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15  COLLECTIEF HUURRECHT 

 

 

mr. Jan Sengers (hoofdstuk uit: ‘Huurrecht woonruimte, 8e druk, 2017/2018 ) 

 

15.1   Inleiding 

 

Nederland kent een overlegdemocratie: partijen trachten onderling in goed overleg te komen 

tot de oplossing van hun eigen vraagstukken. In de ordening van de Nederlandse samenle-

ving wordt veel waarde gehecht aan een goed en gelijkwaardig overleg tussen verschillende 

partijen die om de een of andere reden tot elkaar zijn veroordeeld. De wetgeving op dit terrein 

laat zien, dat juist in een tijd van een terugtredende overheid de burgers meer zelfstandigheid 

wordt geboden. De overheid kan zich in die opvatting beperken tot het ‘vaststellen van de 

spelregels’.  

 

15.1.1  Stelselwijziging volkshuisvesting 

In 1988 komt de vanzelfsprekendheid van interventie door de overheid op het terrein van de 

volkshuisvesting ter discussie te staan. In dat jaar laat het kabinet-Lubbers de Nota Volks-

huisvesting in de jaren negentig verschijnen (hierna: nota Vhv). De nota Vhv introduceert een 

nieuwe filosofie voor de volkshuisvesting. Hiermee creëerde de regering een breuk met het tot 

dan toe gevoerde beleid waarin dit vanaf de invoering van de Woningwet 1901 in de volks-

huisvesting min of meer een vanzelfsprekende taak van de overheid was.  

Voor de rechtspositie van huurders en hun organisaties is sprake van een fundamentele rol-

wijziging. In de nota Vhv wordt er vanuit gegaan, dat huurders en verhuurders in een vrije 

marktsituatie (‘voorraadmarkt’) gelijkwaardige overlegpartners zullen kunnen zijn. In de nota 

Vhv wordt gesteld, dat ‘overleg op basis van gelijkwaardigheid uitgangspunt is van het beleid 

inzake de betrokkenheid van bewoners bij het beheer van sociale huurwoningen. Een grotere 

zelfstandigheid van sociale verhuurders moet gepaard gaan met een grotere nadruk op het 

afleggen van verantwoordelijkheid aan de huurders’. 

 

Halverwege de negentiger jaren werden toegelaten instellingen (de woningcorporaties) finan-

cieel zelfstandig. Wel bleven zij hun maatschappelijke taken behouden. Die taken werden in 

de loop van de tijd steeds omvangrijker: investeren in de leefomgeving, de openbare ruimte 

en in de ouderenhuisvesting en participeren in het wijkenbeleid. Daarnaast richtten zij zich, 

naast het bouwen en beheren van sociale huurwoningen, ook op duurdere huurwoningen en 

op koopwoningen. 

 

Met de veelheid aan nieuwe taken werd geld zo ook voor andere doeleinden ingezet dan voor 

het huisvesten van mensen met een smalle beurs. Woningcorporaties ontvangen voor al deze 

activiteiten staatssteun in de vorm van garantstelling voor de door hen aangetrokken leningen 

door gemeenten en het Rijk. De discussie hierover bloeide op doordat de Europese Commis-

sie zich op het standpunt stelde dat alleen ‘diensten van algemeen economisch belang’ 

(daeb) voor staatssteun in aanmerking kwamen. In het huidige stelsel kwam deze staatssteun 

ook terecht bij activiteiten waar die niet voor is toegestaan en daarmee werd niet voldaan aan 

de eisen van de Europese Commissie. 

Daarnaast ontstond veel commotie over misstanden in de corporatiesector door bestuurlijk 

falen en financieel wanbeheer. Dat alles heeft geleid tot diverse onderzoeken, waarvan de 

commissie Hoekstra in 2012, die het toezicht op woningcorporaties onderzocht, en de Parle-

mentaire Enquêtecommissie in 2014, die het gehele stelsel onder de loep nam, de belangrijk-

ste zijn.  

Ondertussen was er al een wijziging van de Woningwet in voorbereiding. Onder invloed van 

deze onderzoeken is deze herzieningswet verder aangescherpt en dat heeft geresulteerd in 

een nieuwe Woningwet die met ingang van 1 juli 2015 in werking is getreden. 
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15.1.2  De Woningwet 2015  

Volgens artikel 22, tweede lid, van de Grondwet is ‘bevordering van voldoende woongelegen-

heid voorwerp van zorg der overheid’. De Woningwet 2015 geeft invulling aan deze grondwet-

telijke opdracht. De invoering van de nieuwe Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke 

concensus over het domein van de volkshuisvesting. De wet creëert duidelijkheid op de wo-

ningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties is en 

blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet 

waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en regelt een 

passende toewijzing van woningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, woningcorpora-

ties en het Rijk dragen daar alle aan bij, ieder vanuit een eigen rol.  

 

Door de invoering van de Woningwet 2015 keren woningcorporaties terug tot hun kerntaak: 

het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inko-

men of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden 

(sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs beneden de liberalisatiegrens € 

710,68 per 1 juli 2017). In het verlengde daarvan mogen ze specifiek omschreven maat-

schappelijk vastgoed en bepaalde diensten voor leefbaarheid als ‘diensten van algemeen 

economisch belang’ (daeb) blijven verrichten. Andere activiteiten moeten zij beëindigen of 

afstoten. 

 

De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen bene-

den € 36.135 (prijspeil 2017). Op een klein percentage na dienen woningcorporaties hun wo-

ningen te verhuren aan deze doelgroep. 

Woningcorporaties mogen ook woonzorggebouwen bouwen en beheren, hospices en blijf-

van-mijn-lijfhuizen en dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen. Onder voorwaarden mo-

gen zij ook maatschappelijk vastgoed beheren, zoals een gemeenschapscentrum, een jonge-

rencentrum (zonder horeca), een dorps- en wijkbibliotheek, basisscholen en centra voor jeugd 

en gezin, mits al deze voorzieningen liggen in een gebied waar de woningcorporatie wonin-

gen bezit. 

Woningcorporaties mogen ook investeren in de omgeving van de woningen die zij bezitten, 

zoals het onderhoud van het eigen groen rond hun complexen, het in dienst hebben van een 

huismeester en leveren van een bijdrage aan woonmaatschappelijk werk. 

 

Hoewel de Woningwet 2015 erop is gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun 

kerntaak, kunnen zich situaties voordoen waarbij het wenselijk is dat ze andere activiteiten 

ontplooien. Bijvoorbeeld wanneer in een herstructureringswijk de bouw van duurdere huurwo-

ningen gewenst is om zo een qua inkomenssamenstelling gemengde bevolking te krijgen. 

