
heel vaak reageert maar steeds de woning weigert. Deze sanctie zou dan bestaan uit een tijdelijke uitsluiting om te reageren.
De Klink vindt dit veel te ver gaan. Een woning kiezen is niet
hetzelfde als het kopen van een pakje boter. Het is een belangrijke beslissing in uw leven.Wij vinden dat alleen bij aantoonbaar
misbruik er een sanctie mag worden opgelegd.
Er zou eerst een gesprek moeten plaatsvinden met de gemeente
of de verhuurder als iemand dreigt te worden uitgesloten van het
recht om te reageren op het aanbod.

BEGRIPPENKADER
VERKLARING VAN GEBEZIGDE TERMEN
◗ Bijzondere doelgroepen gehandicapten, asielzoekers en begeleid wonen, senioren
◗ KAN-regio Samenwerkingsverband Knooppunt Arnhem- Nijmegen
◗ Starters mensen die voor het eerst een eigen woning zoeken
◗ Doorstromers mensen die bij verhuizing een zelfstandige wooruimte achterlaten
◗ Urgenten mensen die in een noodsituatie verkeren (echtscheiding, renovatie, sloop)
◗ Spoedzoekers mensen die door omstandigheden snel een woning nodig hebben
◗ Inschrijfduur het aantal jaren dat je staat ingeschreven als woningzoekende
◗ Woonduur het aantal jaren dat je in je huurhuis woont

Invoerdatum gewijzigde regels
De nieuwe regels zouden moeten gaan gelden vanaf 1 januari
2013.Voor mensen, die tussen 1 januari 2007 en 31 december
2012 zijn verhuisd, geldt een overgangsregeling.

woners. Een huis met 3 of 4 slaapkamers is geschikter voor een
gezin of samenwonenden dan voor een alleenstaande. Dit zou
beter gereguleerd moeten worden.

Aanbevelingen — Klein, maar wel betaalbaar
De Klink pleit voor betaalbare woningen. Liever een kleinere
woning, dan een groter maar duurder huis. Je moet natuurlijk wel
wat geld overhouden voor eten en kleding. De kwaliteit van de
woningen moet aan een aantal minimumeisen voldoen. De informatie over de woning en woonomgeving moet volledig en
reëel zijn. Daarnaast moet de woning passend zijn voor de be-

Gemengde wijken
In eerdere nieuwsbrieven heeft De Klink al aangegeven voor
gemengde wijken te zijn. Dit betekent dat jong en oud, arm en
rijk, huurders en kopers in dezelfde wijken kunnen wonen. In
buurten met veel koopwoningen moet ook plaats zijn voor huurwoningen. Niet alleen minder gewilde woningen in minder populaire wijken moeten worden verloot onder de spoedzoekers 

KLINKtaal 5

Elize Sopacuwa
van de Huurdersbalie,
is gespecialiseerd in het
Huurrecht en helpt
de Klink en individuele
huurders als het nodig is.
Deze keer gaat het
over het nut van een
commisssie.

Weet
je
Wetje
Huurrecht
in de praktijk

Wat is het geval?
Marianne verhuist samen met
haar zoon naar een nieuwbouwflat. De woning ligt op een mooie
locatie, die als rustig bekend staat.
Die rust heeft voor Marianne een
meerwaarde, haar zoon is namelijk autistisch en functioneert
aanzienlijk beter in een prikkelarme omgeving.
Na twee maanden wordt het
Marianne echter duidelijk dat ze
een misrekening heeft gemaakt;
buiten de woning is het rustig,
maar in de woning is het enorm
gehorig. Elk leefgeluid van de
buren is te horen, van het dichtdoen van de deuren, tot het omzetten van een lichtschakelaar.
Haar zoon wordt van alle geluiden erg onrustig en zijn gezondheid heeft er onder te lijden.
Marianne vraagt zich af waarom
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haar hier niets over is gezegd, ze
heeft bij de bezichtiging uitgebreid benoemd waarom ze het
appartement graag wilde hebben.
Ze vraagt de verhuurder dan ook
om uitleg. Deze geeft aan dat zij
wel eens klachten hebben gehad,
maar dat de geluidsoverlast
binnen de wettelijke normen valt
en daarom niet als ‘echte overlast’ bestempeld kan worden.
Marianne neemt hiermee geen
genoegen en vraagt de Huurdersbalie om advies.
Wat zegt de wet hierover?
Bij het aangaan van een huurovereenkomst is de verhuurder
verplicht om het te melden als
een woning gebreken vertoont.
Deze gebreken kunnen heel concreet zijn, zoals het niet goed
functioneren van een verwarmingssysteem.
Geluidsoverlast kan ook een
gebrek zijn. Als een woning extreem gehorig is, zou de verhuurder dit ook moeten benoemen
aan potentiële huurders.
In het geval van Marianne was de
verhuurder niet verplicht de overlast te melden.
Hoe ging het verder?
Voor Marianne valt er als individuele huurder dus niet veel te
veranderen aan de situatie.

