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Voor u ligt de informatiemap voor
bewonerscommissies van Stadgenoot.
Deze informatiemap is samengesteld door het bestuur
van Huurgenoot.
Met deze map hopen wij u de juiste informatie te
verstrekken die voor u van belang is om uw werk te
doen als bewonerscommissie.
Deze map is tot stand gekomen in 2011 en voor de
laatste maal gewijzigd in 2018.
Als er wijzigingen in de teksten moeten worden
aangebracht, dan zullen wij u zo snel mogelijk bericht
daarover toesturen. U kunt dan via deze website de
aangepaste teksten downloaden.
Wij hopen dat u de map up-to-date houdt.
Het bestuur.
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Dit stuk bevat heel in het kort handige informatie voor bewonerscommissies.

Samenvatting belangrijkste regelingen en afspraken
Het is handig als u als bewonerscommissie kennis neemt van de volgende stukken.
Deze stukken zijn allemaal te vinden in de Informatiemap voor
bewonerscommissies.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samenwerkingsovereenkomst
Regeling vergoedingen bewonerscommissies
Statuten Huurgenoot
Privacyreglement
Reglement ombudsman Stadgenoot
Stadgenoot in het kort
Overige regelingen en wetten

1. Samenwerkingsovereenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst, die is afgesproken tussen Huurgenoot en
Stadgenoot, is vastgelegd hoe het overleg tussen Stadgenoot en de bewoners op
alle niveaus hoort te verlopen.
Het gaat dan om de volgende niveaus:
1. Overleg met directie en bestuur over het algemene beleid van Stadgenoot,
dat geldt voor alle huurders. Hierin worden de bewoners vertegenwoordigd
door het bestuur van Huurgenoot.
2. Het overleg op complexniveau over de zaken die in het complex van belang
zijn. Hierin wordt Stadgenoot doorgaans vertegenwoordigd door de
gebiedsbeheerder en de bewoners door de bewonerscommissie.
3. Het overleg op gebiedsniveau. Hierin worden de bewoners vertegenwoordigd
door de gezamenlijke bewonerscommissies van het gebied en Stadgenoot
door de gebiedsbeheerder.
Minstens een maal per jaar overlegd Gebiedsbeheer met de bewonerscommissie en
bespreekt dan de meerjarenplanning voor het complex. Daarin is opgenomen vanaf
wanneer er onderhoud aan het gebouw kan worden verwacht en of er een grotere
aanpak staat gepland. Zo kan de bewonerscommissie tijdig ene inbreng geven in de
plannen of aangeven dat er wensen zijn ten aanzien van het gebouw (bijvoorbeeld
aanbrengen van dubbel glas als de kozijnen moeten worden geschilderd).
De bewonerscommissies kunnen in hun eigen complex afspraken maken die een
uitwerking zijn van de samenwerkingsovereenkomst. Daarvoor kunnen zij ook het
werkboek gebruiken die bij de samenwerkingsovereenkomst hoort. De vernieuwde
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samenwerkingsovereenkomst is op 9 januari 2017 getekend door Huurgenoot en
Stadgenoot.
Er kunnen afspraken gemaakt worden over de volgende zaken:
• hoe vaak wordt er overlegd?
• wie zit voor, wie maakt verslag enzovoort?
• welke onderwerpen zijn de eerstkomende twee jaar van belang?
• wanneer en of er een schouw wordt georganiseerd?
• wie de contactpersonen zijn van de commissie en van Stadgenoot voor het
complex?
De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit twee delen: de overeenkomst en het
werkboek. In het werkboek staan de werkwijzen omschreven waarmee de afspraken
in de overeenkomst uitgewerkt zijn. U kunt daar de praktische zaken vinden voor de
samenwerking met Stadgenoot.
2. Regeling vergoedingen bewonerscommissies door Huurgenoot
Huurgenoot heeft met Stadgenoot afspraken gemaakt over de vergoedingen die
bewonerscommissies kunnen krijgen. Deze afspraken zijn opgenomen in het
werkboek dat bij de samenwerkingsovereenkomst hoort.
De voorwaarden waaraan een bewonerscommissie moet voldoen om in aanmerking
te komen voor een vergoeding:
! erkend zijn door Huurgenoot als bewonerscommissie,
! een aanvraag indienen aan het begin van het jaar,
! een afrekening maken aan het eind van het jaar.
Huurgenoot keert de vergoedingen uit aan de commissies. Elke commissie heeft in
elk geval recht op een vergoeding van €275,- per jaar. Als een commissie door
omstandigheden een groter budget nodig heeft dan kunnen zij daarvoor een
gemotiveerde aanvraag doen.
De standaardbijdrage is bedoeld voor de kantoorkosten en standaardkosten die een
commissie heeft zoals postzegels, papier, onkosten voor vergaderingen enzovoort.
Huurgenoot stuurt de penningmeesters van de bewonerscommissie tijdig de
aanvraagformulieren toe. De commissies doen jaarlijks (kort) schriftelijk verslag van
de activiteiten van het afgelopen jaar. Deze verslagen worden door Huurgenoot
gebruikt om het beleid bij te stellen zodat de bewonerscommissies succesvol zijn en
blijven in hun overleg met Stadgenoot.
3. Statuten Huurgenoot
De statuten zijn de officiële basis van Huurgenoot.
Huurgenoot is een vereniging van bewonerscommissies. De rol en positie van het
bestuur, de leden en de algemene vergadering zijn in de statuten precies
vastgelegd. Daarnaast is de doelstelling omschreven.
De Algemene Ledenvergadering is het belangrijkste orgaan in de vereniging. Zij
benoemt de bestuursleden en stelt het beleid en de begroting vast.
4. Privacyreglement Huurgenoot
Huurgenoot heeft vanwege de vereniging een verzameling gegevens van huurders.
De leden van de bewonerscommissies zijn bij Huurgenoot allemaal bekend.
Huurgenoot gaat zorgvuldig om met deze gegevens en heeft daarvoor een
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privacyreglement opgesteld. Dit reglement treft u ook in deze map aan. Het
reglement geldt ook voor de bewonerscommissies, zij hebben soms gegevens van
de bewoners in hun complex en moeten wat dat betreft ook aan het reglement
houden.
5. Reglement Ombudsman Stadgenoot
Het kan gebeuren dat een bewonerscommissie (of een bewoner) niet tevreden is
over de manier waarop (de medewerkers van) Stadgenoot met haar omgaat. In zo’n
geval kunt u Huurgenoot vragen te bemiddelen. Maar als dat niet helpt is het zeker
de moeite waard om de ombudsman van Stadgenoot in te schakelen. De
Ombudsman zal een laatste bemiddelingspoging ondernemen. Als die bemiddeling
niet tot het gewenste resultaat leidt, adviseert de Ombudsman het bestuur van
Stadgenoot over een te nemen besluit.
De Ombudsman bestaat uit 3 personen en twee plaatsvervangers:
Een voorzitter, een lid voorgedragen door Stadgenoot, een lid voorgedragen door
Huurgenoot en zowel Stadgenoot als Huurgenoot heeft een plaatsvervanger
voorgedragen voor de door hen voorgedragen leden.
In het reglement Ombudsman staat precies hoe de klachtenafhandeling in zijn werk
