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Inleiding 

 

Ondergetekenden, 
Stichting Woonforte, gevestigd aan de Baronie 30 te Alphen aan den Rijn, hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw M.F. Brewster, directeur-bestuurder, hierna te noemen ‘Woonforte’,  
 
en 
 
Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart, kantoorhoudende aan de Zuidpoolsingel 172E   te Alphen aan 
den Rijn, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw F. C. Magez (voorzitter), de heer R. van Leeuwen 
(vicevoorzitter), de heer J.J. Pison (secretaris), de heer M. Swaalep (penningmeester), de heer J. 
Heemskerk, de heer Michel van Veen en de heer T. Zoutendijk, hierna te noemen ‘Huurdersorganisatie 
Groene Hart’. 
 
Overwegende dat: 
 
• Woonforte verantwoordelijk is voor het beleid en beheer van het totale woningbestand en de 

huurders (en andere bewoners) direct wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang 
zijn;  

• bij het beheer en de beleidsontwikkeling van Woonforte daadwerkelijke betrokkenheid en 
invloed van de huurders bevorderlijk zijn voor een goede dienstverlening en een effectief 
beheer van de woningen van Woonforte, om slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van 
huurders;  

• Woonforte de belangen van huurders van haar woningen erkent en via deze afspraken de 
invloed van huurders op haar beleid wil waarborgen; 

• structureel overleg tussen Woonforte en Huurdersorganisatie Groene Hart daarvan een  
onmisbaar onderdeel uitmaakt én 

• deze samenwerkingsovereenkomst als doel heeft; het hiervoor bedoelde overleg op een zo  
goed mogelijke wijze te laten plaatsvinden, tot een optimale samenwerking te komen met 
respect voor wederzijdse standpunten en doelstellingen; 

• Huurdersorganisatie Groene Hart werkt aan goed wonen en de belangen van alle 
huurders/bewoners van de verhuurder behartigt; 

• huurdersorganisaties sinds 1 juli 2015 (de introductie van de Woningwet) een (aan de 
verhuurder en gemeente) gelijkwaardige positie hebben bij het maken van de lokale 
prestatieafspraken; 

• het belangrijk is dat Huurdersorganisatie Groene Hart invloed uitoefent vanuit een 
onafhankelijke en zelfstandige positie; 

• Huurdersorganisatie Groene Hart dicht bij de huurders/bewoners staat en daarom weet wat er 
onder hen leeft; 

• voor het contact met de huurders/bewoners het bestaan van bewonerscommissies en 
werkgroepen van groot belang is en deze voldoende faciliteiten en mogelijkheden voor overleg 
krijgen; 

• de samenwerking tot doel heeft: 
- het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen; 
- het bevorderen van een goede relatie tussen huurders en verhuurder; 
- het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de 

(toekomstige) huurders; 
- het bevorderen van een goede kwaliteit van woning en woonomgeving. 

• deze overeenkomst geen invloed heeft op de bestaande rechtsverhoudingen tussen Woonforte 
en de individuele huurders. 
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Komen het navolgende overeen: 

BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 

Artikel 1 
 
De in deze samenwerkingsovereenkomst gebruikte begrippen moeten als volgt worden begrepen; 
 
Woonforte: Woonforte is een stichting, gevestigd te Alphen aan den Rijn. 

Woonforte is een toegelaten instelling volgens artikel 19 van de 
Woningwet 2015. 

 
Huurdersorganisatie Groene Hart: Huurdersorganisatie Groene Hart Groene Hart is de 

huurderorganisatie te Alphen aan den Rijn die tot doel heeft de 
belangen van de huurders van Woonforte te behartigen. 

 
Bewonerscommissie: een bewonerscommissie (BC), is een uit de huurders en/ of hun 

medebewoners op basis van deze Samenwerkingsovereenkomst 
en het Reglement Bewonerscommissies gekozen of benoemde 
vertegenwoordiging. Een bewonerscommissie wordt geacht de 
belangen te behartigen van de bewoners van 
woongelegenheden van Woonforte van één of meerdere 
complexen. 

 
Bewonersgroep: een groep bewoners die bij renovatie, onderhoud of sloop 

participeert in het project. Een bewonersgroep (BG), is een uit 
de huurders en/ of hun medebewoners van een complex 
samengestelde groep die voor dát project de rechten en 
plichten* heeft van een bewonerscommissie. Een 
bewonersgroep kan worden opgericht als blijkt dat er geen 
draagvlak is voor een bewonerscommissie. De bewonersgroep 
functioneert zolang de bewonersgroep dit nodig acht maar in 
ieder geval gedurende de aanloop, uitvoering en eindoplevering 
van het renovatieproces, sloop met vervangende nieuwbouw of 
groot onderhoud. 

 *De BG verplicht zich om bij overleggen en adviesaanvragen e.d. 
te handelen conform de afspraken met de BC.  

 
Huurder:  natuurlijke persoon, die voor een bepaalde woning of 

wooneenheid een huurovereenkomst is aangegaan met 
Woonforte. Onder huurder wordt ook begrepen de 
medehuurder. Meerderjarige medebewoners, die hun 
hoofdverblijf in een gehuurde woning hebben, zijn voor zover 
het dit reglement betreft gelijkgesteld aan de 
huurder/medehuurder. 

 
Bewoner: onder bewoner en/of medebewoner wordt verstaan de huurder 

en medehuurder en overige personen die tot het huishouden 
van de (mede)huurder gerekend worden. 

 
Huurwoning:     de woning die in eigendom of beheer is van de verhuurder. 
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Complex: een verzameling woningen van Woonforte die financieel, 
administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid 
vormen én die in beginsel de basis vormen van het werkgebied 
van de bewonerscommissie.  

 
Geschillencommissie: een commissie als bedoeld in artikel 15 en verder, van deze 

overeenkomst. 
 
Klachtencommissie:   klachtencommissie als bedoeld in de Woningwet. 
 
Overlegwet: wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het 

overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden 
(Wet op het overleg huurders verhuurder). 

 
Adviesgroep:  het betreffen wisselende, al dan niet tijdelijke, adviesgroepen 

onder leiding van een bestuurslid van HOGH. HOGH draagt 
onderwerpen aan waarover zij graag advies willen ontvangen 
van een bredere groep huurders. 
 

Raad van Commissarissen:  toezichthoudend orgaan van stichting Woonforte. Houdt zich 
bezig met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken 
binnen Woonforte.  

 
Schema:    zoals opgenomen in Bijlage 1. 
 

DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN 
 

Artikel 2 
 
1. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doelstelling: 

a. Goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van de huurders en 
(mede)bewoners van Woonforte. 

b. Woonforte door het overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan haar 
huurders te optimaliseren. 

c. De taken en bevoegdheden van Woonforte en Huurdersorganisatie Groene Hart te 
verduidelijken. 

d. Regels en procedures af te spreken om het overleg tussen Woonforte en 
Huurdersorganisatie Groene Hart te verduidelijken en te structureren en een goede 
overlegrelatie te bevorderen. 

e. Het bevorderen van gelijkwaardig overleg tussen Woonforte en Huurdersorganisatie Groene 
Hart.  