Voorwaarde is dat er geen andere (markt)partijen zijn die dat willen doen. Wanneer de wo-

ningcorporatie een door de gemeente gewenst niet-daebproject mag uitvoeren, moet daar-

voor een marktconforme projectprijs in rekening worden gebracht. 

 

Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdrage 

wordt vastgelegd in prestatieafspraken, die de woningcorporatie maakt met de gemeente en 

de huurdersorganisatie. Deze drie partijen kunnen elkaar aan de gemaakte afspraken hou-

den. De huurdersorganisatie is de overlegpartner van de woningcorporatie op een veelheid 

van terreinen. De huurdersorganisatie heeft het recht om commissarissen voor te dragen voor 

de Raad van Toezicht van de woningcorporatie, zij heeft het recht om geïnformeerd te worden 

over de jaarrekening en het jaarverslag en zij moet toestemming geven voor het geval de 

woningcorporatie wil fuseren of anderszins een verbinding met een andere rechtspersoon wil 

aangaan.  

 

De Woningwet 2015  is alleen van toepassing op de woningcorporaties, en niet op andere 

verhuurders. Dat betekent dat alleen huurdersorganisaties van woningcorporaties daaraan 
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rechten kunnen ontlenen, en niet ook huurdersorganisaties van andere (particuliere) verhuur-

ders. 

Volgens de wetgever is dat laatste uit oogpunt van rechtsgelijkheid een ongewenste situatie. 

Huurders van particuliere verhuurders staan er immers slechter voor dan huurders van socia-

le verhuurders: ‘zij ontberen vrijwel iedere vorm van gereguleerd overleg met de verhuurder. 

Het gaat dus ook om de relatie die de particuliere verhuurder heeft met zijn huurders. Deze 

relatie is, in termen van medezeggenschap, ronduit slecht te noemen.’1 

Die situatie was voor het Tweede Kamerlid Duivesteijn aanleiding om een voorstel voor een 

‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ (Overlegwet) in te dienen om ook de rechtspositie 

van die huurders op een verantwoorde en eigentijdse wijze te regelen. Duivesteijn was van 

mening, dat juist in een markt waarin de verhuurder een basisgoed moet leveren en waar in 

grote delen van het land sprake is van schaarste, het van belang is ervoor te zorgen dat er 

tussen de partijen een goed samenspel bestaat. Overleg komt volgens hem de kwaliteit van 

de woon- en leefomgeving ten goede en voorkomt conflicten. Met de Overlegwet wordt vol-

gens Duivesteijn bewerkstelligd, dat huurder en verhuurder op een gelijkwaardige wijze met 

elkaar kunnen overleggen. 

 

15.2  Wet op het overleg huurders verhuurder 

 

Op 1 december 1998 is de Wet op het overleg huurders verhuurder in werking getreden. De 

wet beoogt regels te stellen ter bevordering van het overleg tussen huurders van woongele-

genheden en de verhuurder daarvan.  

In de Overlegwet worden minimumregels gegeven voor een goed verkeer tussen huurders en 

verhuurder. Kern van de wet is dat de verhuurder verplicht is tot overleg met een huurdersor-

ganisatie, die voldoet aan de eisen van de wet. De wet verplicht de verhuurder niet om met 

individuele of niet-georganiseerde huurders te overleggen.  

 

De overlegverplichting van de Overlegwet kent een informatie- en een advieselement. De 

verhuurder is verplicht de huurdersorganisatie te informeren over zijn beleid, dat rechtstreeks 

te maken heeft met de betrokken woongelegenheden en de woonomgeving daarvan. Daar-

naast heeft de huurdersorganisatie het recht om over de verkregen informatie overleg met de 

verhuurder te voeren en de mogelijkheid om over die zaken advies aan de verhuurder uit te 

brengen. 

 

15.2.1  De commissie-Leemhuis 

In 2004 heeft de minister van VROM aan de Commissie zeggenschap en versterking huur-

der(-organisaties), beter bekend onder de naam Commissie-Leemhuis, opdracht gegeven om 

te onderzoeken waar en hoe de zeggenschap van huurders en huurdersorganisaties in be-

langrijke mate kan worden verbeterd en versterkt. De commissie heeft in oktober 2005 haar 

rapport met aanbevelingen en adviezen aan de minister aangeboden. De commissie advi-

seert om in de Overlegwet naast het informatie-, advies- en overlegrecht van de huurdersor-

ganisatie ook een initiatiefrecht op te nemen. Een huurdersorganisatie moet volgens de com-

missie het recht hebben op het nemen van initiatief ten aanzien van het agenderen van idee-

en en plannen voor informatie, overleg en advies aan de verhuurder. Als het initiatief niet of 

gedeeltelijk wordt opgevolgd door de verhuurder, dient hij dit met redenen omkleed kenbaar 

te maken.  

 

De minister van VROM heeft naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie toege-

zegd, dat hij de zeggenschap van huurders gaat verbeteren. De minister ziet vier rechten van 

zeggenschap voor huurders: recht op informatie, overleg, advies en initiatief. De minister ziet 

geen aanleiding om een instemmingsrecht in de wet op te nemen, omdat in zijn opvatting de 

bevoegdheid tot het nemen van beslissingen bij de verhuurder hoort te blijven.  

                                                           
1  Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel 24 080, nrs. 1-3. 
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De minister van VROM heeft naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie op 19 

oktober 2006 aan de Tweede Kamer zijn voorstellen doen toekomen met betrekking tot verbe-

tering van de positie en zeggenschap van huurdersorganisaties.1 De belangrijkste wijzigingen 

betreffen de opheffing van het onderscheid tussen sociale en commerciële verhuurders, de 

opheffing van het onderscheid tussen grote en kleine verhuurders en een uitbreiding van het 

aantal onderwerpen waarover overleg moet worden gevoerd. De gewijzigde Overlegwet is op 

1 januari 2009 in werking getreden. 

 

Met de invoering van de Woningwet 2015 is aan de Overlegwet een nieuw element  toege-

voegd: verhuurders moeten aan huurdersorganisaties een budget ter beschikking stellen om 

trainingen te volgen en om deskundig advies en onderzoek in te huren. 

 

15.2.2  De inhoud van de Overlegwet  

Met de Overlegwet heeft de wetgever beoogd een kader te scheppen waarin verhuurders hun 

huurders en hun organisaties bij het beleid en beheer van de verhuurder kunnen betrekken. 