Maar is ze de enige met klachten?
In overleg met de adviseur belt
Marianne aan bij diverse buren.
Het blijkt dat bijna alle bewoners
hun woning als zeer gehorig ervaren. De meeste van hen hebben
ook geklaagd bij de verhuurder.
Op advies van de Huurdersbalie
richt Marianne samen met enkele
andere huurders een bewonerscommissie op.
Zij verzamelen alle klachten en
benaderen de verhuurder met het
verzoek een oplossing te zoeken
voor de overlast of de huurders
op een andere manier te compenseren voor hun klachten.
De verhuurder zegt daarop toe
met de commissie in gesprek te
zullen gaan.

TIP:
Ervaart u iets uit uw woonomgeving of woning als een probleem
en bent u daarin niet de enige?
Dan kan het nuttig zijn om u met
uw buren te verenigen en samen
een bewonerscommissie op te
richten. Op deze manier ‘staat u
samen sterk’ en kunt u vaak meer
bereiken dan als huurder alleen.
Als u een commissie wilt oprichten,
kunt u voor advies en hulp met de
Klink contact opnemen.
Elize Sopacuwa,
juridisch bewonersadviseur



De Klink krijgt steeds meer te maken met beleid van Portaal dat wordt vastgesteld op
landelijk niveau. Portaal kent vijf regiobedrijven die centraal worden aangestuurd.

Samenwerkings
overeenkomst
vastgelegd
Een moeizaam proces

2004
2012

Een lange voorgeschiedenis
De huurdersbelangenverenigingen (hbv’s) vonden dat de centrale
samenwerkingsovereenkomst (SO) uit 2002 te beperkt was. Ze wilden
graag een betere overeenkomst, waarbij in een bijlage (‘kruisjeslijst’)
een aantal onderwerpen met de bijbehorende rechten zouden worden
vastgelegd. De hbv’s voelden zich niet voldoende serieus genomen door
de directie op centraal niveau.
Eigen initiatief
Daarom namen ze in het najaar van 2004 het initiatief om hierover te
gaan onderhandelen. Portaal was bereid hierover te praten, maar wilde
daarnaast uniforme regionale overeenkomsten. Begin 2005 begon
het overleg over de herziening van deze afspraken tussen de hbv’s en
Portaal. Hestia uit Amersfoort, hbv Leiden, de Klink uit Nijmegen,
VHOS Soest, de Sleutel uit Arnhem en Huurderstaal uit Utrecht waren
toen van de partij. De laatste twee zijn helaas ter ziele. In de daaropvolgende jaren werd er vruchteloos onderhandeld. Op een gegeven
moment vielen de onderhandelingen stil.
Na de impasse
Samen met adviesbureau Lenva, dat door Portaal werd ingeschakeld,
ging in het najaar van 2009 een werkgroep van de hbv’s en Portaal hiermee opnieuw aan de slag. Ontevreden over de uitkomsten hiervan, zijn
de hbv’s uiteindelijk zelf rechtstreeks met Portaal gaan onderhandelen.
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Eindelijk resultaat
Op 4 april 2012 is het dan eindelijk zover: op centraal niveau
wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend
tussen Portaal en de hbv’s van Amersfoort, Leiden, Nijmegen en
Soest. In deze overeenkomst is vastgelegd hoe we invloed kunnen uitoefenen op het beleid van Portaal, en de manier van
overleggen, omgaan en samenwerken met elkaar op centraal
niveau.Wilt u precies weten wat de nieuwe afspraken zijn dan
kunt u deze vinden op onze website.
De regionale overeenkomst
Er is de laatste jaren ook gewerkt aan een model samenwerkingsovereenkomst op regionaal niveau. Die zou dan voor alle
hbv’s hetzelfde zijn. Portaal wilde graag dat de hbv’s het nieuwe
model zouden ondertekenen. Net als in 2005 wilden de hbv’s bij
een paar onderwerpen het instemmingsrecht hebben. Portaal
weigerde hierin mee te gaan, omdat de regiodirecteuren de han-