2. Deze overeenkomst biedt de huurderorganisatie Groene Hart de mogelijkheid en de middelen 
om de belangen van de bewoners te bundelen en in te brengen in het beleid van Woonforte en 
Woonforte om met één organisatie te overleggen hoe deze belangen in het beleid ingepast 
kunnen worden. 

3. Woonforte en Huurdersorganisatie Groene Hart bevorderen de totstandkoming van 
werkgroepen, (digitale) panels of bewonersadviesgroepen op bepaalde onderwerpen, om zoveel 
mogelijk huurders/bewoners bij het beleid te betrekken. De samenstelling van deze 
adviesgroepen is afhankelijk van het te bespreken onderwerp. Huurders kunnen zich hiervoor 
aanmelden. 

4.  Partijen streven er naar via constructief overleg en onderhandelingen tot overeenstemming te 
komen. 
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5. Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt het vastleggen van de totale overlegstructuur. De 
Huurdersorganisatie Groene Hart heeft binnen deze structuur de volgende positie: 
− Behartigt de belangen van alle huurders van Woonforte. 
− Heeft als gesprekspartner het bestuur en MT van Woonforte eventueel aangevuld met 
medewerkers van Woonforte die specialistische kennis over het onderwerp hebben (bijv. 
beleidsmedewerkers). 

6. De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks getoetst op bruikbaarheid en aan (wijziging van) 
wettelijke bepalingen en wordt zo nodig bijgesteld. Wanneer beide partijen tot 
overeenstemming komen worden bijstellingen schriftelijk vastgelegd en ondertekend. 

 
 

 
DE BEWONERSCOMMISSIE 
 
Artikel 3 
 
1. Bewonerscommissies maken geen organisatorisch onderdeel uit van Huurdersorganisatie 

Groene Hart. Daar waar geen bewonerscommissie of bewonersgroep actief is, kan 
Huurdersorganisatie Groene Hart in de plaats treden. 

2. Woonforte en Huurdersorganisatie Groene Hart hebben afgesproken dat Woonforte de 
contacten met de bewonerscommissies onderhoudt en het de bewonerscommissies financieel 
mogelijk maakt te functioneren.  

3.  Deze overeenkomst is onverkort van toepassing op bewonerscommissies van Woonforte die 
voldoen aan het Reglement Bewonerscommissies. 

4.  De positie, rechten en plichten van een bewonerscommissie zijn vastgelegd in het Reglement 
Bewonerscommissies en in Bijlage 1 (kruisjeslijst) bij deze overeenkomst. 

5.   Woonforte levert eenmaal per maand de mutatielijst van haar huurders aan de 
Huurdersorganisatie Groene Hart. Het gaat hierbij om een geanonimiseerde lijst met enkel 
adressen zonder namen van huurders. 

 

ERKENNING EN REPRESENTATIVITEIT 
 

Artikel 4 
 
Huurdersorganisatie Groene Hart wordt door Woonforte erkend als onderhandelingspartner op 
voorwaarde en zolang; 
1. a. Huurdersorganisatie Groene Hart redelijkerwijs kan aantonen de huurders van   

  Woonforte te vertegenwoordigen.  
b. Huurdersorganisatie Groene Hart de huurder op de hoogte houdt en betrekt bij  
  haar activiteiten en het bepalen van haar standpunten. Dit doet Huurdersorganisatie  
  Groene Hart onder anderen door, waar wenselijk en mogelijk, adviesgroepen van  
              huurders te betrekken bij het formuleren van adviezen aan Woonforte over   
    onderwerpen van beleid en beheer.   
c. Zij ten minste eenmaal per jaar een huurdersbijeenkomst uitschrijft en daar   
  verantwoording aflegt van haar activiteiten en de besteding van de financiën in het  
  afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar bespreekt en vaststelt.  
d. Huurdersorganisatie Groene Hart Woonforte door middel van een inhoudelijk en  
  financieel jaarverslag informeert over de inspanningen die zij heeft verricht op de in  
  artikel 4 lid 1 sub a tot en met f beschreven gebieden. 
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2. Woonforte erkent de bewonerscommissie als gesprekspartner voor alle onderwerpen van beleid 
en beheer die voor de huurders van dat complex van belang kunnen zijn, onder de voorwaarden 
genoemd in artikel 3, lid 1.  

 
 

RECHT OP INFORMATIE 
 
Artikel 5 
 
1. Woonforte informeert de Huurdersorganisatie Groene Hart tijdig en kosteloos over alle 

onderwerpen van beleid en beheer die voor de Huurdersorganisatie Groene Hart van wezenlijk 
belang kunnen zijn. 

2. Met betrekking tot de lokale woonopgave heeft de Huurdersorganisatie Groene Hart recht op 
dezelfde informatie als de gemeente.  

3. De informatieverstrekking van Woonforte aan de Huurdersorganisatie Groene Hart omvat in elk 
geval alle onderwerpen zoals vastgelegd in de Overlegwet en de Woningwet. 

4. Woonforte informeert de bewonerscommissie(s) tijdig en kosteloos over alle onderwerpen van 
beleid en beheer die voor huurders van dat complex van wezenlijk belang kunnen zijn. Wanneer 
er geen bewonerscommissie of bewonersgroep actief is kan Huurdersorganisatie Groene Hart 
volgens artikel 3.1 in de plaats treden.  

5. Partijen kunnen afspraken maken over het vertrouwelijk behandelen van stukken. Stukken 
worden geacht vertrouwelijk te zijn wanneer een van beide partijen daarom vraagt. 

 
Artikel 6 
 
1. Huurdersorganisatie Groene Hart zal ten minste de volgende schriftelijke informatie ter 

beschikking stellen aan Woonforte: 
a. de statuten en de reglementen van de Huurdersorganisatie Groene Hart; 
b. de namen en adressen van de bestuursleden; 
c. het (financieel) jaarverslag; 
d. het werkplan en de begroting. 

 

ADVIESRECHT 
 
Artikel 7 
 
1. Huurdersorganisatie Groene Hart kan Woonforte altijd, gevraagd en ongevraagd, adviseren over 

alle onderwerpen van beleid en beheer. 
2. Woonforte betrekt Huurdersorganisatie Groene Hart zo vroeg mogelijk bij haar beleid over alle 

in het schema in bijlage 1 genoemde onderwerpen.  
3. Woonforte informeert Huurdersorganisatie Groene Hart uit eigen beweging schriftelijk over 

voornemens tot wijziging in het door haar gevoerde beleid met betrekking tot de onderwerpen 
zoals genoemd in het schema in bijlage 1 en vraagt Huurdersorganisatie Groene Hart om advies. 

