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Stagiaires: het hart 
van HJS
Elke 5 maanden starten er 
nieuwe stagiaires bij HJS. Dit 
zijn allen studenten van HBO-
Rechten en SJD van de Hoge-
school van Amsterdam (HvA). 
Samen met de coördinatoren 
en expertdocenten vormen zij 
het hart van de organisatie.
 
Wat kunnen wij voor 
u doen?
Geen vraag is voor HJS te 
gek! Heeft u een brief van de 
gemeente ontvangen waar u 
het totaal niet mee eens bent? 
Wordt u ontslagen? Heeft u 
een boete gekregen en u kunt 
hem niet in één keer betalen? 
Heeft u problemen met uw 

toeslagen? Of lukt het invul-
len van de belastingaangifte 
niet? Komt u dan gerust langs 
op één van onze inloopspreek-
uren. Dan kijken wij welke 
stappen u het best kunt onder-
nemen. 

Hoe kunnen wij dit voor 
u doen?
Naast het feit dat alle HJS’ers 
een juridische opleiding 
volgen, worden zij door mid-
del van een heel scala aan 
trainingen, klaar gestoomd om 
u zo goed mogelijk te woord te 
staan om uw vraag te kunnen 
beantwoorden. Hierbij kunt 
u denken aan trainingen over 
het invullen van de belas-
tingaangifte en trainingen 

op specifieke gebieden (zoals 
huurrecht, aansprakelijk-
heidsrecht, sociaalzekerheids-
recht). Maar er worden niet 
alleen juridische trainingen 
aangeboden. Omdat HJS 
niet alleen juridische vragen 
behandelt, maar ook sociaal-
maatschappelijke vragen, 
worden er ook trainingen op 
die gebieden aangeboden, zo-
als een training over huiselijk 
geweld.
Door de grote variëteit in het 
aanbod van trainingen en 
door de begeleiding, is het 
team klaar gestoomd om al 
uw vragen op de genoemde 
gebieden te behandelen.

Wat hebben wij 
al gedaan?
HJS bestaat al sinds het jaar 
2006. Sinds die tijd zijn er al 
zeer veel zaken behandeld 
(het laatste jaar waren dat er 
bijvoorbeeld bijna 700). Om 
een idee te krijgen geven wij 
hier een voorbeeld uit de HJS-
praktijk:
Cliënte (we noemen haar hier 
voor het gemak Liliana) kwam 

een aantal jaar geleden bin-
nen met een maatschappelijk 
gerelateerde vraag; echter er 
bleek veel meer aan de hand 
te zijn. HJS adviseerde en ging 
met Liliana mee op gesprek 
bij de werkgever waarmee zij 
een juridisch probleem had. 
Liliana werd daarna invalide 
en had geen idee welke weg 
ze moest bewandelen om haar 
woning te laten aanpassen. 
Tijdens het revalidatietraject 
van Liliana  heeft HJS vele 
aanvragen ingediend bij de 
gemeente Amsterdam en 
betrokken organisaties. Alles 
was geregeld en Liliana kon 
thuis verder herstellen. Helaas 
was de rust voor Liliana van 
korte duur, de huidige woning 
was niet groot genoeg om 
goed te kunnen bewegen met 
een rolstoel. De aanvraag voor 
een ‘focuswoning’ is begin 
2017 door HJS gestart, met de 
nodige beren op de weg. Dit is 
een woning die volledig wordt 
aangepast naar de behoefte 
van de bewoner. Geen vraag 
te gek voor HJS, dus de han-
den gingen uit de mouwen! 
Na veel formulieren te hebben 
ingevuld, telefoontjes te heb-
ben gepleegd en perikelen met 
diverse organisaties, had HJS 
het eindelijk voor elkaar! In 
mei van dit jaar heeft HJS de 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

verhuizing naar een focus-
woning voor Liliana definitief 
kunnen realiseren. Zij kan nu 
ondanks alle tegenslagen, ge-
nieten van een mooi apparte-
ment, in een rustige en 
groene buurt van Amsterdam 
waar hulp met een druk op 
de knop binnen handbereik 
is. Zij heeft aangegeven HJS 
eeuwig dankbaar te zijn voor 
de vele goede diensten die 
zijn verleend.
 
Waar kunnen wij 
u helpen? 
Behalve vanuit de eigen 
locatie aan de Wibautstraat 
5a te Amsterdam, bemensen 
wij ook dit jaar weer verschil-
lende spreekuren bij u in de 
buurt, o.a. in Oost. Hier kunt 
u terecht met al uw juridische 
en sociaal-maatschappelijke 
vragen: 
BOOT Oost / HJS
Sumatrastraat 314,
1095 HV Amsterdam
telefoon: 020 - 233 97 59
inloopspreekuur: elke dinsdag 
van 13.00 tot 17.00 u. 

website: www.hva.nl/hjs
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
telefoon: 06 - 211 588 82  
Bereikbaar: maandag t/m 
donderdag van 9.00-17.00 u. #

Lekker gebruind en goed uitgerust, wat een super zomer! Na 
een heerlijke zomervakantie, staat het nieuwe studiejaar weer 
voor de deur. Ook dit studiejaar staan de medewerkers van 
HJS en BOOT de bewoners van Amsterdam bij in de juridische 
jungle. Vanaf 3 september start er een nieuwe groep stagiaires 
van HBO-Rechten en SJD bij HJS. Zij kunnen niet wachten u van 
dienst te mogen zijn! In deze column beschrijven wij kort wat 
wij voor u kunnen betekenen, hoe onze werkwijze is en waar u 
ons kunt vinden. Daarnaast staan we kort stil bij een kwestie 
die wij voor een bewoner hebben kunnen oplossen.