gaat en hoe u de Ombudsman kunt bereiken.
6. Stadgenoot in het kort
Stadgenoot is een Amsterdamse corporatie met ca 30.000 woningen. Stadgenoot is
een stichting
Het algemene beleid wordt bepaald onder verantwoordelijkheid van bestuurder
Marien de Langen, in de directieraad.
Stadgenoot werkt gebiedsgericht: er zijn gebieden benoemd in de stad. Voor elk van
die gebieden wordt een gebiedsplan gemaakt, soms gericht op ontwikkeling, soms
op beheer. Dit hangt af van het gebied. Er zijn twee gebiedsmanagers en verder zijn
er de gebiedsbeheerders. Zij zijn voor de bewonerscommissies het aanspreekpunt
en de vaste contactpersoon.
Gebiedsbeheer fungeert als aanjager van het beleid voor een gebied.
Wie uw gebiedsbeheerder en huismeester zijn kunt u navragen bij Stadgenoot en
Huurgenoot.
7. Overige regels en wetten
Alsof het met alle bovenstaande regelingen nog niet genoeg is, informeren we u
graag ook nog over een aantal belangrijke andere regels en wetten die voor een
bewonerscommissie van belang kunnen zijn, of waar u mee te maken kunt krijgen.
Overlegwet
De Overlegwet – voluit Wet op het Overleg Huurders Verhuurder – is de basis voor
al het overleg tussen huurdersorganisaties, bewonerscommissies en verhuurders.
Zo geeft de wet ook de richtlijnen waarop de Samenwerkingovereenkomst, het
participatiereglement en de regeling vergoedingen zijn gebaseerd.
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De Overlegwet geldt voor alle verhuurders met meer dan 25 woningen, zowel
woningcorporaties als particuliere verhuurders. Januari 2009 is de nieuwe
Overlegwet in werking getreden. Nieuw voor bewonerscommissies ten opzichte van
de oude regelgeving is dat zij betrokken moeten worden bij het beleid inzake
herstructurering van buurten of wijken, als zij dat willen uiteraard. De positie van de
huurder wordt hierdoor op dit niveau versterkt.
Ook is het recht op overleg beter omschreven.
→ de verhuurder overlegt over een onderwerp als de huurdersorganisatie of
bewonerscommissie dat wil;
→ de verhuurder overlegt tenminste éénmaal per jaar met huurdersorganisatie en
bewonerscommissie. De huurdersorganisatie en bewonerscommissie kunnen
gezamenlijk worden uitgenodigd;
→ huurdersorganisatie en bewonerscommissie hebben het recht om eigen
onderwerpen te agenderen;
→ er kunnen externe deskundigen aan het overleg deelnemen.
De Woningwet, na wijziging in 2015
In de woningwet zijn de regels vastgelegd voor wat een corporatie mag en moet
doen. Ook het overleg met de huurders is in deze wet omschreven, voor zover dat
niet al in de overlegwet staat. Er zijn bepaalde extra rechten voor bewoners
geregeld. De belangrijkste hieronder op een rij. :
→ betrokkenheid bij de afspraken tussen corporatie en gemeente: de
prestatieafspraken
→ instemmingsrecht bij fusies, het aangaan van verbindingen
→ Er bestaat de mogelijkheid om een huurdersraadpleging aan te vragen, dit
kan zowel door de corporatie als door de huurdersorganisatie gedaan
worden. Dit kan ook op niveau van een bewonerscommissie (bijvoorbeeld bij
een vernieuwingsplan voor de woningen)
→ Oprichten wooncoöperatie moet door de corporatie gesteund worden, zowel
in tijd als in geld.
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, BTIV
Het BTIV is een uitwerking van de woningwet. Er zijn al meerdere nieuwe versies
van het besluit. Een ministerieel besluit is namelijk eenvoudiger bij te stellen dan een
wet. Het laatste BTIV vindt u hier: http://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2018-0101.
Huur(prijs)wetgeving
De huurwetgeving beschermt iedere individuele huurder in Nederland tegen mogelijk
machtsmisbruik door verhuurders. De regels zijn onder meer vastgelegd in het
Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte, het Besluit Kleine
Herstellingen en het Besluit Servicekosten. De huurder kan onder andere bij de
landelijke Huurcommissie terecht als een verhuurder zich niet aan de regels houdt.
De Huurcommissie geeft diverse folders uit waarin de wetgeving wordt uitgelegd.
Internet: www. huurcommissie.nl
Kaderafspraken Amsterdam
De “Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering 2015” zijn
overeengekomen tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van
Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam.
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Hierin staat hoe verhuurders met huurders moeten omgaan wanneer er ingrijpende
plannen voor een complex worden gemaakt. Het gaat dan zowel het beïnvloeden
van de plannen als om de rechten en plichten van huurders naar aanleiding van de
uitvoering, zaken als wisselwoningen, vergoedingen, voorrang bij eventuele
verhuizing.
De Kaderafspraken zijn een minimum. In een complex, buurt of wijk kunnen altijd
verdergaande afspraken gemaakt worden, specifiek voor de betreffende situatie.
Ook het recht van bewonerscommissie om zich door een deskundige te laten
ondersteunen is vastgelegd in de Kaderafspraken
Samenwerkingsafspraken gemeente Amsterdam, Federatie van Woningcorporaties
en Huurdersvereniging Amsterdam (prestatieafspraken 2015-2019)
In Amsterdam zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente Amsterdam, de
Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties(AFWC) en de Huurdersvereniging
Amsterdam (HA). Dit zijn afspraken over de productie van woningen (nieuwbouw),
de verhuur van woningen (aanbiedingsafspraken) participatie van huurders, sociaal
plan bij ingrepen in de woning (kaderafspraken) en andere zaken die direct te maken
hebben met het thema volkshuisvesting. Na het van kracht worden van de
woningwet in 2015 zijn de samenwerkingsafspraken met ieders goedvinden gaan
gelden als prestatieafspraken zoals in de wet omschreven.
De Huurdersvereniging Amsterdam bestaat niet meer, maar de huurdersorganisaties
bij de verschillende corporaties die in Amsterdam actief zijn vormen ene nieuwe
gesprekspartner in het kader van de samenwerkingsafspraken tussen Gemeente,
Corporaties en Huurders. Stadgenoot is in het overleg vertegenwoordigd door de
AFWC (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties)
Vooral de afspraken over participatie, sociaal plan en woningtoewijzing zijn voor
huurders van groot belang. Daarnaast natuurlijk de afspraken over bouwen en welke
soort woningen de stad nodig heeft (groot of klein, duur of goedkoop enzovoort)
De samenwerkingsafspraken vindt u in deze map terug.
De afspraken worden jaarlijks gemonitord en Huurgenoot zal door Stadgenoot actief
betrokken worden bij de monitoring van de afspraken. In het najaar van 2018 starten
gesprekken voor een nieuwe set afspraken.
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Voorwoord

