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Geachte bestuursleden van de Huurdersbelangenverenigingen, 

 

Bedankt voor de uitgebrachte adviezen over het instaptarief voor het 

onderhoudsabonnement. U heeft allemaal aangegeven akkoord te zijn met de invoering van 

het instaptarief onder een aantal voorwaarden. Omdat de uitgebrachte adviezen grotendeels 

in lijn zijn met elkaar geven we in deze brief een gebundelde reactie op uw adviezen. 

 

Invoering instaptarief in combinatie met een verlaging van de abonnementsprijs 

U adviseert om de abonnementsprijs te verlagen bij invoering van het instaptarief. Het doel 

van het instaptarief is om kosten die nu ten onrechte voor rekening komen van het 

onderhoudsabonnement, te voorkomen en anders deels te kunnen dekken. Dit heeft tot 

gevolg dat de abonnementsprijs omlaag kan. Wij hebben de intentie om de abonnementsprijs 

te verlagen, maar willen eerst doorrekenen of de door u voorgestelde vijf euro haalbaar is. 

Gezien de vakantieperiode komen we hier in september op terug. 

 

Instaptarief voor nieuwe huurders met bedenktijd 

Hestia geeft aan het van belang te vinden om nieuwe huurders een bedenktijd van zes 

maanden te geven om een onderhoudsabonnement af te sluiten. Nieuwe huurders moeten de 

woning leren kennen zodat ingeschat kan worden of een abonnement nodig is. Daarnaast 

hebben nieuwe huurders al veel aan het hoofd ten tijden van een verhuizing. 

We begrijpen de redenering van Hestia. De bedenktijd van zes maanden vinden we wel erg 

lang. Een nieuwe huurder leert zijn woning in de eerste weken goed kennen, doordat veelal 

direct geklust wordt in de nieuwe woning. Dat de nieuwe huurder bij tekenen huurcontract 

veel aan zijn hoofd heeft, zijn we met Hestia eens. Daarom hebben we besloten de nieuwe 

huurders drie maanden bedenktijd te geven om een onderhoudsabonnement af te sluiten. Als 

binnen drie maanden besloten wordt om een abonnement af te sluiten, dan hoeft geen 

instaptarief betaald te worden. Na de drie maanden is het instaptarief wel van kracht. 

 

Interne procedure klantvriendelijker en efficiënter 

U pleit allemaal voor verbetering van de interne procedure als een huurder belt met een 

reparatieverzoek. U geeft aan dat de PKS medewerker direct begint over het 

onderhoudsabonnement, terwijl nog niet duidelijk is wat het gebrek precies is, voor wiens 

rekening het gebrek is en of de desbetreffende huurder niet al lid is van het 

onderhoudsabonnement. Daarnaast geeft u aan dat de PKS medewerker goed moet 

doorvragen zodat de VOC medewerker het juiste gereedschap bij zich heeft. Tot slot stelt u de 
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vraag of de VOC medewerker kundig is op meerdere gebieden of dat de medewerker 

gespecialiseerd is in specifieke reparaties. 

Uit uw reacties en de reacties die u heeft opgehaald bij de achterban, blijkt dat het van belang 

is de interne procedure te verbeteren. Aan de hand van uw tips gaan we hiermee aan de slag. 

Wij zijn het met u eens dat het storend is om een vraag over het onderhoudsabonnement te 

krijgen als de aard van de klacht nog niet goed doorgrond is. 

Vanaf 1 januari wordt altijd eerst een VOC uitvoerder naar de klus gestuurd. Dit is een 

allround klusjesman. Samen met de huurder bespreekt de uitvoerder hoe de reparatie het 

best kan worden uitgevoerd en maakt in overleg met de huurder ter plekke een afspraak. Tot 

nu toe krijgen we hier van de huurders veel positieve reacties op. 

Onze uitvoerders van VOC zijn allround klusjesmannen voor wat betreft de werkzaamheden 

die vallen onder het Besluit Kleine Herstellingen. Elke VOC vakman kan naar een 

serviceverzoek gestuurd worden. 

