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Aanvragen van een bijstands-
uitkering
Wat te doen als je al jaren als zorgverle-
ner werkzaam bent geweest bij iemand 
die op 95-jarige leeftijd is overleden? 
Als zorgverlener kreeg je maandelijks 
betaald uit een Persoonsgebonden bud-
get (PGB) via de Sociale Verzekerings-
bank (SVB). Heb je als deze inkomsten 
wegvallen recht op een uitkering? De 
HJS’er die deze zaak heeft behandeld 
heeft na eerst alles juridisch te hebben 
uitgezocht, samen met de cliënt contact 
opgenomen met enkele instanties door 
middel van telefonisch vergaderen. 
Dat bleek zeker mogelijk. Wel werden 
telkens (terecht!) de gegevens van de 
cliënt gecontroleerd en werd ook ge-
vraagd of de cliënt toestemming gaf dat 
de HJS’er informatie deelde/verstrekte 
namens de cliënt vanwege de privacy. 
Het aanvragen van een bijstandsuitke-
ring is op afstand een zeer tijdrovende 
klus, maar het is uiteindelijk gelukt! 

Het gebrekkige bankstel
Ongeveer een jaar geleden heeft een 
HJS-cliënt een bankstel gekocht. In het 
consumentenrecht mag je als con-
sument verwachten dat een product 

deugdelijk is, met andere woorden dat 
het voldoet aan de koopovereenkomst. 
Als dat niet zo is, dan is er sprake van 
een gebrekkig product. Het bankstel van 
de cliënt bleek gebreken te bevatten. Hij 
heeft daarover meerdere malen contact 
opgenomen met het bedrijf, maar er 
kwam helaas geen oplossing. De cliënt 
had de moed al opgegeven, maar heeft 
toch bij HJS aangeklopt. Een van de 
HJS’ers heeft in deze zaken op afstand 
veel voor de cliënt kunnen beteke-
nen. Met een afschrift van de digitale 
koopovereenkomst en het verhaal van 
de cliënt kon de HJS’er deze zaak in be-
handeling nemen. Op basis van wet- en 
regelgeving, jurisprudentie en literatuur 
werd er namens de cliënt een brief op-
gesteld die deze cliënt zelf heeft verzon-
den naar de wederpartij. De cliënt was 
superblij, de brief heeft er namelijk toe 
geleid dat het bedrijf is overgegaan tot 
herstel van het inmiddels gebrekenvrije 
bankstel!

Geschil huurrecht 
HJS heeft in een huurrechtzaak telefo-
nisch contact opgenomen met het incas-
sobureau dat namens de verhuurder de 
mening was toegedaan dat de HJS-cliënt 
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nog veel geld verschuldigd was in 
verband met een geschil over de opzeg-
termijn van een huurovereenkomst (de 
verhuurder stelde dat de opzegtermijn 
3 maanden was en vorderde het geld 
van de huurder over die periode). 
De cliënt betwistte dit. De HJS’er die 
de zaak in behandeling had genomen, 
heeft samen met de cliënt en een van 
de coördinatoren, contact opgenomen 
met het incassobureau en een brief 
opgesteld. Voor het opstellen van de 
brief is digitaal en in de diverse data-
banken weer veel uitgezocht. Qua wet- 
en regelgeving was er genoeg vinden 
over wanneer er wel en niet sprake is 
van een opzegtermijn voor huurover-
eenkomsten. In deze zaak bleek dat de 
huurder zich niet hoefde te houden 
aan een opzegtermijn van drie maan-
den. Het was een complexe zaak, maar 
het is uiteindelijk toch gelukt om de 
vordering van de verhuurder van tafel 
te krijgen. 

Vragen?
Schroom niet en neem telefonisch 
of via e-mail contact op met HJS, ook 
op afstand kunnen wij veel voor u 
betekenen. 