4. Woonforte geeft daarbij zijn beweegredenen aan en de gevolgen van zijn voornemens voor de 
huurders. 

5. Wanneer een van beide partijen overleg wenst over het beleid, de verstrekte informatie of het 
advies, stelt de andere partij haar daartoe in de gelegenheid.  

6. Woonforte voert een voornemen tot wijziging in het beleid niet eerder uit, dan nadat 
Huurdersorganisatie Groene Hart in staat gesteld is daarover schriftelijk advies uit te brengen. 

7. Huurdersorganisatie Groene Hart reageert binnen zes weken op een verzoek om advies van 
Woonforte, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen. 
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8. Als de Huurdersorganisatie Groene Hart niet binnen zes weken reageert op het verzoek om 
advies, zal Woonforte haar verzoeken binnen twee weken alsnog te reageren. Wanneer de 
Huurdersorganisatie Groene Hart niet alsnog binnen de gestelde termijn reageert, dan zal bij 
spoedeisende zaken worden aangenomen dat ze met het voorgestelde instemt. Woonforte zal 
de spoedeisendheid in de adviesaanvraag vermelden. 

9. Op een door Huurdersorganisatie Groene Hart uitgebracht schriftelijk advies wordt door 
Woonforte zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van dat advies, 
schriftelijk en gemotiveerd gereageerd of het afgegeven advies al dan niet wordt overgenomen.  

10. Als Woonforte niet binnen vier weken op het advies reageert, zal de huurdersorganisatie 
Woonforte vragen alsnog te reageren. Woonforte verplicht zich binnen vier weken na rappel 
inhoudelijk te reageren. 

11. Voor de bewonerscommissie gelden de bepalingen van artikel 7, lid 1 tot en met lid 10 voor die 
onderwerpen van beleid en beheer die op het desbetreffende complex van toepassing zijn 
volgens het schema.  

 

INITIATIEF- EN OVERLEGRECHT 
 
Artikel 8 
 

1. Huurdersorganisatie Groene Hart en bewonerscommissie(s) hebben de mogelijkheid om het 
initiatief te nemen tot het op de agenda zetten van onderwerpen waarover ze overleg willen 
voeren met Woonforte en waar ze advies over willen uitbrengen. 

 

INSTEMMINGSRECHT 
 
Artikel 9 
 
1. Bij de in Bijlage 1 (kruisjeslijst) genoemde onderwerpen wordt aan Huurdersorganisatie Groene 

Hart of bewonerscommissie(s) instemmingsrecht verleend. 
2. Woonforte zal over genoemde onderwerpen geen besluit nemen, of tot uitvoering van een 

besluit overgaan, voordat daarover overeenstemming is bereikt met Huurdersorganisatie 
Groene Hart of de bewonerscommissie(s). 

3. Woonforte neemt het initiatief tot dit voor het bereiken van overeenstemming noodzakelijke 
overleg.  

4. Als Woonforte niet het instemmingsrecht toepast door aan haar verwijtbare oorzaken, kan 
Huurderorganisatie Groene Hart de geschillencommissie of de (kanton)rechter verzoeken het 
besluit te vernietigen.  

 
 
 
 

HET OVERLEG  
 

Artikel 10 
 

1.  Ieder jaar maakt Woonforte een jaarplan. Op basis hiervan maken Woonforte en 
Huurdersorganisatie Groene Hart aan het begin van het jaar een planning van de onderwerpen 
die dat jaar met de huurders worden besproken. 

2.  Onderwerpen van overleg met zowel de Huurdersorganisatie Groene Hart als 
bewonerscommissies zijn opgenomen in het Bijlage 1 (kruisjeslijst). 
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3.  In het jaarlijks agenda-overleg stellen Woonforte en Huurdersorganisatie Groene Hart 
gezamenlijk vast hoe de onderwerpen worden besproken. Hierbij zijn de volgende 
mogelijkheden: 
• Woonforte komt met een voorstel, waarna beide partijen overleggen. 
• De Huurdersorganisatie Groene Hart komt met een voorstel, waarna partijen overleggen. 
• Er wordt gekozen voor uitwerking van een thema in een werkgroep van beide partijen, al dan 
niet met extra expertise. 
• Er wordt gekozen door raadpleging van een panel van huurders, waarna bespreking van de 
uitkomsten plaatsvindt. 
• Er wordt gekozen voor een enquête, waarna bespreking van de uitkomsten plaatsvindt. 
• Een andere methode of een combinatie van het boven gestelde. 

4.  Woonforte en Huurdersorganisatie Groene Hart kiezen ervoor om bij het overleg van de thema’s 
niet meer te spreken van ‘rechten’ (informatierecht, adviesrecht, initiatiefrecht, 
instemmingsrecht), maar te streven naar het bereiken van overeenstemming. 

5.  Aangezien overeenstemming bereiken niet altijd (voor 100%) mogelijk is, en er toch een besluit 
moet worden genomen, gelden de volgende uitgangspunten voor het overlegproces: 
• Het voorstel is voorzien van goede argumenten (waarom willen we dit, voor wie willen we dit, 
wat is het doel) 
• Het voorstel is voorzien van een planning en – als dit van belang is voor de bewoners – een 
financiële paragraaf. 
• Het voorstel is voorzien van een plan hoe de huurders (en/of de bewonerscommissies) worden 
geïnformeerd of worden betrokken; kortom een plan voor hoe het voorstel wordt ingevoerd. 
• Er is ruimte voor beide partijen voor overleg met de eigen achterban. 
• Er is in principe één, en bij uitzondering twee overlegrondes. Dit onderdeel is alleen van 
toepassing tussen Woonforte en HOGH.  
• Beide partijen doen hun uiterste best overeenstemming te bereiken en zoeken daarvoor naar 
alternatieven en/of compromissen. 
• Na twee overlegrondes zonder zicht op overeenstemming wordt teruggevallen op de 
Samenwerkingsovereenkomst en waar deze niet voorziet, de Overlegwet. 

 

WIE, WAT, WANNEER 
 

Artikel 11 
 
1. Het overleg tussen Woonforte en Huurdersorganisatie Groene Hart vindt plaats volgens: 

1. onderstaand schema van overleg, en; 
2. de lijst van onderwerpen en bevoegdheden in Bijlage 1 (kruisjeslijst) en; 
3. overige onderwerpen die de belangen van de huurder raken. 
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Schema van overleg 
 

Wat  Wie namens de 
huurders  

Wie namens Woonforte Frequentie  

Reilen en zeilen van (de relatie met) de 
organisatie  

Bestuur 
Huurderorganisatie  

RvC Tenminste 1 keer 
per jaar  

Jaarverslag, meerjarenbegroting en 
vraagstukken van lokale, regionale of 
landelijke aard  

Bestuur 
Huurderorganisatie  

Directeur/bestuurder + 
Lid van het 
managementteam van 
Woonforte 

2 keer per jaar  

Woonforte-beleid 
Complexoverstijgende zaken  
  

Bestuur 
Huurderorganisatie  

Lid van het 
managementteam van 
Woonforte 

Tenminste 4 keer 
per jaar  

Complexgerelateerde zaken  Bewonerscommissie  Medewerker van 
Woonforte 

Tenminste 1 keer 
per jaar  

 
  

OVERLEGPROTOCOL 
 
Artikel 12 
 
1.  Woonforte wordt in het overleg vertegenwoordigd door het bestuur en/of een lid van het 

managementteam en eventuele adviseurs. 
2.  Huurdersorganisatie Groene Hart wordt tijdens de diverse overlegvergaderingen 

vertegenwoordigd volgens de vastlegging in artikel 11 en eventuele adviseurs.   
3.  Data van overlegvergaderingen tussen Woonforte en de Huurdersorganisatie Groene Hart 

worden in overleg vastgesteld. 
4.  De agenda van de vaste punten wordt vastgesteld door een agendacommissie, bestaande uit de 

voorzitter van Huurdersorganisatie Groene Hart en een lid van het MT van Woonforte of iemand 
namens hen. 