Onze secretaris Harry Wagenvoort
ondertekent de samenwerkingsovereenkomst.
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den absoluut vrij wilden houden. Ze wilden alleen het instemmingsrecht hanteren dat volgens de Overlegwet verplicht is.
Bovendien zouden de nieuwe afspraken tijdelijk zijn. Onze huidige overeenkomst is voor onbepaalde duur, en veel gunstiger.
Voet bij stuk
Daarom hebben zowel de Klink als hbv Leiden geweigerd die
nieuwe overeenkomst te ondertekenen. Hestia en VHOS vinden
het nieuwe model samenwerkingsovereenkomst een prima basis
om te overleggen met hun regiodirecteur. Ze willen bekijken of
er regionale aanpassingen mogelijk zijn. Daarna zullen ze opnieuw
de balans opmaken.
Onze prioriteit
Het belangrijkste blijft voor ons natuurlijk de belangenbehartiging
en de beleidsbeïnvloeding op regionaal niveau. De Klink heeft
tenslotte vooral te maken met Portaal Nijmegen. 

JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
Huur niet
AUGUSTUS
opSEPTEMER
tijd
betaald?
OKTOBER
Wat nu?
NOVEMBER
DECEMBER

Op 1 juli gaat de huur weer omhoog.Voor nogal wat mensen wordt het weer moeilijker
om elke maand de touwtjes aan elkaar te knopen. Maar als je de huur langere tijd niet
kunt betalen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. In het ergste geval kan een huisuitzetting plaatsvinden. Maar voor het zover is, krijg je als huurder een aantal mogelijkheden
om alsnog te betalen of om uit te leggen waarom je niet in staat bent om tijdig te betalen
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Aanmaning
Als Portaal de huur niet op tijd ontvangt, stuurt ze een aanmaning.
Bij een huurachterstand van twee maanden neemt Portaal telefonisch contact op met de huurder. Portaal vraagt u dan om mee te
werken aan een oplossing. Vaak wordt er dan een betalingsregeling
getroffen of kan de betaling even worden uitgesteld. Soms lukt dit niet.
Schuldhulpverlening
Krijgt Portaal tijdens het telefoongesprek de indruk dat er meer aan
de hand is, dan maakt zij een afspraak voor een gesprek bij u thuis
en zoekt samen met u naar een oplossing. Het kan zijn dat een hulpverlenende instantie wordt ingeschakeld. Soms is een verwijzing naar
de schuldhulpverlening (gemeentelijke Kredietbank) voldoende.
Medewerking huurder
De medewerking van de huurder is van groot belang.Als u niet meewerkt, wordt uiteindelijk een incasso-procedure gestart. Bij 3 maanden
huurachterstand komt een deurwaarder in actie. Deze zorgt voor de
incasso waarbij de deurwaarderskosten voor uw rekening komen.
Inschakelen rechter
Als u de deurwaarder niet betaalt, dan kan Portaal de rechter vragen
de betaling van de huurachterstand af te dwingen. Dit kan leiden tot
beslaglegging op uw inkomen.

