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Samenvatting: Kan een niet-huurder lid worden van de bewonerscommissie? 

In de nieuwe editie van het handboek ‘Huurrecht woonruimte’ lees ik: “Het is goed denkbaar, 

dat van de commissie ook niet-huurders deel kunnen uitmaken, zoals de eigenaren van 

woningen van een gemengd complex.” In uw boek ‘Huur en verhuur van woonruimte in 88 

vragen en antwoorden’ schrijft u echter: “Wordt een appartementseigenaar lid van zo’n 

bewonerscommissie, dan geldt zo’n bewonerscommissie – strikt genomen - niet langer als een 

‘bewonerscommissie’ die artikel 1 lid 1 sub g Wet op het overleg huurders verhuurder 

definieert.” Zie ik hier een tegenstrijdigheid? 
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Vraag: 

In de nieuwe editie van het handboek ‘Huurrecht woonruimte’ lees ik: “Het is goed denkbaar, 

dat van de commissie ook niet-huurders deel kunnen uitmaken, zoals de eigenaren van 

woningen van een gemengd complex.”1 In uw boek ‘Huur en verhuur van woonruimte in 88 

vragen en antwoorden’ schrijft u echter: “Wordt een appartementseigenaar lid van zo’n 

bewonerscommissie, dan geldt zo’n bewonerscommissie – strikt genomen - niet langer als een 

‘bewonerscommissie’ die artikel 1 lid 1 sub g Wet op het overleg huurders verhuurder 

definieert.”2 Zie ik hier een tegenstrijdigheid? 

 

Antwoord: 

Scherpzinnig, want u bent de eerste lezer die deze vondst meldt! Uit uw tekstvergelijking blijkt 

op z’n minst een schijnbare tegenstrijdigheid. Lees je echter iets méér dan alleen die twee 

zinnen, dan meen ik toch dat beide auteurs tot vrijwel dezelfde opvatting neigen. Mijn 

definiëring van een bewonerscommissie leest in eerste instantie ietwat strenger en rechtlijniger. 

Daartoe baseer ik mij op de inhoud van de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). 

Artikel 1 lid 1 sub g Wohv luidt: “bewonerscommissie: commissie van bewoners van 

huurwoningen in een wooncomplex, niet zijnde een huurdersorganisatie, die de belangen 

behartigt van de huurders van dat wooncomplex en die voldoet aan onderdeel f, onder 2° tot en 

met 4°.” Deze drie kwaliteitscriteria (bedoelde onderdelen 20 t/m 40) voor het functioneren van 

een bewonerscommissie reppen uitsluitend over participatie van huurders. Een 

bewonerscommissie die deze criteria niet in elk opzicht ten uitvoer legt is geen 

bewonerscommissie in de zin van de Wohv. Die zienswijze is ook al eens door een rechter op 

deze manier uitgesproken.3  

 

Aanknopingspunten voor een principiële bejegening 

Ook elders bevat de Overlegwet aanknopingspunten waarop je een bewonerscommissie de 

maat kan nemen. Zo is in artikel 2a lid 2 Wohv onomwonden bepaald dat een 

bewonerscommissie gevraagd kan worden aannemelijk te maken dat zij namens bewoners van 

huurwoningen met de verhuurder spreekt. 

Het passieve informatierecht van een bewonerscommissie, zie artikel 3 lid 1 Wohv, strekt ertoe 

dat een verhuurder op verzoek informatie geeft met betrekking tot wezenlijke belangen van 

huurders. Het actieve informatierecht van een bewonerscommissie, artikel 4 Wohv, stipuleert 

dat de verhuurder een bewonerscommissie eigener beweging informeert over de wezenlijke 

huurdersbelangen bij voorgenomen wijzigingen van beleid en beheer, zoals die in artikel 3 lid 2 

Wohv zijn opgesomd. 
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Dit alles is nogal wiedes want sinds haar inwerkingtreding in 1998 gaat het in de Wohv om 

huurdersparticipatie. Dat blijkt al uit de considerans van die wet: “Alzo Wij in overweging 

genomen hebben, dat het gewenst is wettelijke regels te stellen ter bevordering van het overleg 

tussen huurders van woongelegenheden en de verhuurder daarvan;” De begripsomschrijving 