Spreekuren in de buurt 

Contractkosten voor rekening verhuurder 
Mag een verhuurder bij een nieuwe huurovereenkomst 
administratiekosten in rekening brengen? Een tiental huur-
ders van Stichting Woonzorg voerde vorig jaar met succes 
een procedure bij de kantonrechter. Naast de kosten van 
het naamplaatje werd slechts een bedrag van e 2,- aan 
administratiekosten redelijk bevonden. Dit terwijl de huur-
ders maar liefst e 75,- hadden betaald. 

In sommige gevallen  zijn de 
contractkosten nog hoger. 
Een kleine 40 huurders van 
het complex Westerkaap 
(centrum)  heeft !WOON 
gevraagd om te helpen de on-

Team OOST

verschuldigd betaalde kosten 
bij Ymere terug te vorderen. 
Ook deze procedure heeft tot 
succes geleid. Onlangs (nadat 
zij een dagvaarding hadden 
ontvangen)  heeft Ymere laten 

weten aan al deze huurders 
de contractkosten (in sommige 
gevallen meer dan e 100,-) te 
zullen terugbetalen, ook als ze 
langer dan 5 jaar geleden zijn 
betaald. Heeft u ook admi-
nistratiekosten betaald bij 
het aangaan van een nieuwe 
huurovereenkomst (bij een 
corporatie of bij een particu-
liere verhuurder) en wilt u 
deze proberen terug te vorde-
ren, neem dan contact op met 
!WOON, team Oost. #

Mogelijk terugvorderen ‘gluurverhoging’ 
Onlangs is door de rechtbank in Den Haag beslist dat een 
huurder van een sociale huurwoning recht heeft op een scha-
devergoeding van de Belastingdienst. Tussen 2013 en april 
2016 moest de huurder hogere huurverhogingen betalen op 
basis van informatie over zijn inkomen die de Belastingdienst 
aan zijn verhuurder had verstrekt (de inkomensafhankelijke 
huurverhoging, ook wel ‘gluurverhoging’ genoemd). 

Dat had de Belastingdienst niet 
mogen doen, omdat dit een in-
breuk is op de privacy van deze 
huurder en er (nog) geen wet 
was die dit mogelijk maakte. 
De wet is in april 2016 aange-
past. Daarom vindt de recht-

bank dat de Belastingdienst de 
gegevens vanaf die datum wel 
aan verhuurders mocht geven. 
Voor de extra huurverhogingen 
(bovenop de laagste categorie, 
d.w.z.  in 2013 en 2014 hoger 
dan 4% en/of in 2015 hoger 

dan 2,5 %) die in de eerste 
jaren van het bestaan van de 
inkomensafhankelijke huur-
verhoging zijn betaald kan dus 
in principe een terugvordering/
schadevergoeding gevraagd 
worden, mits het een sociale 
huurwoning betreft. Dit kan 
tot enkele honderden euro’s 
oplopen. De Belastingdienst 
heeft wel beroep ingesteld, dus 
succes is niet gegarandeerd. 
Echter, vooruitlopend op de 
uitkomsten van dit beroep is 
het raadzaam eventuele claims 

vast in te dienen, omdat het 
anders mogelijk te laat is.

Heeft u hier hulp bij nodig, 
neem dan contact met ons op of 
kom naar één van onze spreek-
uren. Wij zijn te bereiken via 
020-5230150 of via oost@woon-
info.nl. Onze inloopspreekuren 
zijn op maandag tussen 9.30 en 
11 uur aan de IJburglaan 727 
en op maandag tussen 18.30 
en 20 uur en woensdag tussen 
9 en 12 uur aan de 2e Boer-
haavestraat 46. #

VvE-Cursussen

Tijdens de cursus komen 
verschillende onderwerpen 
aan bod die te maken heb-
ben met de VvE, zoals de 
splitsingsakte, het splitsings-
reglement en het huishoude-
lijk reglement, de benodigde 
verzekeringen etc. en zal er 
aandacht besteed worden 

aan hoe een slapende VvE 
nieuw leven in te blazen.
Daarnaast is er op 25 septem-
ber in de Meevaart (Balistraat 
48-A) de cursus ‘Verhuur in 
de VvE’, ook van 19.30 tot 21 
uur. In deze cursus  staan we 
stil bij de vragen: Mag ver-
huur altijd? En onder welke 
voorwaarden? Hoe zit het 
eigenlijk met vakantieverhuur 
of verhuur aan studenten? We 
leggen uit op welke manier 
een VvE met overlast door 
verhuur kan omgaan en welke 
afspraken gemaakt kunnen 
worden. Ook bespreken we de 
rol en positie van een groot-
eigenaar. De cursus is alleen 
toegankelijk voor eigenaar-
bewoners uit Amsterdam.

Beide cursussen zijn gratis te 
bezoeken. Meld u wel vooraf 
aan, want vol is vol! Aan-
melden kan door een email 
te sturen naar aanmelden@
wooninfo.nl met daarin uw 
naam,  adres en voor welke 
cursus u zich wilt opgeven. #

In september worden er door !WOON  weer twee VvE-cursus-
sen gegeven in Oost. Op 20 september tussen 19.30 en 21 uur 
beginnen we met de basiscursus VvE. Deze wordt gegeven aan 
de 2e Boerhaavestraat 46-H. 