In het uiterste geval wordt de woning ontruimd. Een ontruiming
brengt hoge kosten met zich mee, waarvoor u moet opdraaien.
Betaal op tijd!
Voorkomen is beter dan genezen! Betaal daarom de huur op
tijd! Lukt dit niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met
Portaal. Samen met een medewerker van Portaal kan er dan

naar een oplossing voor uw betalingsprobleem worden gezocht.
‘Op tijd’ betekent uiterlijk de eerste werkdag van de maand,
waarvoor de huur bestemd is.
Huurtoeslag
Op www.belastingdienst/toeslagen kunt u kijken of u voor huurtoeslag in aanmerking komt. 

WAT ER VERDER SPEELT:
◗ Klankbordgroep portfoliobeleid
In een vroeg stadium is de Klink betrokken bij de bijstelling van het portfoliobeleid. Het gaat daarbij over de nieuw te
bouwen woningen, over sloop en renovatie.We spreken dan echt over lange-termijn beleid. Een nieuw huis moet tenslotte minstens vijftig jaar mee, en liefst nog langer. Wat is de beste strategie? Bij deze klankbordgroep waren ook
corporatie Talis en de gemeente vertegenwoordigd. Voorlopig gaat het om plannen. Als er concrete resultaten zijn
brengen wij u in een volgende Klinktaal op de hoogte. Dit experiment beschouwen we als zeer positief.
◗ Werkgroep energie
De werkgroep energie (zie Klinktaal 7-2011) is nog steeds actief. Zij probeert Portaal te bewegen om net iets meer
te doen voor de huurders zodat ze minder kwijt zijn aan energiekosten.We signaleren een lichte kentering in het denken
hierover bij Portaal.
◗ Klinktaal
En dan is er natuurlijk de Klinktaal die onze aandacht vraagt.Weet u een interessant onderwerp dat u graag besproken
ziet of wilt u zelf een artikel schrijven, laat het ons weten. De volgende Klinktaal komt uit in oktober.
Lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen aan een van deze onderwerpen, graag!
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KLINKET

kort nieuws
Reacties kunt u sturen naar:
info@hbvdeklink.nl

UITNODIGING
WIJ VIEREN
DIT JAAR HET
20 JARIG BESTAAN!
VAN ONZE
VERENIGING

Op 3 december 1992 werd
de Vereniging van huurders
van Woningstichting Nijmegen
opgericht, dit was de eerste
naam van de vereniging die
nu de Klink heet. Dat was
twintig jaar geleden.
Daarom organiseren we op
donderdag 8 november een
feestelijke bijeenkomst in
de Boskapel.
Deze ligt direct naast het
Augustinusgebouw, waar
ons kantoor gevestigd is.
Aanvang 19.30 uur. Noteer
deze datum alvast in uw
agenda!

VERHUISPLANNEN ?
Laat het ons weten.We ontvangen graag het nieuwe
adres zodat we ons ledenbestand kunnen aanpassen.

DE KLINK OP BEZOEK
Op dinsdag 10 juli vanaf 5 uur
brengen we samen met
medewerkers van Portaal
een bezoek aan Aldenhof,
Malvert en de Leuvensehof.
Heeft u klachten of wensen?
Aarzel dan niet en stap op
ons af of bel ons vooraf op:
RECTIFICATIE
3 777 105. Mailen kan natuurIn het maartnummer van lijk ook.
de Klinktaal zijn twee cijfers
in de begroting weggevalZOMERVAKANTIE
len.
Ons kantoor is gesloten van
Onder boekjaar 2010 staat
16 juli t/m 15 augustus.
in de tweede regel het getal
7.942 dit moet zijn: 117.942
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Onder het genot van een
hapje en een drankje willen
we dan samen met u en uw
partner herinneringen ophalen
en vooruitblikken op onze
toekomst. En natuurlijk
gewoon gezellige gesprekken voeren.

KLINKPANEL
Om nog beter te kunnen
peilen wat onze leden vinden, zijn we van plan om
een panel te beginnen via
internet. Van tijd tot tijd
vragen wij dan uw mening
over een onderwerp dat
speelt. Dat vraagt dan maar
enkele minuten van uw tijd.
Wilt u meedoen met het
Klinkpanel? Laat het ons
per email weten, dan hebben we gelijk uw adres!
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de klink
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