Voor u ligt de samenwerkingsovereenkomst tussen Huurgenoot en Stadgenoot. Het is het
resultaat van intensief overleg tussen beide partijen. De samenwerkingsovereenkomst
van 2013 is in 2015 en 2016 geëvalueerd en er zijn aanpassingen noodzakelijk wegens
de nieuwe woningwet.
Dat gaf meteen de gelegenheid om met een frisse blik de overeenkomst te bekijken en
bood de mogelijkheid om de betrokkenheid van de huurders te vergoten en verbeteren.
Echt een resultaat om trots op te zijn.
Leeswijzer
De overeenkomst is ten opzichte van de oude versie behoorlijk ingekort. De afspraken
staan er allemaal in, maar de uitwerking is opgenomen in een apart werkboek dat
integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
Het werkboek is bedoeld om in de praktijk aan de slag te gaan met de afspraken. Voor
medewerkers van Stadgenoot, leden van Huurgenoot en bewonerscommissies moet
het eenvoudig zijn op te zoeken wanneer welke participatie van toepassing is. Zo weet
iedereen waar hij aan toe is.
Het werkboek is opgedeeld in overzichtelijke hoofdstukken zodat het eenvoudig is om
mee te werken. Het werkboek is een dynamisch document en kan tussentijds worden
aangepast wanneer blijkt dat sommige afspraken verbeterd kunnen worden naar
aanleiding van de praktijk. Zo wordt het een levend document dat meegroeit met de
huurders en Stadgenoot.
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Visie op bewonersparticipatie