5. In principe zijn de agenda en de benodigde stukken beschikbaar voor de vergadering van het 
bestuur van de Huurdersorganisatie Groene Hart voorafgaand aan het overleg met Woonforte. 
Voor de agenda inclusief de benodigde stukken geldt dat deze minimaal 1 week voorafgaand 
aan het overleg beschikbaar is. 

6.  De vergadering wordt afwisselend geleid door een lid van het MT van Woonforte en de 
voorzitter van Huurdersorganisatie Groene Hart. 

7.  Woonforte draagt zorg voor secretariële ondersteuning en notulering van het overleg. De  
notulen worden binnen 4 weken verstrekt. 

8.  Met wederzijdse instemming kan van het in lid 3 tot en met 7 gestelde worden afgeweken. 
9.  Over de onderwerpen van overleg wordt een besluitenlijst opgesteld met de onderwerpen 

waarover overeenstemming is bereikt en het afgesproken besluit. 
 
 

 FINANCIËLE REGELING 
 

Artikel 13 
 
1.  Vaststelling bijdrage van Woonforte 

a. Wanneer en voor zover Huurdersorganisatie Groene Hart voldoet aan de daarvoor in de 
Samenwerkingsovereenkomst en de bijlage gestelde voorwaarden, ontvangt 
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Huurdersorganisatie Groene Hart een jaarlijkse financiële ondersteuning van Woonforte volgens 
het in lid 2 bepaalde. 
b. Woonforte en Huurdersorganisatie Groene Hart beoordelen het jaarplan van 
Huurdersorganisatie Groene Hart in een gezamenlijk overleg op redelijk- en billijkheid. Bij de 
beoordeling is het uitgangspunt de financiële zelfstandigheid van Huurdersorganisatie Groene 
Hart.  

2.  Overige inkomsten en uitbetaling 
a. De bijdrage van Woonforte wordt per de eerste van het kwartaal, in 4 gelijke delen per 
kalenderjaar, ter beschikking gesteld, mits is voldaan aan de vereisten van artikel 4. 
b. Het staat Huurdersorganisatie Groene Hart vrij onbeperkt aanvullende middelen te 
verwerven, zolang de wijze waarop dat gebeurt, niet rechtstreeks in strijd is met de belangen en 
integriteit van Woonforte, dit ter beoordeling van een lid van het managementteam van 
Woonforte. 
c. Nadat het jaarverslag van HOGH door het bestuur is vastgesteld wordt het saldo liquide 
middelen per einde boekjaar aan Woonforte teruggestort, op een bedrag na, ter hoogte van 
maximaal € 10.000. Dit gebeurt nadat de bijdrage van Woonforte voor het eerste kwartaal van 
het nieuwe jaar is overgemaakt om liquiditeitsproblemen te voorkomen. 
d. Als Huurdersorganisatie Groene Hart wegens de activiteiten de begroting overschrijdt wordt 
een aanvullende begroting ingediend bij Woonforte. Woonforte zal binnen 4 weken op de 
aanvullende begroting reageren. 

3.  Rapportage en verslaglegging 
a. Uiterlijk 1 december legt het bestuur van Huurdersorganisatie Groene Hart aan de directie 
van Woonforte een begroting voor het volgende jaar voor. 
b. Uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een boekjaar overlegt de Huurdersorganisatie 
Groene Hart een financieel verslag over de verdeling en de besteding van al haar middelen aan 
Woonforte, voorzien van een  boekhoudkundige verklaring van een administratiekantoor en een 
goedkeurende verklaring van de controlecommissie.1 De controlecommissie verklaart daarbij 
ook dat de financiële middelen besteed zijn overeenkomstig de doelstelling van 
Huurdersorganisatie Groene Hart, zoals vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst.  
c. Wanneer het financieel verslag van Huurdersorganisatie Groene Hart laat zien dat de bijdrage 
van Woonforte niet in overeenstemming met deze overeenkomst is besteed, deelt Woonforte 
Huurdersorganisatie Groene Hart dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na 
ontvangst van het verslag, mee. In alle gevallen waarin een bijdrage niet in overeenstemming 
met deze overeenkomst is besteed, neemt Huurdersorganisatie Groene Hart adequate 
maatregelen om dat te herstellen en het bedrag terug te betalen aan Woonforte. 
d. Als de mededeling zoals bedoeld in lid 3.c, niet leidt tot adequate maatregelen, dit ter 
beoordeling van Woonforte, kan Woonforte uitbetaling van toekomstige bijdragen geheel of 
gedeeltelijk opschorten. Woonforte zal geen betalingen opschorten voordat aan de 
Huurdersorganisatie Groene Hart een schriftelijke mededeling van dit besluit is gedaan. 
4. De Huurdersorganisatie Groene Hart zorgt voor een adequate besteding van- en een 
zorgvuldige omgang met de door Woonforte ter beschikking gestelde gelden. Bij die zorgvuldige 
omgang hoort in ieder geval, maar niet uitsluitend, het inrichten van de administratie volgens 
het vier-ogen-principe. Woonforte wordt door de Huurdersorganisatie Groene Hart 
geïnformeerd over de inrichting van de administratie.  
5.  Mocht de Huurdersorganisatie Groene Hart in de toekomst besluiten haar werkzaamheden 
te staken en/of zichzelf op te heffen, dan wordt het saldo van de beschikbare financiële 
middelen zoals dat was op de dag van dit besluit, met uitzondering van aantoonbaar door 
Huurdersorganisatie Groene Hart zelf verworven middelen, terugbetaald aan Woonforte. 

 
1 HOGH zal het instellen van een controlecommissie opnemen in haar Huishoudelijk Reglement 



 
 
 

10 
 

In overleg met Woonforte kunnen uit het saldo nog openstaande verplichtingen worden voldaan 
die samenhangen met het werk van Huurdersorganisatie Groene Hart als vertegenwoordiger 
van de huurders van Woonforte.  
 

