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Verslag van de Algemene Leden Vergadering Platform Bouwinvest, 

gehouden op 22 november 2021 in zaal 1 – Nieuw Salem - Driebergen. 

Verslag vervaardigd op 23 november 2021 

Aanwezig: 

Piet Reus            BC Hof van Pampus – Hoofddorp 

Martin Kleij               HV Haya van Someren – Amstelveen 

Ron Jacobs      HV Meerzigt – Diemen 

Cor Sul                 BWV Groenhovenpark - Gouda 

Henk Pauwels                HV Résidence Belgique – Zoetermeer 

Allan van der Staal     HV Rijnstaete - Valkenburg  

Lex Knip      Vicevoorzitter PFBI – Mauve I en II  Haarlem 

Ger Nieudorp    Penningmeester PFBI – Bewegingshuis Zwolle 

Gerard Rademakers    Wnd. Secretaris PFBI   

Ray de Bruijn    notulist 

Afwezig met kennisgeving: 

Bert Goosensen    ’t Fort Noord-West Apeldoorn 

Wisso Wissing    HV Java – Amsterdam 

Eduard Austermann    BC Hof van Pampus – Hoofddorp 

Joop Sorber    HV Prinsenhof-Centercourt – den Haag 

Hans van der Hoeven    Bestuurslid PFBI 

Albert Schutte    Secretaris PFBI – Schip I en II – Zwolle 

Thijs de Ruijter    HV Parc Valère – Helmond 

Dirk de Ridder    HV Park Veurse Hout - Leidschendam 

 

 
 
 

    ◊ 12:00 – 12:45 gezamenlijke lunch    ◊ 

 

 
1. De vicevoorzitter (Lex Knip) opent de vergadering om 12:51 uur en heet iedereen 

hartelijk welkom.  
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2. Mededelingen van de vicevoorzitter: 
• LK memoreert dat er tijdens de vergadering een geluidsopname loopt. Hij vraagt 

tevoren of men duidelijk wil spreken en één persoon tegelijk. Dit vanwege de 
gehoor capaciteit in de vergaderruimte van enkelen. Hij excuseert de afwezigheid 
van zowel voorzitter als secretaris om medische redenen.  

• Tevens brengt LK de uitdrukkelijke wens van de voorzitter naar voren, er de 
voorkeur aan te geven toch persoonlijk te vergaderen in deze tijd. Dit verstevigt de 
band tussen leden en bestuur maar is kwalitatief ook vele malen beter dan een 
meeting via internet. Opmerking: enkele leden hadden de tafelschikking in een 
vierkant gezet en dat was bijzonder plezierig vergaderen. 

• LK maakt melding van de toetreding van een nieuw lid, namelijk Het Kwartier in 
Amsterdam (412 appartementen in de Olympisch Stadion buurt). Deze week worden 
de Statuten bij de notaris verleden van de net opgerichte HV “Het Kwartier”. 
Daarmee komt het aantal leden op 22 te staan. 

• Ontvangen stukken: Van ’t Fort-Noordwest te Apeldoorn is een E-mail ontvangen 
met inbreng over enkele agendapunten. LK zegt dit gaandeweg tijdens de 
vergadering door de inhoud te verwerken. 

     3. Vastleggen verslag van de ALV d.d. 14 juni 2021. 

LK vraagt de leden per pagina eventuele aanvullingen of commentaar te geven. Dat was   
niet het geval en derhalve is het verslag vastgesteld. 

     4.   Begroting Platform Bouwinvest 2022.  

GN heeft alle aanwezigen voor de vergadering een geprint exemplaar van de begroting 
voor het jaar 2022 ter hand gesteld. Desgevraagd legt GN uit dat hij ieder jaar de  
begroting in januari aan Helma Spuls stuurt en die dan binnen zeer afzienbare tijd wordt 
goedgekeurd. Allan van der Staal vraagt waarom het begrootte bedrag voor de 2e ALV een 
stuk hoger is. GN legt uit dat daarin ook een bedrag voor een spreker of een speciaal 
thema opgenomen is. De begroting werd door alle aanwezige leden als duidelijk bevonden 
en geaccordeerd. 

GR vraagt alle leden mee te denken over een speciaal thema voor de ALV in het najaar van 
2022. Suggesties zijn van harte welkom. 

Vervolgens vraagt Allan van der Staal (Rijnstaete Valkenburg ZH) zich af waarom de 
beheerder (VHR) geen medewerking verleent om de entreehal van het complex wat “op te 
leuken”. Het complex is in 2011 gebouwd maar er zijn al veel beschadigingen aan de 
wanden. Het enige wat men wil doen is de muren verven. Dat is gedaan maar de wanden 
zijn niet gerepareerd. Allan wil graag een bank in de hal en een tweetal grote foto’s van het 
complex ophangen. 