Het is de bedoeling, dat een basis wordt gecreëerd waarop beide partijen kunnen komen tot 

een gelijkwaardige relatie en waarin beider visies op het te voeren beleid en beheer van de 

verhuurder aan de orde kunnen komen. Vanuit dit oogpunt schrijft de Overlegwet procedure-

regels voor met betrekking tot het overleg tussen verhuurder en huurder.2 

De Overlegwet is van toepassing op alle toegelaten instellingen (ongeacht hun omvang) en 

op alle eigenaren van ten minste 25 voor verhuur bestemde woongelegenheden in Nederland. 

Onder woongelegenheden worden niet alleen woningen verstaan, maar ook standplaatsen en 

woonwagens in de zin van de Wet op de Huurtoeslag. De Overlegwet is van toepassing op 

zowel woongelegenheden met een niet-geliberaliseerde huurprijs als woongelegenheden met 

een geliberaliseerde huurprijs. 

 

De Overlegwet geldt voor alle verhuurders. Dat zijn alle woningcorporaties en voorts alle wo-

ningeigenaren met tenminste 25 voor verhuur bestemde en in Nederland gelegen woongele-

genheden. De ingevolge de wettelijke regeling geldende verplichtingen rusten op de verhuur-

der. Dat kan de eigenaar zijn, die tevens verhuurder is. Dat is het geval wanneer hij zijn wo-

ningen zelf verhuurt of een beheerder machtigt om dat namens hem te doen. Het kan echter 

ook zijn dat de beheerder op eigen naam de woongelegenheden verhuurt. In dat geval is niet 

de eigenaar, maar de beheerder verhuurder in de zin van de Overlegwet. Indien zo’n beheer-

der tenminste 25 woongelegenheden verhuurt – dat kunnen woongelegenheden van verschil-

lende eigenaren zijn – dan dient die beheerder de verplichtingen uit de Overlegwet na te ko-

men. 

 

De Overlegwet geeft elke huurder van zo’n verhuurder, elke representatieve huurdersorgani-

satie van zo’n verhuurder en elke bewonerscommissie bepaalde rechten en aanspraken, 

maar niet in dezelfde mate: zo heeft de huurder alleen recht op informatie over bepaalde on-

derwerpen, terwijl een huurdersorganisatie recht heeft op informatie, overleg, advies, instem-

ming en initiatief en bovendien aanspraak kan maken op kostenvergoedingen. De huurver-

houding tussen elke individuele huurder en zijn verhuurder wordt door dit alles niet geraakt. 

De Overlegwet bewerkstelligt evenmin, dat een individuele huurder gebonden is aan de resul-

taten van het overleg tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie of bewonerscommis-

sie.  

 

Onder huurder wordt verstaan een huurder van een woongelegenheid die daarin zijn hoofd-

verblijf heeft. Met dat laatste wordt bereikt, dat verhuurders van grotere recreatieparken niet 

onder de Overlegwet vallen. Blijkens de wetsgeschiedenis wordt onder huurder niet alleen de 

medehuurder verstaan, maar ook de onderhuurder, die de woongelegenheid met toestem-

                                                           
1  Wetsontwerp 30 856. 
2   Kamerstukken II 1994-95, nr.3, p. 14-15 
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ming van de verhuurder huurt van de huurder. Een voorbeeld daarvan is de verhuur van een 

complex aanleunwoningen aan een instelling voor ouderenzorg, die deze woningen op haar 

beurt onderverhuurt aan ouderen.  

 

Onder het begrip ‘wooncomplex’ wordt verstaan een verzameling van ten minste 25 in elkaars 

nabijheid gelegen woongelegenheden die op tenminste één van de in dit artikelonderdeel 

genoemde gebieden (financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins) een eenheid 

vormen. Doorgaans zal het gaan om een flatgebouw of meerdere gelijksoortige flatgebouwen 

of om aaneengebouwde gelijksoortige woongelegenheden van dezelfde verhuurder. In die 

gevallen zal de eenheid blijken uit een gelijkvormige financiële of administratieve aanpak van 

de betreffende woongelegenheden.  

 

15.3  De huurdersorganisatie  

 

Een organisatie van huurders kan alleen aanspraak op de rechten uit de Overlegwet maken, 

wanneer zij voldoet aan de in de wet gestelde eisen. Deze eisen hebben betrekking op de 

rechtsvorm, de representativiteit en de interne organisatie. 

De Overlegwet definieert de huurdersorganisatie als een vereniging of stichting die als doel-

stelling de behartiging van de belangen van huurders heeft. Behartiging van andere belangen 

dan die van huurders, zoals de belangen van eigenaren of woningzoekenden, is niet toege-

staan. Dat het behartigen van de belangen van huurders strikt wordt geïnterpreteerd blijkt uit 

een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden.1 In dat geval oordeelde de rechtbank, dat een 

groep huurders die slechts één doel nastreeft (in casu het tegengaan van de sloop van wo-

ningen) geen huurdersorganisatie in de zin van de Wet is, omdat zij niet als doelstelling de 

algemene behartiging van de belangen van huurders heeft. 

 

De wet stelt niet expliciet de eis dat de huurdersorganisatie rechtspersoonlijkheid bezit. Een 

informele vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is dus ook mogelijk. De huurdersorga-

nisatie kan de belangen van huurders van verschillende verhuurders behartigen. Het is echter 

niet de bedoeling, dat een verhuurder overleg moet voeren met andere dan zijn eigen huur-

ders. Volgens de Memorie van Toelichting bij de wet moet er wel een duidelijke band blijven 

bestaan tussen de vertegenwoordiging van de huurdersorganisatie en de verhuurder of zoals 

de wetgever dat verwoordt: ‘De regering gaat er overigens van uit dat huurdersorganisaties 

ten behoeve van het overleg met de onderscheidene verhuurders een zodanige werkvorm 

afspreken dat individuele verhuurders alleen door of namens hun eigen huurders worden 

aangesproken op het door hen gevoerde beleid en beheer’. 

 

In tegenstelling tot de oude Overlegwet kan de verhuurder niet meer aan de huurdersorgani-

satie de eis stellen dat zij kan aantonen tenminste 50% van de huurders van die verhuurder te 

vertegenwoordigen.  

Aan de interne organisatie stelt de Overlegwet vier eisen. Het gaat om eisen, waaraan de 

huurdersorganisatie haar representativiteit en legitimiteit ontleent: 

– Het bestuur van de huurdersorganisatie wordt gekozen of aangewezen door en uit huur-

ders die zij vertegenwoordigt.2 

– De huurdersorganisatie moet de huurders op de hoogte houden van haar activiteiten en 

hen betrekken bij haar standpuntbepaling.  