 

GESCHILLENREGELING 
 
Artikel 14 
 
1.  Partijen proberen zo veel mogelijk verschillen van mening en inzicht in onderling overleg op te 

lossen, zo nodig in extra overleg. 
2. Er is sprake van een geschil als er aan al de overlegvoorwaarden is voldaan en tenminste één 

van de partijen dat schriftelijk meedeelt binnen een week na het overleg dat is bedoeld in artikel 
10 lid 5. Deze partij(en) geeft daarbij aan of zij zich neer legt bij het feit dat er een verschil van 
inzicht bestaat of dat zij van mening is dat het bepaalde in artikel 15 van toepassing is en er 
sprake is van een geschil. 

3.  Als er sprake is van een geschil, kunnen partijen, al of niet afzonderlijk, het geschil voorleggen 
aan een derde partij, zoals de geschillencommissie of de (kanton)rechter. Als er gekozen wordt 
voor de geschillencommissie, is het bepaalde in lid 4 van dit artikel en artikel 15 van toepassing.  

4. De Klachtencommissie van Woonforte treedt bij geschillen in het kader van deze overeenkomst, 
op als geschillencommissie. De Huurcommissie is de beroepsmogelijkheid voor de 
geschillencommissie. 

5 Als partijen gezamenlijk menen een geschil te hebben en besluiten rondom dit geschil naar 
buiten te treden dan zal altijd de andere partij de gelegenheid worden geboden daar haar visie 
tegenover te stellen (hoor en wederhoor). 

 
 

Artikel 15 
 

1.  Als (één van) de partijen besluit(en) het geschil aan de geschillencommissie voor te leggen, 
volgens het bepaalde in artikel 14 lid 2, dan doet de geschillencommissie uitspraak, binnen zes 
weken na het aanhangig maken van het geschil.  

2.  Zodra een geschil aanhangig wordt gemaakt, wordt direct het bestuur van Huurdersorganisatie 
Groene Hart hierover schriftelijk geïnformeerd door Woonforte. Dit geldt omgekeerd ook. 

3.  Van de behandeling van een geschil gaat een opschortende werking uit, tenzij zakelijke belangen 
van Woonforte door uitstel ernstig worden geschaad en/of er geen mogelijkheid bestaat het 
besluit op een later tijdstip alsnog uit te voeren c.q. de effecten van het opschorten van een 
besluit onomkeerbaar zijn. In dat geval zal Woonforte HOGH hierover onverwijld schriftelijk op 
de hoogte stellen. Beide partijen kunnen zich bij laten staan door externe deskundigen. 

4.  Partijen kunnen een geschil niet voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie zolang het 
geschil in behandeling is bij de geschillencommissie.  

5.  De geschillencommissie bepaalt haar oordeel op basis van schriftelijke stukken en wat partijen 
mondeling in een zitting naar voren brengen. 

6.  De geschillencommissie stelt de betrokkenen bij het geschil zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen zes weken na het aanhangig maken van het geschil, schriftelijk in kennis van haar 
oordeel in de vorm van een zwaarwegend advies. De termijn kan maximaal met vier weken 
worden verlengd als de geschillencommissie aangeeft meer tijd nodig te hebben.  

7.  Woonforte respectievelijk Huurdersorganisatie Groene Hart kan het oordeel van de 
geschillencommissie naast zich neerleggen. Daarvan wordt dan de andere partij op de hoogte 
gesteld, schriftelijk en gemotiveerd, binnen twee weken nadat partijen van het oordeel van de 
geschillencommissie hebben ontvangen. 
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8.  Wanneer het besluit urgent is staat het de andere partij vrij om door te gaan en tot een vorm 
van actie over te gaan, zolang is voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. Elke actie wordt vooraf bekend gemaakt aan de andere partij, zodanig dat deze nog 
redelijkerwijs de gelegenheid heeft vooraf te reageren. 
b. Bij communicatie naar buiten wordt de andere partij altijd de gelegenheid geboden haar visie 
te geven. 
c. Acties beperken zich tot handelingen, uitingen, etc. die vallen binnen het wettelijke kader. 
In geval van een geschil en/of actie zoals bedoeld in Artikel 14, streven partijen ernaar dat niet 
van invloed te laten zijn op het overleg over andere, niet direct aan het geschil gerelateerde 
onderwerpen. Het is de intentie om het overleg op andere punten door te laten gaan in de sfeer 
van deze samenwerkingsovereenkomst. 

 

AARD, DUUR EN WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST 
 

Artikel 16 
 

1.  Deze overeenkomst is een verdere uitwerking van en aanvulling op de Wet op het Overleg 
Huurder/ Verhuurder. 

2.  Bij wijziging van wetgeving of inwerkingtreding van enige andere wetgeving over het overleg 
tussen Huurder en Verhuurder, zal de samenwerkingsovereenkomst worden aangepast als dat 
nodig is. 

3.  Woonforte zal geen soortgelijke overeenkomsten met andere organisatie van huurders, 
bewoners of woningzoekenden aangaan, als de Huurdersorganisatie Groene Hart hier niet mee 
instemt. 

4. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Na elke twee jaar, of zoveel eerder een 
of beide partijen daar reden voor heeft/hebben, zullen overeenkomst, aard en inhoud van het 
overleg worden geëvalueerd met als inzet voortzetting van de samenwerking tegen 
gelijkblijvende of gewijzigde voorwaarden. De overeenkomst treedt in werking met ingang van 
de datum van ondertekening. 

5. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen Woonforte en Stichting 
Huurdersorganisatie Groene Hart en/of andere huurdersorganisaties.  

6.  De overeenkomst kan gewijzigd worden met wederzijdse instemming van beide partijen. De 
wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en treden pas in werking na ondertekening door beide 
partijen. 

7.  De overeenkomst kan éénzijdig worden opgezegd door één van de partijen, als deze partij van 
mening is dat de andere partij zich niet houdt aan de bepalingen die in deze overeenkomst zijn 
vastgelegd. Eenzijdige opzegging gebeurt schriftelijk en gemotiveerd met in achtneming van een 
opzegtermijn van zes maanden. 

 
Alphen aan den Rijn, 26 augustus 2021 
 
Namens Huurdersorganisatie Groene Hart   Namens Woonforte: 
  
 
 
 
-------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 
F.C. Magez (voorzitter)       M.F. Brewster(directeur-bestuurder) 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
R. van Leeuwen (vicevoorzitter) 
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------------------------------------------------------------- 
J.J. Pison (secretaris) 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
M. Swaalep (penningmeester) 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
J. Heemskerk  
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
M. van Veen 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
T. Zoutendijk 
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Bijlage 1 – Schema onderwerpen en bevoegdheden (kruisjeslijst) 
 

In het schema vindt u onder a. tot en met l. de onderwerpen die de ‘Wet op het overleg huurders 

verhuurder’ (Overlegwet) in artikel 3, lid 2 noemt in verband met het informatie-, overleg- en adviesrecht 

van de huurdersorganisatie en bewonerscommissie. Daarnaast staan in het schema nog enkele andere 

onderwerpen (waaronder huurdersraadpleging, zienswijze bij verkoop en verbindingen en visitatie) die 

niet in de Overlegwet worden genoemd, maar waarop huurdersorganisaties in de corporatiesector dankzij 

de Woningwet 2015 ook (of meer) bevoegdheden hebben gekregen. 