Piet Reus van Hof van Pampus heeft een heel andere ervaring. Zij hebben van de VGM een 
leuk bedrag ontvangen om de hal wat “op te leuken”.  

     5. Huurdersportaal. 

De vicevoorzitter heeft enkele vragen aan de leden voorbereid om meer te weten te komen 
over het al of niet functioneren van het huurdersportaal. Allereerst de toegankelijkheid: GN 
gebruikt het portaal. Hij vindt het wel jammer dat de status van een reparatiemelding in 
het huurdersportaal niet te zien is na melding, hetgeen wel in het systeem van MVGM 
(Sofie) mogelijk is. Bert Goosensen van ’t Fort Noordwest vergelijkt in zijn E-mail beide 
mogelijkheden (Sofie en huurdersportaal BI) en vindt het positief dat je in het 
Huurdersportaal bijlagen (foto’s e.d.) kunt uploaden en in Sofie niet. Wel vindt Bert 
Goosensen dat de informatieverschaffing wat uitgebreider kan. Slechts huurcontract, 
personalia en uiteraard het woonadres staan er in. Piet Reus heeft goede ervaringen met 
het portaal. De rest van de aanwezigen gebruikt het portaal niet maar pakt de telefoon. RB 
benadrukt dat door BI tijdens het overleg in oktober is gegarandeerd dat de telefoon tot de 
mogelijkheden van contact blijft behoren.  
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Vervolg 5. 

Tevens haalt hij aan dat door onderzoek van BI aan het licht is gekomen dat van de 
bestaande complexen slechts 38% van de huurders gebruiker van het huurdersportaal is en 
in nieuwe complexen 90%. Cor Sul zegt dat in Gouda het gros de telefoon pakt of de 
huismeester inseint (gem. leeftijd huurder ca. 65). 

GR memoreert dat zo lang het Platform bestaat de VGM’s nooit meer dan een onvoldoende 
gescoord hebben en dat er nauwelijks verbetering te bespeuren valt in de bijna 10 jaren 
dat het Platform bestaat. Om meer en beter inzicht te krijgen in die zaken, die hierin een 
rol spelen is juist dit “portaal” voor alle huurders (en ook alle beheerders) ingericht 

LK stelt vast dat het mogelijk is om zowel individueel (als huurder) een klacht in te dienen 
maar ook als HV over – bij voorbeeld – algemene voorzieningen. Die wordt dan aan jou 
gekoppeld en je dient wel thuis te zijn op de afgesproken tijd; dit blijkt dus in de praktijk 
niet te functioneren. 

LK vraagt de leden tevens of zij al gemerkt hebben dat BI inzicht in het systeem krijgt. Dit 
is niet het geval. 

     6.  Servicekosten. 

LK vraagt de leden beurtelings of zij de Service Kosten Afrekening (SKA) van Bouwinvest 
krijgen of van de VGM. Dit omdat LK in zijn complex problemen had alles boven tafel te 
krijgen. Hij vraagt of dat bij anderen ook het geval is en wil weten door wie de SKA 
aangeleverd wordt. Deze wordt overal door BI complexmatig aangeleverd inclusief 
onderliggende facturen. Ook is de materie voor allen inzichtelijk. Martin Kleij benadrukt 
nogmaals dat een HV of BC eerst de SKA goed dient te keuren alvorens BI deze mag 
implementeren. LK woont in een complex waar de verwevenheid met de VVE erg 
ingewikkeld ligt. Alle leden, behalve Piet Reus, hebben op tijd een SKA van Bouwinvest 
ontvangen inclusief facturen. Allan van der Staal benadrukt dat men wel altijd goed moet 
controleren. Cor Sul heeft om uitleg gevraagd aan BI en deze werd keurig verstrekt. 

In het complex van LK heeft hun financieel specialist een behoorlijk aantal vragen aan BI 
gestuurd en BI heeft vervolgens bericht dat men zich maar tot de VGM moest wenden. Het 
heeft 3-4 maanden geduurd en men heeft geen antwoord op 40% van de vragen gekregen. 
Vervolgens werd de afrekening niet door Mauve goedgekeurd en BI heeft desondanks 
gewoon alles doorberekend aan de huurders. 

Henk Pauwels brengt het onderwerp elektrische fietsen en de doorberekening van 
elektriciteitskosten aan de orde. Hij vraagt zich af hoe dit door de VGM doorberekend 
wordt. RB legt uit dat huurders, die van de algemene elektriciteitsvoorziening hun fiets of 
scootmobiel opladen, 60 euro per jaar berekend wordt door de VGM. 

