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NIEUWSBRIEF 13 april  2016

Algemene Ledenvergadering wo 11 mei 2016.

Wij nodigen u graag uit voor de voorjaarsvergade-
ring van het Platform Bouwinvest.

Deze bijeenkomst zal weer plaats vinden in de
meest centrale plaats in Nederland, die wij kun-
nen vinden, te weten in Utrecht in het zalencom-
plex Vredenburg 19 te Utrecht (boven C&A).

Datum: 11 mei 2015. 
vanaf 13u lunch in het restaurant van het 
vergadercentrum.
14.00 - 15.30 voorjaarsvergadering 

de agenda vindt u op pag 2.
OV-reiskosten kunnen worden vergoed.

oproep:

Behalve de statutaire verplichtingen van een ALV
willen we vooral de informatieuitwisseling tussen
de leden onderling en het bestuur aan de orde
laten komen. Voor leden is het belangrijk om te
zien of sommige problemen ook elders leven en
wellicht opgelost zijn. Voor het bestuur is de ALV
de voeding voor het overleg met Bouwinvest. Om
die informatieuitwisseling in ca 1,5u optimaal te
laten verlopen willen we graag de onderwerpen
die u aan de orde wilt stellen tevoren van u verne-
men. 
Dat kan op onze website www.platformbouwinvest.nl
of via de e-mail: gerard.rademakers@gmail.com

platform van Bouwinvest huurdersverenigingen

in deze nieuwsbrief: Algemene LedenVergadering ❘	seminar ❘	adviezen huuraanpassing  ❘	
kalender❘contractkosten ❘

seminar wo 11 mei 2016.

Voorafgaand aan de ALV bieden we onze leden de
mogelijkheid om deel te nemen aan een seminar
De huurdersorganisatie en de verhuurder; wat zijn
de spelregels en hoe pak je het aan?

Als huurdersorganisatie wilt u graag goed kunnen
overleggen over zaken die van belang zijn in uw
complex zoals renovatie of de servicekostenafreke-
ning.  Ook particuliere verhuurder Bouwinvest is
gebonden aan de regels die daarover zijn. Aan de
hand van praktijkvoorbeelden bespreken we hoe
het overleg zou moeten gaan en hoe u vorm kunt
geven aan het goed functioneren van uw huur-
dersorganisatie. De onlangs gewijzigde
Overlegwet is daarbij het uitgangspunt. 

Het seminar wordt verzorgd door Gisèle Holdert,
opleider bij de Woonbond.

Dit seminar wordt gehouden op dezelfde locatie
als de ALV: Vergadercentrum Vredenburg,
Vredenburg 19 te Utrecht (boven C&A).
http://www.vergadercentrumvredenburg.nl/route/

Tijdstip: 10 - 13u
aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
svp aanmelden via gerard.rademakers@gmail.com

voor uw agenda:

meld u aan voor het seminar en de ALV, svp
vóór 1 mei 2016.

Breng per e-mail onderwerpen in voor de ALV

voorjaars ALV :woensdag 11 mei 2016, 14u te
Utrecht

seminar .....woensdag 11 mei 10u te Utrecht
Deo Neo te Haarlem
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agenda ALV 11 mei 2016:

1. opening om 14u

2. verslag van de ALV op 16 nov 2015 te Hasselt. (is
als bijlage meegezonden)

3. jaarrekening 2015 incl. kascontrole (wordt ter verga-
dering uitgereikt)

4. informatie uit het overleg met Bouwinvest dd 11
apr. 2016

5. Jaarlijkse advisering over de huuraanpassing
Huurdersverenigingen kunnen via de beheerder
gevraagd en ongevraagd advies geven over een
komende huuraanpassing. Welke argumenten?
Hoe doen andere HV’n dit? Wat moet de timing
zijn?

6. Beheerders onderwerpen:
borgstelling om welke redenen wordt (soms?) 

een borgstelling gevraagd bij aanvang van het
huurcontract. Wanneer en welke hoogte is 
redelijk?

administratie / contract-kosten bij aanvang contract: 
de ervaringen.

standpunt Bouwinvest?

7. Lidmaatschap Woonbond 
van onze 28 leden is van 7 bekend dat zij lid zijn
van de woonbond. We willen deze informatie
actualiseren en overwegen of een collectief lid-
maatschap zinvol is.