 

Uitleg en onderscheid huurdersonderhoud en verhuurdersonderhoud 

U geeft aan dat uit de beide onderzoeken en uit de door u georganiseerde bijeenkomsten 

blijkt dat het voor veel huurders onduidelijk is dat de huurder verantwoordelijk is voor een deel 

van het onderhoud en welke onderhoudswerkzaamheden dit dan zijn. Ook wij hebben dit 

geconcludeerd. Voor begrip van het onderhoudsabonnement is het van belang dat de huurder 

weet waar hij voor verantwoordelijk is en wat de verantwoordelijkheid is van de verhuurder.  

Bij nieuwe verhuringen zullen we daarom extra aandacht besteden aan de 

verantwoordelijkheden. Daarnaast zullen we er in de brief voor de zittende huurders, over de 

invoering van het instaptarief, goed bij stil staan en verwijzen naar het onderhouds ABC op 

onze website. 

 

U geeft ook aan dat veroudering of slijtage van onderdelen onder verhuurdersonderhoud 

zouden moeten vallen. Dat hiervoor duidelijke richtlijnen moeten zijn. En dat onderdelen die 

altijd vervangen moeten worden doordat reparatie niet mogelijk is, door bijvoorbeeld de 

constructie of het materiaalgebruik, ook onder het verhuurdersonderhoud zouden moeten 

vallen.  

Het is lastig dan wel onmogelijk om duidelijke richtlijnen te maken wat veroudering en slijtage 

is. Er zijn zoveel verschillende onderdelen en materialen door de jaren heen gebruikt, dat hier 

geen eenduidige richtlijn voor te maken is. Onze VOC uitvoerders zijn experts op het gebied 

van onderhoud en kunnen ter plekke zien of een onderdeel kapot is gegaan als gevolg van 

veroudering of slijtage of door (slecht) gebruik. De beoordeling over de oorzaak van het 

gebrek laten we dan ook aan deze experts over. Mocht de oorzaak van het gebrek inderdaad 

slijtage of veroudering zijn, dan is er inderdaad sprake van verhuurdersonderhoud en worden 

de kosten niet op het abonnement geboekt. 

Daarnaast zijn we het met u eens dat onderdelen die dermate zijn geconstrueerd, zodat er bij 

een gebrek altijd sprake is van vervanging en hier noemenswaardige kosten mee gepaard 

gaan, dit voor kosten van de verhuurder is.  

 

Insteek instaptarief, communicatie richting huurders 

Voor het slagen van het instaptarief geeft een aantal van u aan dat de insteek van de 

communicatie van groot belang is. De insteek van het instaptarief, gekoppeld aan verlaging 

van de abonnementsprijs, moet de betaalbaarheid voor de huurder zijn. 

We vinden dit een zeer waardevolle tip die we zeker ter harte gaan nemen. 
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Hestia geeft nog aan dat uit het panelonderzoek blijkt dat de term ‘instaptarief’ vragen 

oproept. Het is sowieso van belang dat we goed uitleggen wat het ‘instaptarief’ precies is en 

waarvoor het dient. Daarnaast hebben we besloten om de term ‘instaptarief’ te vervangen 

door ‘toeslag’.  

 

Evaluatie werkzaamheden 

VHOS geeft als tip om voldoende aandacht te besteden aan de evaluatie van de uitgevoerde 

onderhoudswerkzaamheden. Wij vinden deze evaluatie erg belangrijk. Daarom worden alle 

huurders waar onderhoud is uitgevoerd nog op dezelfde dag gebeld om te evalueren of het 

onderhoud naar wens is uitgevoerd. Dit belletje wordt automatisch uitgevoerd. De huurder 

krijgt hierbij een computer aan de lijn. De antwoorden van de huurder worden doorgegeven 

aan VOC. Binnen VOC wordt hier strak op gestuurd. 

 

(Jaarlijkse) rapportage onderhoudsabonnement 

HBV Leiden geeft aan dat het van belang is om te communiceren richting huurders over 

belangrijke gegevens van het onderhoudsabonnement, waaronder het aantal abonnementen, 

de inkomsten en de uitgaven. Daarnaast wordt gevraagd om een overzicht van de verrichtte 

onderhoudsactiviteiten en de gemiddelde kosten van de activiteiten. Alles weergegeven op 

Portaal en regioniveau.  