– De huurdersorganisatie moet tenminste een maal per jaar een vergadering voor de huur-

ders uitschrijven. Tijdens deze vergadering legt zij verantwoording af van haar activiteiten 

                                                           
1   Rb. Leeuwarden 27 maart 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BW0620. 
2   Een huurdersorganisatie die geen gekozen bestuur heeft of waarvan het bestuur ook uit niet-huurders bestaat, 

is geen huurdersorganisatie in de zin van de wet. Zie: Ktr. Beetsterzwaag 25 januari 2000, WR 2000/40; Ktr. 
Dordrecht 20 juli 2000, WR 2001/1; Ktr. Enschede 10 juni 2009, WR 2009/126 en Rb. Leeuwarden 27 maart 
2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BW0620. Het is wel mogelijk, dat het bestuur getrapt wordt gekozen, bijvoorbeeld 
via door de huurders gekozen bewonerscommissies: Rb. Overijssel 12 augustus 2014, WR 2015/8. 



COLLECTIEF HUURRECHT 

6 

in het verstreken jaar en bespreekt zij haar plannen voor het eerstvolgende jaar en stelt 

deze dan vast.  

– De huurdersorganisatie moet alle huurders van woningen wiens belangen de organisatie 

behartigt in staat stellen zich bij de organisatie aan te sluiten.  

 

Wanneer de huurdersorganisatie aan deze vier eisen voldoet, is zij voldoende representatief 

en zal de verhuurder haar ook als huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet moeten 

accepteren. Zijn er twee of meer huurdersorganisaties, dan hebben al deze organisaties het 

informatie-, overleg- en adviesrecht. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar omvang in die 

zin, dat alleen de huurdersorganisatie met de meeste leden wordt erkend. Huurders die zich 

niet vertegenwoordigd voelen door de grootste organisatie, maar zich hebben verenigd in een 

kleinere huurdersorganisatie, worden daardoor niet van het overleg uitgesloten. In gezamen-

lijk overleg kunnen de verhuurder en de huurdersorganisatie andere afspraken maken. 

 

Er kan één huurdersorganisatie zijn voor alle huurders van een verhuurder. In dat geval wor-

den alle andere huurdersorganisaties voor delen van het woningbestand van die verhuurder 

niet als huurdersorganisaties in de zin van de Overlegwet aangemerkt, tenzij de verhuurder 

plannen heeft die betrekking hebben op onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met 

die delen van het woningbestand of wooncomplexen. Het primaat van het overleg rust in de 

wet derhalve bij de huurdersorganisatie die voor alle woongelegenheden is ingesteld (de cen-

trale huurdersorganisatie). De wet sluit overigens niet uit, dat er meerdere huurdersorganisa-

ties zijn die op centraal niveau functioneren. Er is geen reden om in dat geval aan een be-

paalde huurdersorganisatie exclusiviteit te verlenen.1 Sterker nog: een verhuurder en een 

huurdersorganisatie kunnen geen afspraak met elkaar maken om in zo’n geval een andere 

huurdersorganisaties van het overleg met de verhuurder uit te sluiten.2 

 

Bij zaken die op een lager niveau spelen kunnen ook lokale huurdersverenigingen (bijvoorbeeld 

bij een grote verhuurder die in meerdere gemeenten bezit heeft) of bewonerscommissies op 

complexniveau aanspraak maken op rechten uit de Overlegwet. De rechten van de centrale 

huurdersorganisatie en de op een lager niveau opererende huurdersorganisaties en bewoners-

commissies bestaan in die gevallen naast elkaar.  

 

15.4 De bewonerscommissie 

 

De aanspraken uit de Overlegwet bestaan ook voor bewonerscommissies. Een bewoners-

commissie is een commissie van bewoners van huurwoningen in een wooncomplex. De be-

wonerscommissie is geen huurdersorganisatie, maar kan al een informeel comité zijn waarin 

de huurders zich hebben verenigd.3 Het is goed denkbaar, dat van de commissie ook niet-

huurders deel kunnen uitmaken, zoals de eigenaren van woningen in een gemengd complex. 

In tegenstelling tot huurdersorganisaties kan de verhuurder echter wel verlangen dat de be-

wonerscommissie aannemelijk maakt dat zij namens haar huurders overleg kan voeren. Zijn 

in een complex meer commissies werkzaam, dan kan de verhuurder besluiten om alleen met 

de bewonerscommissie met de grootste achterban over te voeren. 

 

Hoewel aan het democratisch gehalte van de bewonerscommissie minder strenge eisen wor-

den gesteld, moet de commissie wel aan haar achterban verantwoording afleggen, met haar 

achterban de plannen voor het komende jaar bespreken en alle huurder van het wooncom-

plex in staat stellen om zich bij haar aan te sluiten. 

 

De verhuurder zal bewonerscommissies moeten informeren over onderwerpen die recht-

                                                           
1  Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Boxmeer, 24 november 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BK4203. 
2  Rb. Overijssel 12 augustus 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:4324, WR 2015/8 (Woningstichting Ons 

Huis/Huurdersbelang Ons Huis). 
3  Vzr. Rb. ’s-Hertogenbosch, 26 maart 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BL9272. 
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streeks te maken hebben met de wooncomplexen van de betreffende bewonerscommissies. 

De verhuurder hoeft de bewonerscommissies niet te informeren over onderwerpen van alge-

meen beleid. De parlementaire geschiedenis geeft daarvan een voorbeeld met betrekking tot 

het verkoopbeleid van een verhuurder1: het verkoopbeleid in algemene zin is onderwerp van 

overleg met de huurdersorganisatie op instellingsniveau waar het gaat om voldoende betaal-

bare huurwoningen, aantallen en soort woningen, de randvoorwaarden, goed verhuurder-

schap bij gemengde complexen, enzovoorts. Het overleg met de huurdersorganisatie op 

complexniveau of met de bewonerscommissie gaat over het huurbeleid, het onderhoud, de 

VvE, de leefbaarheid, het verloop en dergelijke. Wanneer de verhuurder bijvoorbeeld van plan 

is om zijn beleid met betrekking tot de verkoop van woningen in zijn gehele bezit te wijzigen, 

dan dient zij alleen de huurdersorganisatie op centraal niveau over dat voornemen te informe-

ren, maar niet de bewonerscommissies van de afzonderlijke complexen waar dit nieuwe be-

leid mede gevolgen zal hebben.2  

 

De bewonerscommissies hebben het recht om zo gewenst overleg te voeren en bij voorge-

nomen wijzigingen van beleid of beheer advies uit te brengen. Wanneer de verhuurder over 

een bepaald onderwerp met een bewonerscommissie overleg voert, dan blijft het overleg 

daarover met de huurdersorganisatie mogelijk. De organisaties sluiten elkaar niet uit. Gaan de 

plannen bijvoorbeeld over de herstructurering van een hele wijk, dan kunnen daar meer be-

wonerscommissies functioneren en ook nog een lokaal werkzame huurdersorganisatie. De 

verhuurder zal met al deze vertegenwoordigingen overleg dienen te voeren en hen in de ge-

legenheid moeten stellen om adviezen uit te brengen. 