Stadgenoot verhuurt woningen aan mensen die tijdelijk of langdurig een steuntje in de rug
nodig hebben. De huurders, zittende en toekomstige, van deze woningen zijn daarmee
de belangrijkste stakeholders van Stadgenoot. Wanneer we de dienstverlening willen
verbeteren en willen weten wat huurders belangrijk vinden dan kan dat alleen wanneer
we met elkaar het gesprek aangaan. Hiernaast is het zo dat een mooie stad, een goede
leefomgeving, een fijne woning en wooncomplex, iets is wat je alleen samen kan maken.
Stadgenoot heeft hier een verantwoordelijkheid in als verhuurder maar ook van de
huurders wordt inzet verwacht.
We zetten actief in op het bevorderen van bewonersparticipatie en geven bewust ruimte
aan eigen initiatief van bewoners.
Er zijn formele vormen van participatie. Deze zijn vastgelegd in verschillende wetten en
regels. Maar niet minder belangrijk is de informele participatie, dat wat mensen gewoon
doen in hun complex, buurt of wijk. Juist de laatste vorm werkt voor veel bewoners
prettig. Niet teveel gepraat maar wel dingen doen en bereiken. Je eigen buurttuin
onderhouden, samen met de buren het trappenhuis schoon en netjes houden, zijn daar
voorbeelden van.
Beide vormen van participatie zijn belangrijk, zowel voor de huurders zelf als voor
Stadgenoot. Dit vraagt om na te denken over nieuwe vormen van samenwerking tussen
bewoners, huurders en Stadgenoot.
De komende periode zetten Stadgenoot en Huurgenoot intensiever in op deze nieuwe
vormen van participatie. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, zelfbeheer en comakerschap zijn termen die in deze ontwikkeling passen. De huurder zal niet meer de
passieve consument zijn, maar een actieve partij in het en beheren van de woning en
directe omgeving. Dit zal niet vanzelf gaan en zowel Huurgenoot als Stadgenoot zullen
zich inzetten om dit voor elkaar te krijgen. De uitdaging hierbij is om de vernieuwing van
de participatie vorm te geven zonder de regels zo vast te leggen dat nieuwe initiatieven
gesmoord worden.
Hiernaast willen we kijken hoe vernieuwing en het organiseren van betrokkenheid van
huurders bij Stadgenoot en het werk van Huurgenoot, vergroot kan worden. Er wordt door
Huurgenoot nu al ingezet op een huurderscafé, naast de ALV, waar huurders welkom zijn,
maar er wordt ook gedacht aan themagroepen die over een bepaald onderwerp advies
uitbrengen over het beleid van Stadgenoot.
De nieuwe werkwijze vergt zowel van bewoners als van Huurgenoot en Stadgenoot
aanpassingen. Dat is de uitdaging die Stadgenoot, Huurgenoot en de huurders de
komende periode aangaan.
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Samenwerkingsovereenkomst
Stadgenoot - Huurgenoot