Medewerkers staan voor u klaar om 
al uw vragen die betrekking hebben 
op juridische en sociaal-maatschappe-
lijke kwesties te beantwoorden. 

Als blijkt dat het niet mogelijk is om uw 
vraag te beantwoorden, of als het een 
zaak betreft waarin er geprocedeerd 
dient te worden, verwijzen wij u door 
naar één van onze samenwerkings-
partners.  

HJS is bereikbaar van maandag 
t/m donderdag van 9:00-17:00 uur
telefoon: 06 - 211 588 82
twitter: @hva-hjs
e-mail: hjs@hva.nl
website: www.hva.nl/hjs 

BOOT (Buurtwinkel voor 
Onderwijs, Onderzoek en 
Talentontwikkeling)
Zin in een (telefonisch) praatje in deze 
coronatijd? Bel de buurtvragenlijn van 
onze partner BOOT - De Kenniswinkel: 
020 - 595 23 48 (van maandag t/m 
donderdag 9:00-17:30 uur). Niet alleen 
voor vragen, maar ook voor een praatje 
in deze bijzondere tijden. Website 
BOOT: www.hva.nl/boot #

Tekst: Maria Zeestraten

Als u een DigiD heeft dan kunt op een 
computer inloggen bij www.belasting-
dienst.nl/toeslagen. 

Waar moet u de beschikking 
op controleren?
1. Kloppen de huurgegevens?
Ik zie regelmatig personen waar de 
huurverhogingen soms vanaf 2015 niet 
meer door de verhuurder zijn doorgege-
ven aan de belastingdienst. Deze huur-
ders lopen hierdoor honderden euro’s 
mis. Dit betreft zowel huurders van 
particuliere huiseigenaren als woningen 
van woningcorporaties.
Geeft uw verhuurder de huurverhoging 
niet door of weet u het niet zeker? Heeft 
u een extra tussentijdse huurverhoging 
gekregen vanwege renovatie of verbe-
tering van de woning, bijvoorbeeld het 
plaatsen van dubbelglas. U kunt huur-
verhogingen ook zelf aan de belasting-

dienst doorgeven. Als hierdoor uw toe-
slagbedrag verandert, dan krijgt u een 
nieuwe (digitale) voorschotbeschikking. 
Controleer daarom  altijd of het bedrag 
en de ingangsdatum van uw huurverho-
ging kloppen. 
Controleer dus altijd zelf of de juiste 
rekenhuur is opgenomen (= kale huur 
plus servicekosten zoals huismeester, 
schoonmaak trappenhuis, elektra & 
verwarmingskosten van gemeenschap-
pelijke ruimten).

2. Kloppen de inkomstengegevens?
Als u bent ingelogd met uw DigiD kunt 
u eveneens controleren of het inko-
men wel klopt. Het kan zijn dat u een 
bijzonder inkomen of bijzonder ver-
mogen had, bijv. een eenmalige afkoop 
van een pensioen of een nabetaling van 
inkomen, de zorg voor een inwonend 
familielid met een WLZ zorgindicatie. 
Voor de huurtoeslag hoeft dát inkomen 
niet mee te tellen. Maar u moet wel 
apart vragen dat inkomen buiten be-
schouwing te laten. Daar is een speciaal 
formulier voor dat op de website van de 
belastingdienst staat: www.belasting-
dienst.nl/toeslagen/bijzondere situaties. 
Kijk of er in uw buurt financiële spreek-
uren zijn waar u hulp kunt krijgen bij 
het controleren van uw huurtoeslag. 
Zij kunnen helpen bij het indienen van 
bezwaarschriften en verzoeken tot 
herziening. Dat kan u wellicht per jaar 
tientallen euro’s schelen. # 

De meeste huurders hebben inmid-
dels  een definitieve beschikking van 
de huurtoeslag over 2019 ontvangen. 
Aan deze brief kunt u echter niet 
zien of het bedrag dat u ontvangen 
heeft wel klopt. Er worden alleen 
uw inkomen en het bedrag waar u 
volgens de belastingdienst recht op 
had vermeld. Wellicht staat er nog 
een zin dat de huurverhoging is 
doorgegeven.