 

15.5  Rechten van de huurdersorganisatie 

 

Kan een huurdersorganisatie een beroep doen op de Overlegwet, dan heeft zij in ieder geval 

een informatie-, overleg- en adviesrecht, en zij heeft bovendien een instemmingsrecht met 

betrekking tot het beleid van de verhuurder ten aanzien van de vaststelling van servicekosten 

en het recht om voor het overleg met de verhuurder onderwerpen voor de agenda aan te dra-

gen. 

 

15.5.1  Het recht op informatie 

Het informatierecht houdt in, dat de verhuurder, de huurder, de huurdersorganisatie en de 

bewonerscommissie op haar verzoek schriftelijk informeert over zijn beleid en beheer. Het is 

de enige bepaling in de wet, waarin ook aan de individuele huurder een recht wordt toege-

kend, namelijk het recht om van zijn verhuurder informatie te vragen over zaken die voor hem 

rechtstreeks van belang zijn. De verhuurder is niet verplicht om aan de huurder uit eigen be-

weging informatie te verstrekken, met hem overleg te voeren of aan hem advies te vragen 

over wijzigingen van zijn beleid of beheer.   

 

Met de term ‘beheer’ wordt bedoeld, dat de informatie ook betrekking kan hebben op concrete 

zaken, zoals een renovatie of de verhuur van parkeerplaatsen.3 Met informeren bedoelt de 

wet melden of aankondigen, mét beweegredenen en gevolgen voor huurders. Het gaat om 

beleid en beheer, dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of 

wooncomplexen en woonomgeving daarvan, dat van invloed is op de directe woon- en leefsi-

tuatie van de betrokken huurders en dat voor hen van wezenlijk belang kan zijn. De verhuur-

der is niet verplicht tot het verstrekken van de gevraagde informatie, wanneer zijn bedrijfsbe-

lang zich daartegen verzet. Een voorbeeld daarvan is het vroegtijdig verstrekken van informa-

tie over een voorgenomen fusie.  

 

                                                           
1   Kamerstukken II, 2006/07, 30 856, nr. 6 (NnavV), p. 12. 
2  Hof Amsterdam 14 februari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX4220, WR 2013/53 (Bewonerscommissie Witten-

brug/Eigen Haard). 
3  Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven 22 juli 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ4290. 
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De volgende onderwerpen vallen volgens de wet in ieder geval onder het informatierecht van 

de huurdersorganisatie:  

a. het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de 

direct daaraan grenzende omgeving, in het bijzonder in het jaar volgend op het tijdstip 

waarop deze informatie wordt verstrekt, plus een indicatie met betrekking tot de volgende 

jaren;  

b. het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden;  

c. het toewijzings- en verhuurbeleid;  

d. de algemene voorwaarden voor huur en verhuur;  

e. het huurprijsbeleid in het volgende jaar, plus een beeld van de jaren daarna;  

f. de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van de servicekosten; 

g. een voorstel tot fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek; 

h. het beleid over de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegen-

heden of wooncomplexen liggen, en ook over de herstructurering van die buurten of wijken; 

i. het beleid over het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting van ouderen, ge-

handicapten 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 de prestatieafspraken tussen de verhuurder en één of meer ge-

meenten bij onderhandelingen over zulke prestatieafspraken. 

 

De opsomming van onderwerpen is niet limitatief. In beginsel bestaat het recht op informatie 

ten aanzien van alle onderwerpen die voldoen aan de definitie, dat het om beleid en beheer 

gaat dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of wooncom-

plexen of woonomgeving daarvan, dat van invloed is op de directe woon- en leefsituatie van 

de betrokken huurders en dat voor hen van wezenlijk belang kan zijn. De verhuurder hoeft 

dus geen informatie te geven over bijvoorbeeld zijn personeelsbeleid of beloningsbeleid. In-

formatie over het beleid over meerdere jaren, meerjarenprognoses, meerjarenbegrotingen 

enzovoorts, hoeft de verhuurder ook niet te geven. Hij hoeft daarvan slechts een indicatie van 

zijn beleid te geven. 

 

Over welke informatie gaat het nu wel? Met betrekking tot de genoemde onderwerpen kan 

bijvoorbeeld bij het huurbeleid gedacht worden aan een overzicht van huurverhogingen per 

complex, een richtlijn voor de vaststelling van huurprijzen bij mutatie van woningen en de 

streefhuren voor de verschillende complexen. Daarnaast kan men denken aan een onder-

houdsplan en de begroting voor het komende jaar. Een verhuurder zal echter niet snel een 

gedetailleerde begroting op onderdelen verstrekken, omdat dat snel in strijd kan komen met 

zijn bedrijfsbelang. Het ligt immers niet voor de hand om de onderhoudsbegroting voor het 

komende jaar openbaar te maken, terwijl de prijsonderhandelingen met de aannemers nog 

gevoerd moeten worden. Ook het beleid met betrekking tot parkeerplaatsen kan onderwerp 

van informatie en overleg zijn, althans wanneer dat rechtstreeks invloed heeft op de woonsi-

tuatie van huurders. In een door de kantonrechter Eindhoven te beslissen geval ging het om 

parkeerplaatsen in een kelder van een wooncomplex, die al dan niet ook door niet-huurders 

van de woningen zouden kunnen worden gehuurd.1 

 

Omdat de Overlegwet slechts een minimumregeling geeft, kunnen verhuurder en huurdersor-

ganisatie verdergaande afspraken maken over de onderwerpen waarover de verhuurder in-

formatie verstrekt of met betrekking tot de periode waarover die informatie zich uitstrekt. De 

opsomming van onderwerpen in de wet is bovendien niet limitatief. 

                                                           
1   Ktr. Eindhoven 22 juli 2009, WR 2009/127. 
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De verhuurder moet op het verzoek van de huurdersorganisatie om informatie ingaan, tenzij 

het bedrijfsbelang zich tegen het verstrekken van deze informatie verzet. Zo’n bedrijfsbelang 

kan in het geding zijn in het geval, dat de verhuurder onderhandelingen voert over de aan-

koop of verkoop van woningen en bekendmaking van de plannen en de voortgang daarvan 

het onderhandelingsproces negatief kan beïnvloeden. Denk ook aan het onderwerp van de 

fusie. De wet bepaalt dat de huurdersorganisatie moet worden betrokken bij een voorstel tot 

fusie. De verhuurder kan haar dus niet pas informeren op het moment dat de fusie al in kan-

nen en kruiken is, maar hij kan wel zelf bepalen wanneer hij de huurdersorganisatie over een 

fusieplan informeert. 

