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Deze folder geeft beknopt weer welke informatie 

jullie van de WBVG ontvangen. Deze informatie 

heeft uitsluitend betrekking op de optie “verkopen 

aan Talis, huren van de WBVG”.

Er zijn een aantal grote veranderingen op komst 

waar jullie rekening mee dienen te houden 

wanneer jullie in beheer genomen worden 

door de WBVG. De WBVG is de partij waar jullie 

hoofdzakelijk mee te maken zullen hebben. Het 

eigendom van Talis zal na de overdracht niet meer 

van invloed zijn op het wonen en dat is ook de 

reden waarom dit verder niet beschreven wordt in 

deze folder.

We beschrijven beknopt de inhoud van de bijlagen 

die jullie ontvangen en waar die bijlagen voor 

dienen. Een deel van deze bijlagen kun je ook 

terugvinden op onze site www.wbvg.nl

Van de opties die de Nijmeegse 

woongroeppanden bij hun statutaire 

afrekening hebben, wordt in deze 

folder een beeld geschetst van de optie 

“verkopen aan Talis, huren van de 

WBVG”.

Naast deze folder zal in een informatief 

gesprek uitgelegd worden wat de 

Talis/WBVG optie inhoudt en wordt in 

diverse digitale documenten de nodige 

informatie aangereikt.
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Opstellen statuten pandverenigingen

Van groepen bewoners/gebruikers die van de 

WBVG willen gaan huren, wordt verwacht dat zij 

een volledige rechtspersoonlijkheid aannemen. 

Dat wil zeggen dat je als woongroep een 

vereniging of stichting moet zijn met door de 

notaris vastgelegde statuten en inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel. De gewone vereniging 

komt het meest in aanmerking.

We hebben een model van de statuten voor een 

woonvereniging bijgevoegd (bijlage A). Deze kun 

je goed gebruiken als uitgangspunt.

Voor de aandachtspunten bij het opstellen van 

verenigings statuten verwijzen we je graag naar 

bijlage B. Hierin staat beschreven waar je op moet 

letten om te voldoen aan rechtsgeldige statuten. 

Naast het stukje rechtsgeldigheid is het leuk om 

als pand te bedenken waar je samen voor staat en 

wat jullie visie is. Deze visie kun je verwerken in de 

statuten en geeft het samenwonen een persoonlijk 

smaakje. 

De WBVG stelt als uitgangspunt dat in de statuten 

ligt verankerd dat de bewoners  samen een 

collectief vormen die hun pand in zelfbeheer 

huren van de WBVG. Voor de WBVG betekent dit 

dat jullie een Karakterpand zijn.

Heb je als groep hulp nodig bij het opstellen van 

jullie statuten, dan staan we klaar om je hierbij van 

advies te voorzien.

De model huur- en samenwerkingsovereenkomst 

(bijlage C) die als basis dient voor de huur overeen-

komst tussen jullie woonvereniging en de WBVG is 

op deze rechtsvorm afgestemd. 

Administratie

Wat houdt de administratie van een woon-

vereniging in? Bij het huren in zelfbeheer ga je als 

woonvereniging over de pandeigen inkomsten en 

uitgaven. Zo ben je als vereniging verantwoordelijk 

voor de huuradministratie, de energieafrekeningen 

en de verrekening van bijkomende kosten. Om je 

hierbij een handreiking te doen, hebben we een 

basiscursus boekhouden voor WBVG-panden 

opgesteld (bijlage D). Hierin vind je een beknopte 

uitleg hoe je als vereniging voor een gezonde 

financiële huishouding kunt zorgen.

Onderhoud

Qua onderhoud verandert er het een en ander 

als jullie ervoor kiezen om een Karakterpand te 

worden van de WBVG. Nu zijn jullie als bewoners 

eigenaar en op alle onderdelen verantwoordelijk 

voor het onderhoud. Daarvoor leggen jullie 

doorgaans ook een onderhoudsreservering aan. 

Toch komt het voor dat de verantwoordelijkheid 

voor het onderhoud niet altijd leidt tot goed 

onderhouden panden. 

Dit verandert vanzelfsprekend als jullie gaan huren. 

Het planmatig onderhoud is dan opgenomen 

in de huursom. Daarnaast krijg je ook te maken 

met klachtenonderhoud. De meest voorkomende 

onderhoudsverplichtingen van ons als verhuurder 

en jullie als huurder staan in alfabetische volgorde 

beschreven in bijlage E. Deze verdeling  van de 

onderhouds verplichtingen en de eventuele daaruit 

voortvloeiende aansprakelijk heid zijn gebaseerd op 

het Burgerlijk Wetboek 7: art. 7.4:203 t/m 210.

Zelfwerkzaamheid

Op het gebied van onderhoud wordt het duidelijk 

dat de WBVG geen gewone woningcorporatie is. 

De WBVG is anders. Dit maakt onder andere dat 

WBVG-panden niet zomaar panden zijn, maar 

Karakterpanden. Zelfbeheer gaat verder dan het 

kiezen van je medebewoners. Zelfbeheer biedt 

ook de mogelijkheid van zelfwerkzaamheid. 

Een uitleg hiervan vind je in bijlage F: beleid 

onderhoud. 

Als onderdeel van het zelfbeheer stimuleert 

zelfwerkzaamheid een grotere betrokkenheid met 

het pand en met je medebewoners. Bovendien 

gaat zelfwerkzaamheid gepaard met een financiële 

stimulans waardoor de woonlasten op pandniveau 

beperkt kunnen worden.

Het onderhoud bij de WBVG wordt uitgevoerd 

in zelfwerkzaamheid, door eigen personeel of 

door derden. Om dit goed te organiseren wordt 

om een contactpersoon onderhoud per pand 

gevraagd. Wordt er door de bewoners gekozen 

voor uitvoering in zelfwerkzaamheid, dan werken 

we met contracten. Een voorbeeld van zo’n 

zelfwerkzaamheidscontract vind je in bijlage G.