Ondergetekenden
Stichting Stadgenoot, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de
Sarphatistraat 410, 1018 GW, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel Amsterdam onder nummer 33011078, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer G. Anderiesen, bestuurder, hierna te noemen:
“Stadgenoot”
Huurgenoot, tevens handelend namens Huurgenoot vertegenwoordigende
bewonerscommissies, hierna te noemen “bewonerscommissies”, te dezen
vertegenwoordigd door A. Kroon (voorzitter)
en
Stichting Stadgenoot, hierna te noemen Stadgenoot te dezen vertegenwoordigd door
M. de Langen, bestuurder van Stadgenoot.

Overwegende
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dat Stadgenoot het beheer van woningen en complexen beter kan uitvoeren als
huurders daarbij worden betrokken;
Dat Stadgenoot en Huurgenoot gebruik maken van de wet op het overleg huurders
en verhuurder (WOHV) om een deel van die betrokkenheid vorm te geven;
Dat deze overeenkomst beschouwd wordt als een reglement als bedoeld in artikel
55b van de woningwet 2015;
Deze overeenkomst Huurgenoot de mogelijkheid en de middelen biedt om de
belangen van de huurders te bundelen en in te brengen in het overleg met
Stadgenoot. Stadgenoot overlegt met één organisatie namelijk Huurgenoot, over of
en hoe deze belangen in het beleid zichtbaar ingepast kunnen worden;
Dat deze overeenkomst belangrijk is om het overleg en de participatie van huurders
te structureren;
Dat de onafhankelijkheid en representativiteit van de huurdersorganisatie belangrijk is;
Dat in principe geen enkel onderwerp rakend aan het huurdersbelang, uitgesloten zal
worden van overleg;
Dat deze overeenkomst de bestaande rechtsverhoudingen tussen Stadgenoot en de
individuele huurders onverlet laat;
In deze overeenkomst maken partijen afspraken met elkaar over de gewenste
samenwerking.
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Komen het volgende overeen.

