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Geen recht op woonduur na relatiebreuk of echtscheiding?   
Na een echtscheiding of relatiebreuk mag slechts een van beide partners gebruikmaken van de eigen 
woonduur in de gezamenlijke woning. Dat is alleen de partner aan wie de rechter de woning heeft 
toegewezen. Bij samenwoning is dit de partner die in de woning blijft wonen. Die staat dan 
ingeschreven als doorstromer e gebruikt de woonduur als wachttijd. Wanneer die partner een nieuwe 
woning krijgt toegewezen, moet de huidige woning leeg worden achtergelaten. Dit geldt zowel voor 
huur- als voor koopwoningen. Bij toewijzing van de nieuwe woning wordt gecontroleerd of de woning 
daadwerkelijk leeg is achtergelaten.  
 
De partner die de gezamenlijke woning niet krijgt toegewezen en/of die de woning verlaat, wordt 
aangemerkt als starter en kan geen gebruik maken van de woonduur. Is hij/zij al zelfstandig 
ingeschreven bij WoningNet, dan wordt de inschrijfduur natuurlijk wel behouden.  
   
Vertrekken de (ex)partners tegelijkertijd uit de gezamenlijke woning naar twee verschillende adressen, 
dan geldt hetzelfde: een van beiden mag gebruik maken van de eigen woonduur in de gezamenlijke 
woning. Na echtscheiding of geregistreerd partnerschap is dit degene die de woning door de rechter 
krijgt toegewezen. Na samenwoning beslist men zelf wie er als doorstromer wordt ingeschreven en 
wie als starter. 
 
Advies: beide partners schrijven zich in als woningzoekende bij Woningnet! Ook al denkt men het 
nooit nodig te hebben. Beter voor niets dan te laat. 
 
 
 

Op de valreep nog een paar tips hoe u als bewonerscommissie iets voor uw buurt kunt betekenen 

in de wintermaanden. 
 
Wintertips 
Sommige mensen genieten van de vorst en sneeuw, maar voor veel mensen, met name ouderen is 
het lastig en gevaarlijk om naar buiten te gaan. Als u in een appartement woont vraag dan aan uw 
buurtbewoners of er mensen bereid zijn om bij sneeuw de stoepen te vegen. Ook kunt u bij de 
stadsreiniging in uw stadsdeel vragen of zij strooizout bij u in de buurt kunnen afleveren. Er is 
misschien een ruimte of berging waar u het zout kunt opslaan.  
U maakt als bewonerscommissie vast goede sier als u een dergelijk initiatief neemt. 
 
Er zijn ook veel bewonerscommissies die een kerstboom in de hal of binnentuin (laten) plaatsen. 
Vraag aan Eigen Haard of zij de kerstboom willen sponsoren. Kijkt u ook eens op de website van 
www.fairybell.nl  voor bijzondere duurzame LED kersbomen.  Het is een aanrader!  
Wist u dat in veel landen de grote schoonmaak niet in het voorjaar, maar juist voor de kerstdagen 
wordt gedaan. Misschien een idee om de hal, de trappen of de galerij voor de kerstdagen goed te 
boenen, dan kunt u opgeruimd het nieuwe jaar in gaan. 
 
 

Tot slot 
Mocht u vragen hebben over deze of voorgaande nieuwsbrieven, neem dan contact op met HBO 
Argus. Wij zijn op maandagmiddag van 13.00 – 16.00 uur bereikbaar op de Adriaan van der 
Horststraat 2. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen, telefoon (020) 408 3982, e-mail:  
info@hbo-argus.nl   
In verband met de feestdagen zijn wij weer bereikbaar vanaf maandag 5 januari 2015. 
 
 
Namens het gehele bestuur van HBO Argus wens ik u alvast fijne Kerstdagen en een heel gelukkig 
Nieuwjaar. 
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