8. door leden ingebrachte onderwerpen

9. Rondvraag

10. Sluiting om ca 15.30u.

ter kennisname:

het bestuur vergadert: 
23 mei 2016
22 aug 2016
21 nov 2016
eerstkomende overleg bestuur met Bouwinvest:
11 apr 2016

De Laren te Ede

Rosorum te Haarlem

Bouwinvest-platform platform van Bouwinvest huurdersverenigingen

adviezen jaarlijkse huuraanpassing.

Op onze website (www.platformbouwinvest.nl/archief-2/)
zijn / worden geplaatst de adviezen 2016 van
enkele leden: de Haven te Zwolle, JRJava te
Amsterdam, SFB Hofbeek te Ede.



opnieuw: contractkosten.

teveel betaalde contractkosten terugvorderen?

In onze Nieuwsbrief 12 (dec 2015) kwamen de
contractkosten aan de orde, en de mogelijkheid
om teveel betaalde contractkosten van de beheer-
der terug te vorderen. Voor de huurdersverenigin-
gen die hun leden bij deze aktie willen ondersteu-
nen, hierbij enige aantekeningen en een voorbeeld-
brief:

inhoud
contractkosten worden door de beheerders
gevraagd bij het ondertekenen van het huurcon-
tract. Huurders krijgen een factuur waarop ver-
meld wordt welke kosten in rekening gebracht
zijn. Bemiddelingskosten mogen nooit in rekening
worden gebracht. De grond voor de bezwaren
tegen (hoge) contractkosten vormt het zgn
Nellestein-arrest uit 2009. Bouwinvest heeft zijn
beheerders per 1 jan 2016 verboden contractkosten
in rekening te brengen.

naamplaatje, huisvestingsvergunning
Het Nellestein-arrest bepaalt dat geen andere kos-
ten dan voor naamplaatje, voorlichtingsmateriaal
en aanvraag huisvestingsvergunning in rekening
gebracht mogen worden. De hoogte daarvan werd
bepaald op €  26,50. Een huisvestingsvergunning
(€  10,-) is in de geliberaliseerde sector niet nodig. .

indexatie
Het bedrag dat in de uitspraak wordt genoemd
gold voor 2009. Na toepassing van de inflatiecor-
rectie zijn de toelaatbare kosten:

CPI inflatie met  aanvraag zonder aanvraag
huisvestingsverg. huisvestingsverg.

% € €

2009 26,50 16,50
2010 1,3 26,82 16,70
2011 2,3 27,17 16,92
2012 2,5 27,79 17,30
2013 2,5 28,49 17,74
2014 1 29,20 18,18
2015 0,6 29,49 18,36

verjaring
Bij een lopend huurcontract heeft het terugvragen
van teveel betaalde contractkosten geen verja-
ringstermijn. Is het huurcontract beëindigd (u bent
verhuisd) dan is terugvragen van teveel betaalde
kosten tot 5 jaar na de betaling mogelijk.

Voorbeeldbrief over terugvordering contractkosten.

betr: contactkosten

Geachte (beheerder)...

Op (datum huurcontract) ... sloot ik een huurcontract
af met (beheerder) . Daarbij werd aan mij als con-
tractkosten €  ...in rekening gebracht.

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad dd 6 april
2012 (het zgn Nellestein-arrest) mag  de verhuur-
ster slechts de kosten van een naamplaatje, van
eenvoudig voorlichtingsmateriaal en van de aan-
vraag van een huisvestingsvergunning aan de
huurders in rekening brengen. Deze kosten zouden
niet meer mogen bedragen dan €  26,50, te index-
eren volgens het CPI percentage. Deze uitspraak is
in hoger beroep en in cassatie bevestigd.
Deze uitspraak had in (jaar huurcontract) bij (beheer-
der) bekend kunnen zijn. Het door mij betaalde
bedrag van €  .. had daarom niet in rekening
gebracht mogen worden.

Ik verzoek u dan ook het teveel betaalde ad € ....
binnen 14 dagen terug te storten op mijn bankreke-
ning IBAN NL...

met vriendelijke groet,

Het Platform van Bouwinvest huurdersverenigingen is
opgericht in 2013 en bundelt de belangen van huurders-
organisaties van Bouwinvest-woningen. Regelmatig
overleg met Bouwinvest en met de lid-organisaties is
hiervoor een belangrijk middel; dit heeft zijn wettelijk
kader in de WOHV.

Het bestuur bestaat uit:(vlnr) Joop Sorber, Gerard
Rademakers (secr), Leen Zwitser (pm), Egon
Hogenboom (vz), en Paul ter Wal.

contact: www.platformbouwinvest.nl
secr: gerard.rademakers@gmail.com
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