Onze mening is dat de huurder het voornamelijk belangrijk vindt dat hij niet teveel betaalt voor 

een dienst en dat de kwaliteit en de dienstverlening goed is. Dat een rapportage van het 

onderhoudsabonnement dan ook op die aspecten gericht moet zijn. Wij zullen jaarlijks een 

stand van zaken op onze website weergeven, waarin staat vermeld hoeveel abonnees er zijn, 

wat de inkomsten en de uitgaven van dat jaar zijn. Ook zullen we rapporteren over de 

klanttevredenheid. Het onderhoudsabonnement is een Portaalbrede dienst met één pakket en 

één prijs voor alle huurders van Portaal. Het heeft dan ook geen meerwaarde voor de huurder 

om gespecificeerde informatie naar regio te zien.  

 

Onderhoudsabonnement en woning APK 

Hestia heeft een aantal vragen gesteld over de pilot woning APK in Eemland. Is er een 

verslag van de stand van zaken van de pilot? Wat is het plan van Portaal met betrekking tot 

een verdere uitrol van woning APK? En wordt er een koppeling gelegd tussen woning APK en 

het onderhoudsabonnement? 

Aan het eind van dit jaar wordt de pilot geëvalueerd. De uitkomst van de pilot geeft wel of 

geen aanleiding om het principe van woning APK verder uit te rollen. Als wordt besloten om 

verder te gaan met woning APK zal tevens gekeken worden naar de samenhang van woning 

APK en het onderhoudsabonnement. De antwoorden van deze vragen kunnen daarom helaas 

pas gegeven worden aan het eind van dit jaar. 

 

Meldpunt voor klusjesmannen 

Hestia geeft als optie mee om een meldpunt in te stellen voor klusjesmannen/vrouwen die 

bereid zijn af en toe een klus te doen voor mensen die hier zelf niet toe in staat zijn. Dit idee 

sluit aan bij het project Sociale Innovaties dat nu loopt binnen Portaal. We zijn van mening dat 

het onderhoudsabonnement nu nog van belang is, maar zien ook de beweging zich voordoen 

dat mensen op vrijwillige basis diensten voor elkaar gaan doen, ook op het gebied van kleine 

reparaties. Binnen Sociale Innovaties proberen we deze initiatieven boven water te krijgen en 

te faciliteren indien mogelijk. Het start bij een initiatief van een bewoner, dat is van groot 
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belang. Onze ervaring is dat zulke initiatieven, als ze vanuit Portaal komen, niet goed werken. 

Uw idee breng ik over naar de projectgroep Sociale Innovaties. Hoort u van een huurder dat 

hij/zij vrijwillig klussen wil uitvoeren, laat het ons dan weten!  

 

Last van nalaten reparaties 

De Klink stelt tot slot de vraag wat Portaal doet als een huurder een reparatie niet laat 

uitvoeren, maar andere huurders daar wel last van ondervinden. Dergelijke gevallen komen 

bij ons binnen als een klacht en volgen dan de klachtenprocedure. Als duidelijk is dat de 

klacht wordt veroorzaakt door nalatigheid van een andere huurder, dan nemen we met deze 

huurder contact opnemen en proberen tot een oplossing te komen. Wat de oplossing is zal 

per geval verschillen. Veelal ontstaan dergelijke situaties als er meer aan de hand is dan 

alleen het niet (laten) repareren van een gebrek. 

 

Zoals u heeft kunnen lezen komen we nog bij u terug over de berekening van een lagere 

abonnementsprijs. Naar verwachting zal dit in september zijn, na de zomervakantie. Onze 

intentie is om een nieuwe abonnementsprijs en de toeslag in te laten gaan per 1 januari 2015. 

Dit is afhankelijk van de uitkomst van de berekening. Wellicht heeft de uitkomst van de 

evaluatie van woning APK hier ook nog een rol in. 

 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over onze reactie op uw adviezen, dan kunt u die 

richten aan Yvonne Brugmans, via 06-52420925 of yvonne.brugmans@portaal.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Ir. L.H. Keijts 

Voorzitter Raad van Bestuur Portaal 
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