Bevoegdheden 

• Informatierecht: dit geldt voor alle in het schema genoemde onderwerpen; 

• Adviesrecht: dit is het in de wet omschreven adviesrecht, op basis van de daarvoor eveneens 
in de wet aangegeven procedure;  

• Overeenstemming (Cocreatie): Woonforte en HOGH/ Bewonerscommissie werken samen op 
basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid, openheid en vertrouwen, aan een gezamenlijk 
gedragen eindproduct, zoals een plan of een standpunt.  Voor HOGH en Woonforte geldt: 
beiden hebben invloed op het proces en het resultaat van dit proces.  
Disclaimer: Beide partijen spannen zich in voor dat gezamenlijk te bereiken eindproduct. Is er 
na twee overlegrondes geen zicht op een gezamenlijk eindproduct dan wordt teruggevallen 
op de Samenwerkingsovereenkomst en waar deze niet voorziet, de Overlegwet. 

• Instemmingsrecht: de verhuurder dient op dit onderwerp overeenstemming te bereiken met 
de huurdersorganisatie. 

 

Overlegniveau 

HO verhuurdersniveau: de huurdersorganisatie op centraal of verhuurdersniveau of lokaal of 

regionaal vestigingsniveau. Is er geen huurdersorganisatie op verhuurdersniveau, dan geldt dit 

niveau voor alle huurdersorganisaties die voldoen aan de eisen die de Overlegwet stelt aan de 

representativiteit van de huurdersorganisatie; 

BC buurt- en complexniveau: voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies op wijk-, buurt- 

en/of complexniveau.  

BG bewonersgroep bij renovatie, sloop of groot onderhoud.  
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A a. het in stand houden van en het treffen van 

voorzieningen aan woongelegenheden  

en de direct daaraan grenzende omgeving 

 

A1 • strategisch voorraadbeleid  x       
A2 • meerjarenbeleid en -begroting onderhoud  x       
A3 • procedure (mutatie-)onderhoud  x       
A4 • procedure klachtenonderhoud  x       
A5 • beleid basiskwaliteit  x       
A6 • meerjarig onderhoudsprogramma complex (incl. centrale 

voorzieningen en installaties) (op aanvraag van HOGH) 

x     x   

A7 • planvorming, planning en uitvoering groot-onderhoud 

complex (op aanvraag van HOGH) 

x     x   

A8 • beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)  x       

 
B b. het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en 

bezwaren van woongelegenheden  

 

 b.a. sloop en vervangende nieuwbouw  
B1 • afweging en argumentatie herstructurering   x       
B2 • algemeen nieuwbouwbeleid: koop, huur, prijsklasse, 

doelgroep  

 x       

B3 • algemeen sociaal statuut    x  x    
B4 • invulling herstructurering op wijk/complexniveau      x   
B5 • programma van eisen nieuwbouw van complex       x   
B6 • invulling sociaal plan op complexniveau als aanvulling op 

algemeen sociaal statuut 

x      x  

 b.b. woningverbetering en energiebesparing  
B7 • algemeen beleid woningverbetering en  

procedure  

 x       

B8 • beleid energiebesparing  x       
B9 • tegemoetkoming overlast en onkosten bewoners bij 

woningverbetering 

x      x  

B10 • planvorming, planning en uitvoering    

woningverbetering 

x     x   

B11 • energiebesparingsplan in complex x     x   
 b.c. aan- en verkoop huurwoningen  
B12 • aan- en verkoopbeleid algemeen (eerstvolgende jaar en 

meerjarig)  

 x      
 

B13 • beleid tussenvormen huur en koop (Te woon, MGE, 

Koopgarant etc.) 

 x      
 

B14 • participatie huurders in gemengde complexen  x      
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B15 • verkoop huurwoningen   
B16 • verkoopplan woningen complex (per woning of 

complexgewijs) 

     x   

B17 • splitsings- en huishoudelijk reglement VvE      x   
B18 • beheer in 'gemengde' complexen2          x   

 
C1 c. het toewijzings- en verhuurbeleid  
C2 • woonruimteverdelingsbeleid en verantwoording daarvan 

(monitoring) 

 x      
 

C3 • beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling 

(urgentiebeleid) 

 x      
 

C4 • beleid en procedure bij verhuizing (oplevering, 

opnamestaat) 

   x x   
 

C5 • beleid zelf aangebrachte veranderingen (zav) en 

vergoedingen daarvoor 

 x   x   
 

 
D1 d. de door de verhuurder in het algemeen te hanteren 

voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur 

 

D2 • procedure aangaan en beëindigen huurovereenkomst en 

algemene huurvoorwaarden 

 x      
 

D3 • beleid incassoprocedure en (voorkomen van) huisuitzetting  x   x   
 

 
E1 e. het beleid inzake de huurprijzen  
E2 • huurprijsbeleid algemeen (differentiatie, streefhuurbeleid, 

huurharmonisatie) 

 x      
 

E3 • huurbeleid geliberaliseerde huurprijzen  x      
 

E4 • huurprijsbeleid per complex       x   
E5 • huurverhoging na woningverbetering van complex 

  

      x  

 
F1 f. de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door 

de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die 

rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken 

van een woongelegenheid en het huisvesten van personen 

 

F2 • beleid ten aanzien van de vaststelling van servicekosten    x x   
 

F3 • procedure afrekening servicekosten    x x   
 

F4 • aard, omvang en wijziging servicekostenpakket en prijs  

per complex 

      x  

F5 • implementatie warmtewet bij collectieve installat ies    x x   
 

 
2 In principe consulteert Woonforte de bewoners over door de VvE voorgenomen besluiten, zodat de mening (70%) 

van de bewoners kan worden meegenomen in de ALV. Dat is in de praktijk niet altijd mogelijk en dat kan in het 
geval van een minderheidsbelang van Woonforte in de betreffende VvE leiden tot een besluit van de ALV waar de 
huurders niet in gekend zijn cq het niet mee eens zijn. In dat geval brengt Woonforte , als er kosten met dat besluit 
gemoeid zijn, die kosten niet in rekening bij de huurders 
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G1 g. een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 

en 313 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

 

G2 

 
• fusievoornemen en samenwerkingsverbanden 

• Zie ook Bijlage 2; Relevante wetsartikelen 

   x x   
 

G3 • gevolgen fusie voor huurders ten aanzien van de prijs-

kwaliteitsverhouding, dienstverlening, 

kwaliteitsinvesteringen, zeggenschap 

• Zie ook Bijlage 2; Relevante wetsartikelen 

  x     
 

 
H1 h. het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en 

wijken waar de betrokken woongelegenheden of 

wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake 

herstructurering van die buurten of wijken 

 