Klopt mijn huurtoeslag wel? 

Op de Dapperstraat 76 tot 82, in het pand waar 
voorheen Blokker was gevestigd vind je het 
Afvalpaleis. Het paleis is na de lockdown van 
maandag tot en met vrijdag geopend tussen 
11.00 en 17.00 uur. Je kunt binnen lopen voor 
een kopje koffie en een praatje, maar ook 
om onze Weggeefwinkel te bezoeken of onze 
duurzame woning. 
De ruimte is ingericht als een huis, met ver-
schillende kamers, een keuken en een badka-
mer. Per kamer is er informatie te vinden over 
hoe je thuis eenvoudig duurzamer kunt leven. 
Zo vind je in de trommel van de wasmachine 
tips over energiezuinig wassen, in de badka-
merkast staan allerlei milieu vriendelijke ver-
zorgingsproducten die je ook zelf kunt maken, 
in de keuken zijn tips te vinden over energie-
zuinig koken en in de afvalbak informatie over 
het scheiden van afval. In de woonkamer kun 
je gezellig aanschuiven voor een kopje koffie 
en in de slaapkamer kun je eventueel liggend 
op het bed filmpjes kijken over klimaatver-
andering en wat we ertegen kunnen doen, 
terwijl je kinderen spelen in de kinderkamer. 
Regelmatig worden er workshops gegeven over 
allerlei onderwerpen, er is een klein podium 
voor kleinschalige (akoestische) optredens en 
je kunt naar een filmavond.

Tekst: Jungle Amsterdam

De Dapperbuurt heeft sinds december 2020 haar eigen paleis. Niet voor de 
koning, maar voor de bewoners van Oost. Het is dan ook geen gewoon paleis, 
maar het is het ‘Afvalpaleis’.  Het Afvalpaleis is een initiatief van Jungle 
Amsterdam en in dit paleis draait alles rond Zero Waste.

Paleis in de Dapperbuurt

Achter in het Afvalpaleis vind je de Weggeef-
winkel, die je natuurlijk al kende van Jungle 
Amsterdam, alleen nu met meer keus en veel 
ruimer opgezet. Alle spullen uit de weggeef-
winkel mogen gratis meegenomen worden, 
maar laat de spullen in het duurzame huis wel 
graag staan, want die horen bij onze inboedel.
 
Eens per maand houden wij een Repair Café 
waar je al je kapotte spullen kunt laten repare-
ren en wekelijks is er een Zero Waste spreek-
uur waar je met al je vragen en ideeën terecht 
kunt, om afval uit te bannen. En voor wie graag 
zelf wil leren om spullen te repareren zijn er 
regelmatig reparatie workshops.

Wil je zelf een actieve bijdrage leveren aan het 
Afvalpaleis, door te helpen bij de opbouw van 
ons duurzame huis, in de weggeefwinkel, of bij 
de organisatie van alle activiteiten, dan ben je 
natuurlijk van harte welkom. Wij kunnen nog 
heel veel enthousiaste vrijwilligers gebruiken. 
Mail – groen@jungle.amsterdam –, bel 020- 
737 33 26 – kom langs op de Tweede van 
Swindenstraat 26. Op dat adres kun je ook het 
beste spullen voor de weggeefwinkel afgeven, 
zolang het Afvalpaleis op de Dapperstraat nog 
niet open kan. #

HJS heeft gelukkig ook het afgelopen jaar cliënten juridische hulp kunnen bieden. 
Deze hulp moest in verband met de corona-maatregelen vrijwel geheel online plaatsvinden. 
Het was een hele uitdaging, maar inmiddels is gebleken dat het voor een groot deel gelukt is 
om de cliënten – ook op afstand – te helpen. 