HOOFDSTUK 1

Doel van de overeenkomst

Artikel 1
Algemene bepalingen
1. Stadgenoot en Huurgenoot zijn partij in deze overeenkomst.
2. Huurgenoot vertegenwoordigt de bewonerscommissies en
complexvertegenwoordigers bij Stadgenoot die haar leden zijn , hierna tezamen te
noemen: “Huurdersorganisaties”.
Artikel 2
Doelen
1. Met het sluiten van deze samenwerkingsovereenkomst willen partijen de volgende
doelen bereiken:
a. Het bieden van goede mogelijkheden om de belangen te behartigen van de
zittende en toekomstige huurders van Stadgenoot;
b. Het voeren van gelijkwaardig overleg tussen Stadgenoot, Huurgenoot en de
bewonerscommissies of complexvertegenwoordigers;
c. Het realiseren van een zo breed mogelijke participatie van huurders ten aanzien
van Stadgenoot;
d. Door overleg de dienstverlening aan huurders verbeteren en het beheer
optimaliseren;
e. Het verduidelijken en structureren van de samenwerking tussen Stadgenooten
Huurgenoot en tussen Stadgenoot en de bewonerscommissies of
complexvertegenwoordigers en bevorderen van een goede overlegrelatie;
f. Het tot stand komen van zo veel mogelijk contacten in complexen en bij voorkeur
met bewonerscommissies.

HOOFDSTUK 2

Rechten van huurders in de samenwerking

De Huurdersorganisaties hebben de onderstaande rechten, waarbij Huurgenoot deze
rechten uitoefent op het niveau van heel Stadgenoot en de bewonerscommissies binnen
hun eigen werkgebied van het complex.
Artikel 3
Informatierecht
Stadgenoot verstrekt informatie op een dusdanig tijdstip dat de Huurdersorganisatie nog
de mogelijkheid heeft om aanpassingen van het beleid voor te stellen.
Artikel 4
Overleg
In aanvulling op de Overlegwet komen Huurgenoot en Stadgenoot een recht op
overleg overeen. Onder overleggen wordt verstaan het van gedachten wisselen. De
Huurdersorganisatie heeft daarbij het recht haar visie te geven en de plicht die visie toe
te lichten. Stadgenoot heeft hierbij het recht en de plicht haar zienswijze toe te lichten
en te reageren op de visie van Huurgenoot. Verdere uitwerking van het overleg, op
verschillende niveaus en de vormgeving hiervan wordt uitgewerkt in het Werkboek:
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Onderdeel van samenwerkingsovereenkomst Huurgenoot-Stadgenoot september 2016,
hierna te noemen “Werkboek”.
Het Werkboek is een dynamisch document en kan tussentijds door partijen Stadgenoot
en Huurgenoot) worden aangepast wanneer blijkt dat de praktijk hiertoe aanleiding
geeft. Alleen majeure wijzigingen van het Werkboek zullen leiden tot aanpassing van de
Samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 5
Adviesrecht (gekwalificeerd)
1. Stadgenoot heeft de inspanningsverplichting om voorafgaand aan een
adviesaanvraag, door het voeren van overleg, tot overeenstemming te komen met
de Huurdersorganisatie. Partijen beschouwen het uitbrengen van gekwalificeerd
advies als sluitstuk van het overlegproces. Na afloop van het overlegproces zal
Stadgenoot alsnog formeel advies vragen aan de Huurdersorganisatie, ongeacht of
er in het overleg overeenstemming is bereikt of niet, tenzij hier in het overleg andere
afspraken over gemaakt zijn.
2. In onderling overleg wordt vooraf besloten hoe het proces met betrekking tot de
adviesaanvraag zal worden vormgegeven.
Artikel 6
Instemmingsrecht
1. Over bepaalde onderwerpen, aangegeven in het Werkboek, kan Stadgenoot slechts
een besluit nemen na instemming van de Huurdersorganisatie. De instemming dient
te blijken uit een goedgekeurd verslag of brief.
2. Stadgenoot neemt tijdig het initiatief voor het bereiken van deze overeenstemming
middels een noodzakelijk overleg. De Huurdersorganisatie heeft de
inspanningsverplichting om door het voeren van dit overleg overeenstemming te
bereiken.

