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Beste bestuursleden van BoKS, 

Bedankt voor het snelle en gedegen advies dat we van jullie hebben ontvangen ten aanzien van de 

voorgenomen uitruil van woningen met corporatie BoEx. Goed om te lezen dat jullie de achterban 

zorgvuldig hebben betrokken bij de totstandkoming van het advies. We zijn uiteraard blij dat jullie positief 

adviseren over deze ruil. Jullie geven een aantal terechte aandachtspunten mee waar we in deze brief op 

reageren. 

Informatievoorziening adviesaanvraag 

Jullie geven aan dat jullie de geleverde informatie bij de adviesaanvraag ontoereikend vonden voor het 

kunnen uitbrengen van een advies. Met name informatie over het vastgoed dat vanuit BoEx wordt geruild, 

de contractvormen en de samenstelling van de bewoners van de complexen was nodig. Een deel van de 

informatie hebben jullie later ontvangen, maar dit heeft tijdsverlies opgeleverd. We erkennen dat een deel 

van de informatie te laat is verstuurd. Bij een vervolgadvies zullen we beter letten op tijdige en complete 

informatieverstrekking. 

Daarnaast geven jullie aan dat de huurdersorganisatie en bewonerscommissies van BoEx niet dezelfde 

informatiepositie hadden als jullie. Dit baart jullie zorgen. Jullie waken in deze voor de positie van de SSH-

huurders die naar BoEx gaan. Dit siert jullie en laat zien dat jullie je rol voor deze huurders tot op het 

laatste moment blijven vervullen. Wij weten dat BoEx aan een nieuwe overkoepelende huurdersorganisatie 

werkt. Wij zien dat zij dit naar vermogen doen. Wij vertrouwen erop dat dit een kwestie van tijd zal zijn en 

dat BoEx tot die tijd zorgvuldig zal omgaan met de belangen van haar huurders. Type woningen en 

beheer 

Jullie geven aan de volgende zaken aan de ruil een goede zaak te vinden: 

- Kleiner aantal woningen met een groter oppervlak ruilen voor een groter aantal 

studentenwoningen met een kleiner oppervlak; 

- Centrale ligging van de woningen die we van BoEx krijgen; 

- Het in bezit hebben van woningen die ook op de langere termijn interessant zijn voor de SSH; 

- Juiste match tussen de doelgroep en de beheerder. 

Wij zien deze zaken ook als voordeel van de ruil. 

Jullie verzoeken zorg te dragen voor de kwaliteit van beheer, door bewoners voor, tijdens en na de ruil te 

betrekken bij de uitvoering en evaluatie van de overgang. Dit verzoek nemen we over. Uiteraard blijven we 

de SSH-huurders die BoEx als beheerder krijgen netjes van dienst, tot de ruil van kracht is. We staan altijd 

open voor contact met deze huurders als daar behoefte aan is. Tot nu toe staan we individuele bewoners te 

woord die vragen hebben en is er nog geen interesse getoond voor een centrale bijeenkomst. Mocht die 

interesse als nog komen, dan geven we hier uiteraard gehoor aan.  

Een aantal huurders van BoEx heeft vragen gesteld met betrekking tot de keuzevrijheid die ze hebben bij 

het vrijkomen van een kamer. We organiseren in samenwerking met BoEx voor deze huurders een 

bijeenkomst om duidelijkheid te geven, alle vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. Daarnaast is 

er vanaf 1 januari een klein intern team actief dat ervoor zorgt dat de huurders van BoEx die naar de SSH 

komen goed worden meegenomen in alle ontwikkelingen. Hiermee zorgen we ervoor dat de overgang zo 

soepel mogelijk verloopt. 

Tot slot geven jullie aan dat jullie verwachten dat binnen een jaar geen van de woningen van de SSH een 

energielabel lager dan D heeft. Met de ruil worden ook alle gegevens van BoEx overgenomen. We krijgen 

met deze gegevens aangevuld met eigen inspecties een goed beeld van de opgave als het gaat om 

verduurzaming van de woningen. Met dat inzicht kunnen we bekijken wat nodig en mogelijk is qua 

verbetering van de energielabels. 



Contracten en huurders 

BoKS onderschrijft het voornemen om in de te ontvangen voorraad na mutaties te werken met 

jongerencontracten en contracten met een campusclausule. Hierbij geven jullie de volgende 

aandachtspunten: 

- Behandel de huidige BoEx huurders niet als tweederangs huurders, ook als ze niet direct in de 

primaire doelgroep van de SSH vallen; 

- Respecteer de huidige contracten van de BoEx huurders; 

- De ruil mag geen invloed hebben op de huidige huurprijs; 

- Informeer de huidige huurders als de SSH voornemens is om tijdelijke contracten in te voeren; 

- Respecteer de bestaande afspraken met de woongroepen. 

We zullen de huidige BoEx huurders, net als de huidige huurders van de SSH die niet direct tot onze 

primaire doelgroep behoren, altijd met respect behandelen. De huidige contracten respecteren we evenals 

de huidige huurprijs. Zoals eerder aangegeven in deze reactie formeren we een klein team dat in contact 

zal treden met de nieuwe huurders. In dit contact nemen we het informeren over de tijdelijke contracten 

mee (die overigens alleen van toepassing zijn bij nieuwe verhuringen). Tot slot houden we de bestaande 

afspraken met de woongroepen in stand. Er is een aantal huizen met onzelfstandige eenheden dat zich 

gedraagt als woongroep, maar die niet de formele status van een woongroep hebben. Het betreft hier 

(vaak) oud studenten die in de kamers zijn blijven wonen. Met deze huizen nemen we contact op om hen 

te informeren dat bij mutatie een nieuwe bewoner, zijnde een student, gekozen kan worden via ons 

hospiteersysteem. 

Verdeelsysteem & inschrijftijd 

Jullie geven aan dat de ruil geen invloed mag hebben op de opgebouwde inschrijfduur bij Woningnet. De 

huurders verhuizen niet, ze krijgen enkel een andere verhuurder. Dit betekent dat de huidige inschrijftijd bij 

Woningnet behouden blijft. Dit geldt voor de huurders van de SSH die naar BoEx gaan. Deze woningen zijn 

al via Woningnet verhuurt, de huurders staan al ingeschreven bij Woningnet. De BoEx huurders die bij de 

SSH komen, kunnen zich daarnaast inschrijven bij de SSH. Dit is alleen interessant voor de huurders tot en 

met 27 jaar, zij kunnen doorstromen naar een starterswoning met jongerencontract. In overleg met jullie 

kijken we graag naar een zo eerlijk mogelijke regeling: bijvoorbeeld inschrijfduur Woningnet of woonduur 

bij BoEx is de inschrijftijd bij de SSH.  

 

Uiteraard blijven we nauw in contact met zowel de SSH-huurders die naar BoEx gaan en de BoEx-huurders 

die naar de SSH komen. Gemaakte afspraken worden nageleefd.  

 

Nogmaals dank voor het snelle, gedegen en constructieve advies. Met deze ruil geven we invulling aan onze 

strategie om ons te focussen op de student. We zijn ervan overtuigd dat de ruil zorgt voor een betere 

aansluiting tussen huurders en verhuurders. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Rob Donninger 

Directeur-bestuurder SSH 

 