Wanneer de huurdersorganisatie de informatie toch wenst te ontvangen kan zij zich tot de 

kantonrechter of huurcommissie wenden. De kantonrechter toetst of de verhuurder zich te-

recht beroept op zijn bedrijfsbelang en of hij zijn weigering om de gevraagde informatie te 

verstrekken op een zorgvuldige wijze heeft gemotiveerd.1 

 

In de Overlegwet is bepaald, dat de verhuurder niet alleen informatie verstrekt over de sa-

menstelling, prijs en kwaliteit van het servicekostenpakket, maar ook over overeenkomsten 

over servicekosten. Dus ook contracten met bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf kunnen on-

derwerp van overleg worden, tenzij uiteraard het bedrijfsbelang daardoor in het geding komt. 

 

De verhuurder moet de huurdersorganisatie bovendien eigener beweging informeren over 

wijzigingen van het beleid en beheer met betrekking tot de in de wet genoemde onderwerpen. 

Let op: deze informatieplicht bestaat dus niet voor andere onderwerpen die niet in de hiervoor 

opgenomen opsomming van onderwerpen staan! De verhuurder moet de redenen die aanlei-

ding vormen tot de voorgenomen beleidswijziging meedelen en aangeven wat de gevolgen 

voor de huurders zullen zijn wanneer het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd.  

Ook hier geldt, dat de verhuurder en de huurdersorganisatie met elkaar verdergaande afspra-

ken kunnen maken over de onderwerpen, waarover informatie wordt gegeven. 

De verhuurder hoeft de informatie alleen te verstrekken aan de huurdersorganisatie of bewo-

nerscommissie die het onderwerp rechtstreeks aangaat. Wanneer de informatie bijvoorbeeld 

een onderwerp van algemeen beleid betreft, dan hoeft alleen de huurdersorganisatie op in-

stellingsniveau te worden geïnformeerd, en niet andere huurdersorganisaties of bewoners-

commissies.2 

 

De vraag wat onder een wijziging van het beleid moet worden verstaan kwam nadrukkelijk 

aan de orde in een zaak over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Met ingang van 1 juli 

2013 bestaat de mogelijkheid voor de verhuurder om naast het basishuurverhogingspercen-

tage een extra inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen. De verhuurder in kwestie had 

aan zijn huurders alleen het basishuurverhogingspercentage in rekening gebracht en had 

afgezien van de mogelijkheid om het extra percentage te vragen. Hij had daarover geen in-

formatie verstrekt aan de huurdersorganisatie, omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat 

hij zijn beleid met betrekking tot de jaarlijkse huurverhoging niet had gewijzigd; hij vroeg im-

mers niet meer dan hij de voorgaande jaren ook had gevraagd. Het gerechtshof ’s-

Hertogenbosch was het met deze zienswijze niet eens.3 Het hof was mening, dat het enkele 

feit dat de verhuurder als gevolg van deze wetswijziging een keuze diende te maken een wij-

ziging van beleid betekent, ook al verandert er door zijn uiteindelijke keuze niets. Overigens 

heeft dan ook te gelden, dat indien de verhuurder zijn beleid dient te wijzigen als gevolg van 

gewijzigde wet- of regelgeving waarbij hem geen keuze wordt gelaten van een informatieplicht 

in de zin van de wet geen sprake is. 

 

                                                           
1  Ktr. Beetsterzwaag 25 januari 2000, WR 2000/49. 
2  Hof Amsterdam 14 februari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2010:BX4220, WR 2013/53 (Bewonerscommissie Witten-

burg/Stichting Eigen Haard).  
3   Hof ’s-Hertogenbosch 13 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:721, WR 2014/87 met noot J.M.G.A. Sengers 

(ASR/Parkflat), 
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15.5.2  Het recht op overleg 

Indien de huurdersorganisatie over de verkregen informatie overleg wenst te voeren, dient de 

verhuurder daartoe de gelegenheid te geven. Overleg betekent niet, dat verhuurder en huur-

dersorganisatie tot een gezamenlijk besluit moeten komen. De Overlegwet beoogt niet om de 

huurdersorganisatie een instemmingsrecht te verlenen c.q. de bevoegdheid te geven om me-

de het beleid van de verhuurder vast te stellen of wijziging daarvan tegen te houden. De ver-

huurder blijft primair verantwoordelijk voor het verhuren van zijn bezittingen. Die verantwoor-

delijkheid kan niet worden overgenomen door de huurder. De wet maakt op dit uitgangspunt 

één uitzondering, namelijk met betrekking tot een wijziging van het gevoerde beleid ten aan-

zien van de vaststelling van de servicekosten. Die wijziging is slechts mogelijk met instem-

ming van de huurdersorganisatie. 
 

De verhuurder voert bovendien ten minste eenmaal per jaar een (gezamenlijk) overleg met de 

huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Dat is geen overleg over de door de verhuur-

der verstrekte informatie, maar een overleg waarop de algemene gang van zaken aan de 

orde komt. Huurdersorganisatie en bewonerscommissie hebben het recht om onderwerpen 

aan te dragen voor het overleg. De huurdersorganisatie heeft bovendien het recht een des-

kundige uit te nodigen om aan het overleg deel te nemen of om advies te geven. De kosten 

van deze deskundige komen voor rekening van de verhuurder. 

 

Verhuurder en huurdersorganisaties dienen zich in het overleg redelijk ten opzichte van elkaar 

op te stellen en te gedragen. Zij moeten zich ook dan als ‘goed verhuurder’ en ‘goed huurder’ 

gedragen. Gebeurt dat niet, dan heeft dat consequenties voor het overleg. Een vertegen-

woordiger van een huurdersorganisatie kan door de verhuurder van het overleg worden uitge-

sloten, indien zijn deelname aan het overleg slechts tot een onredelijke stagnatie leidt.1 De 

verhuurder kan zelfs het overleg staken als de vertegenwoordigers van de huurdersorganisa-

tie zich schuldig maken aan onacceptabel gedrag jegens de verhuurder.2 

 

De huurdersorganisatie kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van het 

overleg met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Zij kan een deskundige 

tevens vragen om een schriftelijk advies uit te brengen. 