HOOFDSTUK 3

Overleg tussen Huurgenoot en Stadgenoot

Artikel 7
Erkenning van Huurgenoot door Stadgenoot
1. Stadgenoot erkent Huurgenoot als enige overkoepelende Huurdersorganisatie in de
zin van artikel 1, lid 1, sub f, van de Overlegwet. De Overlegwet vormt de basis voor
deze samenwerkingsovereenkomst.
2. Huurgenoot wordt door Stadgenoot erkend op voorwaarde dat en zolang
als zij voldoet aan de in de Overlegwet gestelde regels voor een erkende
Huurdersorganisatie door het beschikbaar stellen van onderstaande informatie aan
Stadgenoot:
a. De statuten en de reglementen van Huurgenoot;
b. De namen en adressen van de bestuursleden;
c. Het jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording en een actueel overzicht
van de bewonerscommissies en complexvertegenwoordigers die lid zijn van
Huurgenoot;
d. Werkplan en begroting;
e. Verslagen van het overleg dat Huurgenoot voert met de achterban.
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Artikel 8
Ondersteuning van Huurgenoot door Stadgenoot
1. Stadgenoot zal Huurgenoot ondersteunen conform de Overlegwet.
2. Onderdeel hiervan vormt de financiële ondersteuning op basis van de jaarlijks voor 15
november aangeleverde en gezamenlijk vastgestelde begroting en onder voorwaarde
van een jaarlijkse verantwoording van de gemaakte kosten door Huurgenoot.
3. De gedetailleerde afspraken omtrent de ondersteuning zijn opgenomen in het Werkboek.
Artikel 9
Bestuurlijk overleg tussen Huurgenoot en Stadgenoot
De bestuurder en/of de directeur Klant & Woning van Stadgenoot en (het bestuur van)
Huurgenoot overleggen over alle onderwerpen op Stadgenoot niveau die voor de
huurders van belang kunnen zijn. De onderwerpen die in elk geval worden besproken zijn
opgenomen in het Werkboek.
Artikel 10
Overleg tussen Stadgenoot en Huurgenoot over beleidswijzigingen (werkgroep beleid)
1. Alle relevante beleidswijzigingen van Stadgenoot worden besproken in de werkgroep
beleid.
2. Per onderwerp wordt in deze werkgroep de procedure voor overleg/advies en/of
instemming vastgelegd.
Artikel 11
Overleg tussen Stadgenoot en Huurgenoot over de beleidscyclus Stadgenoot en
prestatieafspraken
1. Stadgenoot betrekt Huurgenoot in de reguliere beleidscyclus die gehanteerd wordt.
Daarbij worden de volgende onderwerpen in een terugkerende cyclus besproken in
de werkgroep beleid.
Meerjarig
• Ondernemingsplan (4-jaarlijks)
• Portefeuillestrategie (2/3-jaarlijks)
• Streefhuurbeleid (2/3-jaarlijks)
Jaarlijks
• Huurverhoging
• Hold-sell
• Jaarplan en Begroting
• Meerjarenplan
• Jaarverslag
2. Prestatieafspraken Amsterdam
Er wordt in Amsterdam eens per vier jaar (analoog aan de collegeperiode) een
overeenkomst gesloten tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, hierna te noemen
“HA”, de Amsterdamse corporaties en de gemeente Amsterdam. Deze afspraken
vormen daarmee enerzijds het gemeentelijk kader voor de volkshuisvesting zoals dat
in de Woningwet wordt bedoeld en is anderzijds te zien als het bod dat Amsterdamse
corporaties aan de stad doen. Huurgenoot is betrokken bij deze afspraken via de
HA, Stadgenoot via de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De
Woningwet schrijft een jaarlijkse cyclus voor. Tussen de partijen, en met medeweten
van de Minister voor Wonen en Rijksdienst, is in Amsterdam afgesproken hiervan
af te wijken. Stadgenoot en Huurgenoot voeren overleg over de vertaling van de
afspraken naar beleid binnen Stadgenoot, zie ook de kruisjeslijst in het Werkboek.
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3. Prestatieafspraken Diemen en Ouder-Amstel
Voor Diemen wordt vooralsnog wel een jaarlijkse cyclus zoals bedoeld in de
Woningwet doorlopen. Huurgenoot, Stadgenoot en de gemeente Diemen zitten hier
met elkaar om tafel.
Het bezit van Stadgenoot in de gemeente Ouder-Amstel is dusdanig klein dat deze
cyclus in zijn algemeenheid schriftelijk wordt doorlopen.
Artikel 12
Overleg tussen Stadgenoot en Huurgenoot betreffende vernieuwing participatie
1. Huurgenoot en Stadgenoot streven samen naar een zo’n groot mogelijke participatie
van huurders.
2. Tijdens het overleg tussen Huurgenoot en Stadgenoot zullen andere vormen dan de
huidige participatievormen met bewonerscommissies worden geagendeerd.
3. Jaarlijks bepalen Stadgenoot en Huurgenoot welke onderwerpen het komende jaar
op een andere manier worden aangepakt. Indien blijkt dat het reguliere overleg
tussen Huurgenoot en Stadgenoot niet volstaat om voldoende stappen te kunnen
maken wat betreft participatie, dan kan er een aparte ’werkgroep vernieuwing
participatie’ in het leven worden geroepen.
Artikel 13
Overleg tussen Stadgenoot en Huurgenoot over praktische afhandeling
(praktijkoverleg)
1. Huurgenoot en Stadgenoot hebben regelmatig overleg over lopende zaken die
dringende afhandeling behoeven.
2. De bedoeling van dit overleg is om strubbelingen in de uitvoering van het beleid
onder de aandacht van Stadgenoot te brengen en waar mogelijk op te lossen.
3. Indien een oplossing alleen mogelijk is door beleidswijziging wordt dit besproken in
de werkgroep beleid, of het bestuurlijk overleg.