Voorlopige conclusie is, dat behoudens een incident (in Haarlem) de servicekosten zowel 
procedureel als ook inhoudelijk door BI en de beheerders goed wordt ingevuld. 

 

< Pauze van 13:55 tot 14:10 uur> 

     7. Lidmaatschap FHCS. 

LK deelt mede dat het PF sinds het najaar 2021 lid is geworden van de Federatie van 
Huurders in de Commerciële sector (FHCS). Er wordt een “flat fee” betaald en daarmee zijn 
alle complexen van de leden van het Platform automatisch lid. Sinds najaar 2020 is het 
Platform uit het GPHP getreden omdat vastgesteld werd dat daar te weinig activiteiten 
plaats vonden om de huren in de vrije sector in toom te houden. De Woonbond is de oudste 
en grootste organisatie voor hurend Nederland, echter die houdt zich meer bezig met de 
woningwetwoningen. GR merkt op dat de Woonbond een verenigingsstructuur heeft en dat 
de verenigingsraad dus het beslissende orgaan is. In deze raad zijn slechts weinig 
vertegenwoordigers te vinden van mensen uit de commerciële sector. Dat verdient onze  
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Vervolg 7. 

aandacht De Federatie is door het Platform gevraagd druk uit te blijven oefenen op de 
politiek. Er ontstaat enige verwarring bij de leden en men vraagt zich af of zowel Woonbond 
lidmaatschap als ook het lidmaatschap van de Federatie vergoed worden. GR adviseert 
gewoon deze posten op de begroting te zetten en de ervaring heeft al geleerd dat beide 
lidmaatschappen vergoed worden. 

     8. Gesprek met de Woonbond. 

Onlangs heeft een gesprek plaats gehad tussen de Woonbond en de voorzitter + 
waarnemend secretaris van het PF. Enerzijds een kennismaking met Zeno Winkels, de 
nieuwe directeur van de Woonbond. In de sociale sector zijn dit jaar alle huurverhogingen 
verboden. In de vrije sector zijn ze vastgelegd voor drie jaren op CPI (Consumenten Prijs 
Index) + 1% (max.). Naar het zich laat aanzien zal het CPI cijfer mede door de zeer snel 
stijgende koopwoningprijzen, die de EU in het CPI cijfer verwerkt wil zien in Nederland, 
ondanks de beperking fors uitvallen. Nauwe samenwerking tussen Woonbond, Aedes en de 
FHCS is zeer gewenst en noodzakelijk. De zaak van beperking van huurverhogingen is er 
een van “lange adem” merkt GR op. 

     9. Huuradvies uitbrengen ja of nee. 

Sinds jaren staan de huuradviesbrieven en de reacties daarop van de VGM’s op onze 
website. Ieder doet dat op zijn eigen manier, echter iedere keer krijg je steevast identieke 
reacties van de VGM en/of BI. Dit is bijzonder teleurstellend en velen vragen zich af of ze 
nog wel een huuradvies moeten sturen. Ons advies is: doe dat wel!  Je hebt het recht en 
maak daar dus gebruik van. GR en RB zullen een voorbeeldbrief online zetten die door de 
leden gebruikt kan worden als basis. 

LK benadrukt verder, dat het van groot belang is, dat er nieuwe bestuursleden geworven 
worden voor het Platform en vraagt iedereen zijn ogen en oren open te houden en 
mogelijke kandidaten door te geven of zich aan te melden via: 
secretaris@platformbouwinvest.nl 

    10. Rondvraag. 

De vicevoorzitter vraagt of men nog iets voor de rondvraag heeft. Ron Jacobs vraagt hoe 
het met het reuzenbedrag voor zijn verloren parkeerzendertje staat. RB deelt mede dat dit 
door HH tijdens het laatste overleg met BI aan de orde is gesteld; er is echter nog geen 
reactie op gekomen. 

Martin Kleij vond de vraagstelling in de Nieuwsbrief van september bijzonder onduidelijk. 
Het betrof een vraag van de secretaris omtrent de financiering van de HV’s. Dit werd door 
het bestuur beaamd. GR bood daarvoor excuses aan. Ook klaagde hij over de 
correspondentie vanuit zijn VGM naar de huurders. Deze is geheel irrelevant voor de 
woonsituatie van Martin (en anderen). 

GR merkt op dat sinds de verkoop van zijn complex in januari 2020 hij nog niet eens in het 
bezit is van contactgegevens van zijn nieuwe verhuurder. Het kan slechter dus!! 

    11. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de vicevoorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid 
en bijdrage. Hij wenst allen een goede reis naar huis en sluit de vergadering om 15:15 uur. 

 

 

 