 

15.5.3   Het recht op advies 

Naast het informatie- en overlegrecht heeft de huurdersorganisatie ook een adviesrecht. Dit 

adviesrecht is met procedurele waarborgen omkleed. Wanneer de verhuurder van plan is het 

beleid met betrekking tot de in de wet genoemde onderwerpen te wijzigen moet hij de huur-

dersorganisatie tenminste zes weken de tijd geven om over dat voornemen met hem te over-

leggen en om daarover een schriftelijk advies uit te brengen. De termijn van zes weken gaat 

in op het moment dat de verhuurder de vereiste informatie heeft verstrekt. Gedurende dit tra-

ject mag de verhuurder zijn voornemen nog niet uitvoeren. De enkele aankondiging van een 

verhuurder dat hij gebruik maakt van de mogelijkheid om de huur te verhogen kan niet wor-

den gezien als een voornemen tot wijziging van het door de verhuurder gevoerde huurbeleid.3 

Zijn keuze om géén gebruik te maken van de extra inkomensafhankelijke huurverhoging 

daarentegen weer wel (zie laatste alinea paragraaf 15.5.1.). 

 

Als de huurdersorganisatie schriftelijk advies uitbrengt en de verhuurder wil dit advies niet 

(geheel) overnemen, dan laat hij dat de huurdersorganisatie binnen veertien dagen nadat het 

advies is uitgebracht schriftelijk weten. Een eenvoudige mededeling dat hij het advies niet of 

                                                           
1  Hof ’s-Gravenhage 18 augustus 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BK1419 (HVL/Vidomes): aan het feit dat Vi-

domes aan de wet- en regelgeving ruimhartig invulling heeft willen geven kan niet de verplichting worden ver-
bonden dat Vidomes het overleg in een frequentie en op een wijze voortzet als voorheen. Het uitsluiten van 
mevrouw X. van het overleg in planteams is jegens haar niet onrechtmatig. 

2  Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Boxmeer 24 november 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BK4203 
(Huurdersplatform/Mooiland Maasland). 

3  Rb. Breda, sector kanton, locatie Tilburg 6 januari 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BK8577. 
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niet geheel overneemt is niet voldoende. De verhuurder zal zijn beslissing met redenen om-

kleed moeten nemen. Hij hoeft echter niet aan te tonen dat zijn beleidskeuze de enig juiste en 

mogelijke is. Overschrijding van de termijn van veertien dagen heeft overigens niet tot gevolg 

dat de verhuurder geacht wordt het advies te hebben overgenomen. Drie werkdagen na deze 

mededeling mag de verhuurder zijn voornemen tot beleidswijziging alsnog uitvoeren. Deze 

wachttijd geeft de huurdersorganisatie een beperkte mogelijkheid zo nodig maatregelen te 

nemen om de uitvoering van het plan tegen te houden (bijvoorbeeld door het opstarten van 

een kort geding of het instellen van een vordering bij de kantonrechter). De verhuurder kan 

zijn plannen zonder wachttijd uitvoeren als de huurdersorganisatie heeft laten weten daar 

geen bezwaren tegen te hebben of als zij binnen de termijn van zes weken geen advies heeft 

uitgebracht.  

 

15.5.4   Recht op instemming 

Ondanks anders luidend advies van de Commissie Leemhuis is in de wet een instemmings-

recht opgenomen: wijzigingen van beleid ten aanzien van de vaststelling van servicekosten 

als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, kan de verhuur-

der slechts uitvoeren met voorafgaande instemming van de huurdersorganisatie (art. 5a Over-

legwet). Dit bij amendement ingelaste recht heeft veel vragen opgeroepen; het geldt bijvoor-

beeld alleen voor huurdersorganisaties en niet voor bewonerscommissies. Dat is toch enigs-

zins merkwaardig te noemen, omdat het servicekostenpakket bij uitstek een aangelegenheid 

is die de huurders van een bepaald complex aangaat.  

Bovendien is niet duidelijk hoe dit instemmingsrecht zich verhoudt met het informatie- en ad-

viesrecht ten aanzien van het beleid met betrekking tot de samenstelling, kwaliteit en prijs van 

het servicepakket (art. 3 lid 2 Overlegwet). Men kan betogen, dat het instemmingsrecht 

slechts ziet op de berekeningsmethodiek van de diensten en leveringen en de wijze waarop 

de servicekosten worden vastgesteld, terwijl de concrete dienstverlening onderwerp van in-

formatie en advies is. Het instemmingsrecht is beperkt tot de ‘woonservicekosten’ zoals be-

doeld in artikel 7:237 lid BW en in het Besluit Servicekosten. 

 

De huurdersorganisatie heeft in ieder geval de hiervoor beschreven bevoegdheden. Verhuur-

der en huurdersorganisatie kunnen afspreken dat de huurdersorganisatie meer rechten toe-

komt. Zo kan het adviesrecht ook worden uitgebreid tot andere onderwerpen die voor huur-

ders van belang zijn. Ook kan een adviesrecht van een huurdersorganisatie worden opge-

waardeerd tot een instemmingsrecht, bijvoorbeeld waar het gaat om de inhoud van de alge-

mene voorwaarden van een huurovereenkomst. Deze nadere afspraken moeten dan wel 

schriftelijk worden vastgelegd.  
 

Een huurdersorganisatie van een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet (de wo-

ningcorporatie) heeft overigens ook een instemmingsrecht met betrekking tot fusies (art. 53 lid 

2 Woningwet) en verbindingen die een toegelaten instelling aangaat (art. 21 lid 2 sub b Wo-

ningwet). 

 

15.6  Vergoeding van kosten 

 

De Overlegwet schrijft voor, dat de verhuurder aan de huurdersorganisatie bepaalde kosten 

vergoed. De verhuurder moet aan de huurdersorganisatie de kosten vergoeden die recht-

streeks samenhangen met en noodzakelijk zijn voor de vervulling van de in de Overlegwet 

genoemde taken. Het betreft hier in ieder geval de volledige vergoeding van de kosten van 

het uitnodigen van deskundigen en het vragen van inlichtingen en advies aan deskundigen en 

om de kosten van scholings- en vormingsactiviteiten voor bestuursleden van een huurdersor-

ganisatie. De verhuurder biedt het bestuur van de huurdersorganisatie de gelegenheid om 

gedurende tenminste drie dagen per jaar scholing en vorming te ontvangen.  

Onder deze kosten vallen voorts de kosten van het informeren van de achterban, het uit-

schrijven van verkiezingen, het organiseren van vergaderingen en de kosten voor scholings-
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activiteiten. De verhuurder biedt het bestuur van de huurdersorganisatie de gelegenheid om 

gedurende tenminste drie dagen per jaar scholing en vorming te ontvangen. Het is redelijk dat 

de verhuurder ook een vergoeding verstrekt voor de kosten van een administratieve kracht als 

de omvang van de huurdersorganisatie lichte administratieve ondersteuning nodig maakt. 