H2 • algemeen beleid leefbaarheid, onderhoud en verbetering 

woonomgeving  

 x   x   
 

H3 • leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving op 

wijkniveau 

     x   

H4 • dagelijks beheer en sociale veiligheid complex (indien van 

toepassing sociaal beheerplan inclusief inzet 

Buurtbeheerder) 

      x  

H5 • het beleid ten aanzien van woonoverlast  x   x   
 

 
I1 i. het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen 

van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen 

die zorg of begeleiding behoeven 

 

I2 • algemeen beleid wonen en zorg  x      
 

I3 • programma van eisen van nieuwbouwcomplex voor 

ouderen  

 x   x   
 

I4 • aanpassing en opplussen woningcomplex voor ouderen      x  
 

I5 • extra dienstverlening (alarmering, maaltijdvoorziening, 

zorg) 

     x   

 
J1 j. overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als 

bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot 

het beheer van het verhuurde door een derde partij 

 

J2 • contracten tussen verhuurder en leverancier(s) van 

diensten en service 

 x    x   

J3 • standaardbeheerovereenkomst  x   x    
J4 • keuze, evaluatie en wijziging beheerder  x     x   
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K1 k. de uitspraken van de klachtencommissie waarbij de 

verhuurder is aangesloten 

Zie ook Bijlage 2; Relevante wetsartikelen  

x        

K2 Voordracht/benoeming leden klachtencommissie  

 

   x     

K3 Jaarverslag klachtencommissie x        

 
L1 l. de beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de 

verhuurder en één of meerdere gemeenten in geval van 

onderhandelingen over zulke prestatieafspraken 

 

L2 • inzet verhuurder voor prestatieafspraken met gemeente(n)  x      
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Bijlage 2 – Wettelijke bepalingen relevant bij de Samenwerkingsovereenkomst 

Onderwerp: Algemeen Samenwerkingsovereenkomst 

Relevante wetgeving: Wet op het overleg huurders verhuurder (Overlegwet) 
Verplichte Onderwerpen van overleg, verplichting tot financiële ondersteuning huurders(organisatie) ten 
behoeve van het overleg. 
 
Wettekst artikel 3 (4, en 5) 
(Gekwalificeerd adviesrecht over) 
a. het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan 
grenzende omgeving; 
b. het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden; 
c. het toewijzings- en verhuurbeleid; 
d. de door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en 
verhuur; 
e. het beleid inzake de huurprijzen; 
f. de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van 
diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en 
het huisvesten van personen; 
g. een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek; 
h. het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden of 
wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken; 
i. het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten 
en personen die zorg of begeleiding behoeven; 
j. overeenkomsten met betrekking tot kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en 
servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en 
overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het verhuurde; 
k. de uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder; 
l. de beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en één of meerdere gemeenten in 
geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken. 
 
Artikel 5a 
(Instemmingsrecht) 
De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid ten aanzien van de 
vaststelling van kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten als bedoeld in 
artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek slechts uit met voorafgaande instemming 
van de huurdersorganisatie. 
 

 
 

Onderwerp: Sociaal plan bij sloop en renovatie  
Relevante wetgeving: Artikel 55b Woningwet. 

  
Woningcorporaties zijn verplicht een reglement op te stellen bij sloop en ingrijpende werkzaamheden aan 
het woongebouw waarin in elk geval de hoogte van schadevergoeding aan de huurders .  
De vergoeding is geregeld in de artikelen 220 lid 5 en 275 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek,.   
Corporatie voert verplicht overleg over het reglement, met gemeente, de huurdersorganisatie en 
bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f respectievelijk g, van de Wet op het 
overleg huurders verhuurder.’   
 
Wettekst 

Artikel 55b 

1. De toegelaten instelling stelt reglementen op inzake: 
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a. slopen en het treffen van ingrijpende voorzieningen aan haar woongelegenheden en de betrokkenheid 
van de bewoners van die woongelegenheden daarbij en 

b. de bijdragen, bedoeld in de artikelen 220 lid 5 en 275 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 
waarin in elk geval de hoogte van die bijdragen wordt bepaald. 

2. De toegelaten instelling voert overleg over het reglement, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, met 
de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is, alsmede 
de in het belang van de huurders van haar woongelegenheden werkzame huurdersorganisaties en 
bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f respectievelijk g, van de Wet op het 
overleg huurders verhuurder. 

 

 

Onderwerp: Instemmingsrecht huurders bij renovatie  
Relevante wetgeving Artikel 7:220 lid 2 BW  

 
Redelijk voorstel renovatie  
De verhuurder doet een voorstel voor de renovatie (woningverbetering) aan elke individuele huurder. Bij 
een redelijk voorstel moet de huurder de verhuurder de gelegenheid geven te renoveren.   
  
Een renovatievoorstel wordt vermoed redelijk te zijn wanneer minimaal 70% van de huurders het 
ermee eens is bij complexen die bestaan uit 10 of meer woningen of ruimten voor bedrijven.  De niet-
instemmende huurders moeten de renovatie dan toestaan of zelf naar de rechter stappen. Bij complexen 
met minder dan 10 woningen geldt dat 100% van de huurders moet instemmen.  

 

 Wettekst 

1. Indien gedurende de huurtijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden 
uitgevoerd of de verhuurder krachtens artikel 56 van Boek 5 iets moet toestaan ten behoeve van 
een naburig erf, moet de huurder daartoe gelegenheid geven, onverminderd zijn aanspraken op 
vermindering van de huurprijs, op ontbinding van de huurovereenkomst en op schadevergoeding. 

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing wanneer de verhuurder met voortzetting van de 
huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie van de gebouwde onroerende zaak waarop die 
overeenkomst betrekking heeft, en daartoe aan de huurder een, gelet op het belang van de 
verhuurder en de belangen van de huurder en eventuele onderhuurders, redelijk voorstel doet. 
Een dergelijk voorstel wordt schriftelijk gedaan. Onder renovatie wordt zowel sloop met 
vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging verstaan. 

3. Indien de renovatie tien of meer woningen of bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid 
vormen, betreft wordt het in lid 2 bedoelde voorstel vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% of 
meer van de huurders daarmee heeft ingestemd. De huurder die niet met het voorstel heeft 
ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder aan hem 
dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd een beslissing van de rechter 
vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel. 

4. De voorgaande leden doen niet af aan de bevoegdheid van de verhuurder om de 
huurovereenkomst op te zeggen op de grond dat hij de zaak dringend nodig heeft voor renovatie, 
voor zover zulks kan worden gebracht onder de wettelijke opzeggingsgronden die gelden voor 
een gebouwde onroerende zaak als waarop de huurovereenkomst betrekking heeft. 

5. Indien verhuizing noodzakelijk is in verband met de voorgenomen renovatie, bedoeld in lid 2, 
derde zin, van woonruimte als bedoeld in artikel 233 draagt de verhuurder bij in de kosten die de 
verhuizing voor de huurder meebrengt. 