‘bewonerscommissie’ is wat ruimer geformuleerd in de Wohv. Want het begrip ‘bewoners’ kan 

meer omvatten dan huurders. Dat wijt ik aan de ongebreidelde lobby van onder meer de 

Nederlandse Woonbond. Dat leidde tot allerlei knip- en plakwerk in amendementen van 

kamerleden die ambachtelijke wetgevingsjuristen tot wanhoop dreven. Zo belandt wel vaker 

ondeskundige krompraat in een wet. Maar laten we ons daarover niet te veel opwinden, want 

zoiets behoort nu eenmaal tot de onverwoestbare charme van een parlementaire democratie.  

 

Met ‘bewoners’ wordt ‘huurders’ bedoeld 

Samenvattend: een bewonerscommissie wordt gevormd door bewoners van huurwoningen, 

lees huurders. Ach … wanneer de dochter van een huurder in de betreffende huurwoning 

woonachtig is, kan zij als ‘bewoonster’ nog wel gelden als volwaardig lid van de 

bewonerscommissie. Althans wanneer zij de belangen behartigt van de huurders van dat 

wooncomplex. En kom je een verdwaalde appartementseigenaar als lid van een 

bewonerscommissie tegen, dan hoef je zo iemand niet per definitie onverwijld als een duivel uit 

die bewonerscommissie te drijven. Maar … hoe bonter de bewonerscommissie het maakt, hoe 

meer zij afwijkt van de inhoud en strekking van de Overlegwet, hoe eerder er voor een 

verhuurder reden is om daarover zorgen uit te spreken. Dat kan er zelfs toe leiden dat een 

verhuurder terecht stelt: “U bent geen bewonerscommissie, zoals bedoeld in de Overlegwet, ik 

heb niets met u te maken, fijne dag verder!” 

Aldus ook minister Vogelaar destijds: “de Wohv betreft immers uitsluitend het overleg tussen 

verhuurders en (hun) huurders. Ik wil het overleg dat verhuurders met hun huurders moeten 

voeren niet belasten met een overleg met (mede-)eigenaren, daar wordt de overlegstructuur 

niet helder van.”4 

Wanneer een bewonerscommissie radicaliseert tot een ‘actiegroep’ of vermaatschappelijkt tot 

een ’wijkraad’, dan is zo’n organisatie niet meer bezig met louter volkshuisvesting. Terwijl … de 

herziening van de Woningwet en van de Overlegwet per 1 juli 2015 nu juist beoogde dat 

woningcorporaties ‘back to basics’ zouden gaan. Er moest een einde komen aan vage hobby’s 

onder het mom van ‘leefbaarheid’ – denk aan sponsoring of aan mysterieuze projecten in een 

ver buitenland …  

 

Huurdersparticipatie vereist koestering als een kroonjuweel 

Ik adviseer u, kortom, om de Overlegwet principieel toe te passen. Wanneer het gaat om 

huurdersparticipatie, moet je gewoon een streep trekken wanneer een bewonerscommissie qua  

doelstellingen, organisatieregels, samenstelling en/of feitelijke werkzaamheden blijkt iets anders 

te zijn. Een kleine afwijking kan in polderend Nederland altijd wel. Maar een actiegroep die zich 

presenteert als bewonerscommissie en die bijvoorbeeld uitsluitend ijvert tegen het uitvoeren 

van een sloop/nieuwbouw-plan, terwijl huurders die al eerder met dat plan akkoord gingen 

worden genegeerd, die kan geen Overlegwetaanspraken verzilveren zoals een ‘echte 

bewonerscommissie’ dat wel kan. Huurdersparticipatie, dus behartiging van de woonbelangen 

van huurders, is een kroonjuweel. Principiële bejegening daarvan voorkomt verloedering. Dat 

zijn alle schrijvers wel zo ongeveer met elkaar eens. 

 

mr P.G.A. van der Sanden, 25 april 2018 
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