Maar wanneer een huurdersorganisatie besluit om een directeur in dienst te nemen en zich 

verder te professionaliseren, dan komen die kosten niet voor rekening van de verhuurder.1 De 

huurdersorganisatie wordt namelijk geacht om ook andere inkomstenbronnen aan te boren, 

waarvan de belangrijkste de contributies van haar leden zijn. Het overgrote deel van deze 

kosten zal derhalve in beginsel door de huurders zelf moeten worden gedragen.2 

 

De huurdersorganisatie maakt ieder jaar voorafgaand een begroting van de kosten die zij dat 

jaar verwacht te maken. Verhuurder en huurdersorganisatie maken met elkaar nadere afspra-

ken over de wijze waarop en in welke mate activiteiten door de verhuurder worden bekostigd. 

Het voordeel voor de huurdersorganisatie is, dat zij voorafgaand aan het komende kalender-

jaar zekerheid heeft over de vergoeding van te maken kosten. Kostenoverschrijdingen komen 

niet voor rekening van de verhuurder, tenzij hij die uiteraard alsnog wil dragen. 

De verhuurder kan ook in materiële zin een bijdrage leveren door bijvoorbeeld vergader- en 

kantoorruimte en andere faciliteiten beschikbaar te stellen.  

De bewonerscommissie heeft geen recht op een kostenvergoeding. De verhuurder moet de 

bewonerscommissie slechts in staat stellen om haar werk te doen.  

 

15.7  Geschillenregeling  

 

Geschillen die voortvloeien uit de Overlegwet kunnen met een verzoek(schrift) zowel aan de 

huurcommissie als aan de kantonrechter worden voorgelegd. De wetgever had oorspronkelijk 

alleen voor geschillenbeslechting door de kantonrechter gekozen, omdat deze rechter speci-

fieke deskundigheid op het gebied van het huurrecht bezit en de toegankelijkheid tot deze 

rechter relatief laag is. Vanaf 1 januari 2012 bestaat ook de mogelijkheid om een geschil aan 

de huurcommissie voor te leggen. Doel van deze nieuwe mogelijkheid is om nog eenvoudiger 

beslechting van geschillen aan te bieden.3 De bevoegdheid van de huurcommissie gaat ove-

rigens niet verder dan die van de kantonrechter. Dat betekent dat er géén uitspraak wordt 

gedaan over de inhoud van de besluiten van de verhuurder. De huurcommissie beoordeelt 

alleen of de verhuurder de juiste procedures heeft gevolgd en gemotiveerd is afgeweken van 

het advies van de huurdersorganisatie (art. 19a Uhw).4 

 

De huurcommissie doet een fictieve partijuitspraak. In artikel 8a van de Overlegwet wordt 

aangesloten bij het bepaalde in artikel 7:262 BW: de partijen worden geacht te zijn overeen-

gekomen wat de huurcommissie in zijn uitspraak heeft vastgesteld, tenzij een van hen binnen 

acht weken na verzending van de uitspraak een beslissing van de kantonrechter heeft gevor-

derd over het punt waarover de huurcommissie uitspraak heeft gedaan. Hoewel uitgangspunt 

is, dat huurder en verhuurder zich in het kader van de Overlegwet met een verzoekschrift tot 

de kantonrechter kunnen wenden, wordt de tussenkomst van de kantonrechter in dit specifie-

ke geval met een dagvaarding ingeleid. Dat verhoogt niet de toegankelijkheid tot de kanton-

rechter. Het is niet duidelijk of dit een bewuste keuze van de wetgever is, of een weeffout. 

 

De Overlegwet is voornamelijk procedureel van aard en bevat vooral een regeling van de 

omgangsvormen die op verhuurders en huurdersorganisaties van toepassing is. Huurcom-

missie en kantonrechter beoordelen bijvoorbeeld of de verhuurder de gestelde termijnen in 

acht heeft genomen en of de door de verhuurder verstrekte informatie inhoudelijk gezien toe-

reikend en volledig is geweest om de huurdersorganisatie in staat te stellen een adequate 

                                                           
1  Ktr. Roermond 17 februari 2011, WR 2011/88. 
2  Kamerstukken I 24080, nr. 37f, p. 11-12 
3  T. Gardenbroek, ‘Wet op het Overleg huurders-verhuurder en de rol van de huurcommissie’, JHV 2013/45. 
4  Uitspraken van de huurcommissie worden gepubliceerd op www.huurcommissie.nl. 
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inbreng te leveren. 

De toetsing is marginaal: niet de doeltreffendheid of doelmatigheid van het beleid van de ver-

huurder, wordt beoordeeld, maar bijvoorbeeld wel of de verhuurder afwijking van het advies 

heeft onderbouwd dan wel of het redelijk was dat de verhuurder van het advies van de huur-

dersorganisatie is afgeweken.1 Stellen huurcommissie of kantonrechter vast dat de verhuur-

der hierin tekort is geschoten, dan kunnen zij bepalen dat een voorgenomen besluit niet mag 

worden uitgevoerd totdat dit verzuim is hersteld. 

 

Huurcommissie en kantonrechter kunnen ook beoordelen, of de verhuurder bij de weigering 

om bepaalde informatie te verstrekken zich terecht op zijn bedrijfsbelang kan beroepen. In dat 

geval moeten zij een belangenafweging maken waarbij de redelijkheid en billijkheid een rol 

kunnen spelen. 

 

In de Overlegwet is niets bepaald over de kosten van de procedure bij de kantonrechter. Bij 

de parlementaire behandeling van de wet heeft de minister laten weten, dat de huurdersorga-

nisatie deze kosten niet bij de verhuurder kan declareren. 

Naast de wettelijke regeling kunnen partijen er nog steeds voor kiezen om in een samenwer-

kingsovereenkomst een aparte geschillenregeling op te nemen. Dat is en blijft mogelijk. Te 

denken valt aan een geschillencommissie, die is samengesteld uit een vertegenwoordiger 

namens de verhuurder en één namens de huurdersorganisatie, die samen een onafhankelijk 

voorzitter van de commissie kiezen. De commissie kan haar beslissing eventueel in de vorm 

van een bindend advies geven. In de samenwerkingsovereenkomst wordt verder uitgewerkt 

hoe de procedure verloopt en wie de kosten draagt. 

                                                           
1  Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven 22 juli 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ4290; Rb. 

Maastricht, sector kanton, locatie Sittard-Geleen 16 juni 2010, ECLI:NLRBMAA:2010:BM7030. 