6. De minimumbijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten voor de huurders van zelfstandige 
woningen als bedoeld in artikel 234, en woonwagens en standplaatsen als bedoeld in de 
artikelen 235 en 236, wordt bij ministeriële regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en 
Integratie vastgesteld en zal jaarlijks voor 1 maart worden gewijzigd voor zover de 
consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft. Het in de eerste zin genoemde bedrag wordt 
afgerond op hele euro’s. 
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7. De verhuurder kan eventuele door de gemeente aan de huurder te verstrekken bijdragen of 
vergoedingen voor verhuis- of inrichtingskosten in mindering brengen op de hoogte van de 
bijdrage, bedoeld in het zesde lid. 

 

  

Onderwerp: Verkoop huurwoningen  
Relevante wetgeving: 

• Woningwet art. 27.  

• Btiv art. 25, lid 3a, en artikel 25 a, lid 1 en 2 
 

Bij verkoop van geliberaliseerde woningen is geen zienswijze vereist. Voor de verkoop van sociale 
huurwoningen (die niet verkocht worden aan een natuurlijk persoon die er zelf gaat wonen)  is 
toestemming van de minister nodig. Bij de aanvraag zijn zienswijzen van de gemeente en de 
huurdersorganisatie vereist. Deze zienswijzen dienen in beginsel positief te zijn. De minister kan 
gemotiveerd afwijken van de zienswijze. 

Wettekst artikel 27 

Aan de goedkeuring van Onze Minister, op een daartoe strekkend verzoek van de toegelaten instelling, 
zijn, behoudens in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen, onderworpen de 
besluiten van het bestuur omtrent: 

A .het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de 
toegelaten instelling, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het 
overdragen van de economische eigendom daarvan; 

Tekst BTIV 

Artkel 25, lid 3 

In geval van vervreemding van een woongelegenheid niet voor eigen gebruik, of aan een andere 
rechtspersoon dan een toegelaten instelling, of in geval van vervreemding van een gemengd complex, 
gaat het verzoek tevens vergezeld van: 

A  .de zienswijze van de gemeente waar die woongelegenheid of dat complex is gelegen en van de 
betrokken bewonersorganisatie; 

Artikel 25 a 

1. Artikel 25, derde lid, onderdeel a, is niet van toepassing in geval van vervreemding van een 
geliberaliseerde woongelegenheid. 

2.  Artikel 25, derde lid, onderdeel a, is tevens niet van toepassing in geval van vervreemding van een 
potentieel te liberaliseren woongelegenheid, 

 
 

  

Onderwerp: Raadplegen huurders  
Relevante wetgeving: Artikel 21 e Woningwet  
De Woningwet biedt de corporatie een wettelijke mogelijkheid biedt om bepaalde onderwerpen niet langs 
de traditionele weg van het overleg met de huurdersorganisatie aan de orde te stellen, maar rechtstreeks 
voor te leggen aan de huurders door middel van bijvoorbeeld een klantenpanel of een digitale 
raadpleging.  
 
Wettekst Artikel 21 e 
Toegelaten instellingen, huurdersorganisaties en bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel f respectievelijk g, van de Wet op het overleg huurders verhuurder, gemeenteraden en 
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colleges van burgemeester en wethouders kunnen, indien zij dit raadzaam achten, besluiten ter 
raadpleging voorleggen aan de huurder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op het 
overleg huurders verhuurder. 
 
 

 

Onderwerp: Fusie  
Relevante wetgeving: Art. 53 lid 2 Woningwet Art. 93 lid 1 Btiv 

 
Huurdersorganisatie moet instemmen met fusie. Minister kan toestemming geven ondanks ontbreken 
instemming Huurdersorganisatie o.b.v. in de wet genoemde gronden . 
 
Wettekst 

Een verzoek van een toegelaten instelling om goedkeuring van een voorgenomen fusie waarbij zij 
betrokken is, omvat in elk geval de door haar voorziene gevolgen van die fusie voor de volkshuisvesting 
in de gemeenten waar de toegelaten instelling die uit die fusie voortkomt voornemens is feitelijk 
werkzaam te zijn. Die toegelaten instelling voert overleg over dat verzoek met de colleges van 
burgemeester en wethouders van die gemeenten, alsmede met de in het belang van de huurders van 
haar woongelegenheden werkzame huurdersorganisaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, 
van de Wet op het overleg huurders verhuurder. Zij dient een zodanig verzoek niet in dan nadat de in het 
belang van de huurders van haar woongelegenheden werkzame huurdersorganisaties als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op het overleg huurders verhuurder, aan haar hebben 
medegedeeld of zij met de voorgenomen fusie instemmen. Indien die organisaties niet met de 
voorgenomen fusie instemmen, kan Onze Minister die fusie slechts goedkeuren, indien daardoor naar 
zijn oordeel wordt voorkomen dat: 

A .ten aanzien van de betrokken toegelaten instelling een situatie ontstaat als bedoeld in artikel 29, 
eerste lid, of 57, eerste lid, onderdeel a, of 

B . een toegelaten instelling niet in staat is toepassing te geven aan artikel 42, eerste lid, eerste volzin. 
 

       
Onderwerp: Geschillen  
Relevante wetgeving: WOHV artikel 8  
 
Geschillen die voortvloeien uit de Overlegwet worden ingediend bij de huurcommissie of voorgelegd aan 
de kantonrechter. (zie ook Klachtenreglement)  
 

  
Onderwerp: Klachtenreglement  
Relevante wetgeving: Artikel 55b lid 3 Woningwet en artikel 109 Btiv  
 
Het voorbeeld klachtenreglement van Aedes geldt voor alle toegelaten instellingen.  
  
De klachtenprocedure staat open voor alle klanten van de corporatie; ook huurders van geliberaliseerde 
woonruimte en consument kopers.    
 
Een corporatie kan bepalen dat de klachtencommissie ook bevoegd is klachten van huurdersorganisaties 
in behandeling te nemen. ( zie artikel 1 model Klachtenreglement Aedes) 
Wettekst 
Bij algemene maatregel van bestuur wordt een reglement inzake de behandeling van klachten omtrent 
het handelen of nalaten van toegelaten instellingen aangewezen, dat op alle toegelaten instellingen van 
toepassing is. 
 
Tekst BTIV 
Het reglement, bedoeld in artikel 55b, derde lid, van de wet, is het voorbeeldreglement van Aedes 
vereniging van woningcorporaties. 
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Voordrachtsrecht (zie Model Klachtenreglement Aedes) 
De leden en de plaatsvervangend leden van de klachtencommissie worden benoemd en ontslagen door 
het bestuur. Het bestuur van de corporatie stelt een profielschets op van de leden.  

• De voorzitter wordt benoemd op voordracht van de corporatie en de huurdersorganisatie    
        gezamenlijk.  

• de helft van de overige leden op voordracht van de huurdersorganisatie(s)  

• de andere helft van de overige leden op voordracht van de corporatie 
 


