Goede samenwerking bij huurachterstand - ook met
deurwaarders
Bij het verminderen van betalingsachterstanden en het voorkomen van
huisuitzettingen werkt Haag Wonen al jaren via een persoonlijke benadering. Onze
gespecialiseerde afdeling legt in een zo vroeg mogelijk stadium contact met
huurders die achter lopen met hun betalingen. Daarnaast werken we samen met
hulpverlenende partijen als de Kessler Stichting en Den Haag OpMaat. Zo weten we
het aantal huisuitzettingen door huurschuld zo klein mogelijk te houden.*
Desondanks komt het voor dat we een huurschuldincasso moeten overdragen aan
de deurwaarder.

Over deurwaarders is de laatste tijd nogal wat te doen. “Gerechtsdeurwaarders hebben
jaren te hoge nota’s gestuurd voor het ontruimen van woningen. Huurders die
betalingsproblemen hadden werden hier de dupe van. Ook zijn omstreden methoden
ingezet bij uithuiszettingen”, was bijvoorbeeld vorige maand te lezen in NRC. Daarom
lichten we in deze Haags Wonen toe hoe dat bij ons gaat.

Ook deurwaarder biedt huurder kansen
Pas als een huurder met een achterstand herhaaldelijk niet meewerkt, weigert aan de
voorwaarden te voldoen of afspraken meerdere keren niet na komt, wordt het juridisch
incassotraject opgestart. Haag Wonen draagt het dossier over aan de deurwaarder en
zorgt dat de deurwaarder toegang heeft tot het digitale dossier. De deurwaarder dient een
schriftelijk verzoek in als zij documenten van Haag Wonen nodig heeft voor de bewijslast.
Ook in deze fase van het traject krijgt de huurder nog een kans om van zijn schuld af te
komen. De deurwaarder vraagt de huurder een formulier in te vullen met inkomsten en
uitgaven. Hieruit kan alsnog blijken dat de huurder niet in staat is te betalen. Er is sprake
van onkunde bij de huurder of meervoudige problematiek. De huurder kan alsnog worden
aangemeld bij Den Haag OpMaat of de Kessler Stichting.
Komt het toch tot een dagvaarding en spreekt de rechter een ontruimingsvonnis uit, dan
kunnen we via Den Haag OpMaat of de Kessler Stichting nog een laatste keer hulp
aanbieden. Als de huurder die hulp accepteert, stellen we de ontruiming uit.

Werkwijze bij ontruiming
Ondanks alle inspanningen, moeten we soms toch een woning ontruimen. Een week voor
de ontruiming gaan Haag Wonen en deurwaarder nog een keer langs bij de huurder in een
allerlaatste poging om ontruiming te voorkomen.
De deurwaarder heeft de huurder ongeveer twee weken voor de ontruimingsdatum
aangemeld bij de noodopvang. Als er kinderen wonen dan is ook Jeugdzorg ingeschakeld.
Zij zien ook na de ontruiming toe op het welzijn van de kinderen. Een plek bij de
noodopvang is niet gegarandeerd. De deurwaarder plant op een maandag of woensdag
alle ontruimingen in. Bij een ontruiming zijn naast de deurwaarder ook Haag Wonen, de
politie en een verhuisbedrijf en schoonmaker aanwezig.

Geen extra kosten
Door berichten in de krant zou het beeld kunnen ontstaan dat de volledige beroepsgroep
deurwaarders het opjagen van kosten een normale werkwijze vindt. Kosten die worden
verhaald op de huurder. De deurwaarders waarmee wij samenwerken hebben verklaard
geen extra of ‘oneigenlijk hogere kosten’ te berekenen en dit ook zeer af te keuren. De
beroepsorganisatie KBvG trekt dan ook alle registers open om deze handelswijze
tuchtrechtelijk aan te pakken.

Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
* 54 in 2014. In 2013 waren dat er nog 74.

Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we
als woningcorporatie Haag Wonen actuele
onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van
onze projecten? Hoe werken we samen met andere
partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van
ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en
regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Haag Wonen scoort ruim voldoende bij vierjaarlijkse
visitatie
Vernieuwend Haag Wonen
Nauw betrokken bij huurders in de knel

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder andere het
college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie,
organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