HOOFDSTUK 4

Overleg op gebieds- en/of complexniveau

Artikel 14
Oprichten van een bewonerscommissie
1. Eenieder in een wijk of buurt kan een bewonerscommissie starten.
2. Huurgenoot en Stadgenoot stimuleren het oprichten van bewonerscommissies.
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Artikel 15
Erkenning bewonerscommissie
1. Een bewonerscommissie wordt door Huurgenoot na overleg met Stadgenoot
erkend als gespreks- en onderhandelingspartner over het beheer en beleid van
Stadgenoot betreffende haar werkgebied of (deel)belang, indien zij aangeeft als
bewonerscommissie te willen functioneren, op voorwaarde dat en zolang als zij
voldoen aan de eisen die de overlegwet aan een bewonersorganisatie stelt.
2. Er kan in een complex slechts één bewonerscommissie erkend worden. In het
Werkboek worden handreikingen gedaan om oplossingen te vinden indien meerdere
groepen bewoners het complex willen vertegenwoordigen.
Artikel 16
Samenstelling van de bewonerscommissie
1. Een bewonerscommissie bestaat in principe uit huurders van een complex/gebied.
Daar waar specifieke afspraken zijn gemaakt tussen Stadgenoot, Huurgenoot en de
bewonerscommissie kunnen ook niet huurders lid zijn van een bewonerscommissie
met die restrictie dat de meerderheid van de leden ten minste in het complex woont.
2. Huurders die in dienst zijn bij Stadgenoot of zitting hebben in de Raad van
Commissarissen van Stadgenoot kunnen geen lid zijn van een bewonerscommissie.
Artikel 17
Erkenning complexvertegenwoordiger
Een complexvertegenwoordiger wordt door Huurgenoot en Stadgenoot erkend als
gespreks- en onderhandelingspartner over het beheer en beleid van Stadgenoot
betreffende haar gebied of belang, indien deze functioneert onder voorwaarden die ook
gesteld worden aan een bewonerscommissie ten aanzien van achterbanraadpleging.
Een complexvertegenwoordiger heeft altijd als streven dat er een bewonerscommissie
wordt gevormd, tot die tijd kan de complexvertegenwoordiger erkend worden.
Artikel 18
Financiële ondersteuning bewonerscommissie
1. Door Huurgenoot en Stadgenoot op grond van deze Samenwerkingsovereenkomst
erkende bewonerscommissies of complexvertegenwoordigers, hebben recht op
een financiële bijdrage in de vorm van een basisbedrag dat wordt verstrekt door
Huurgenoot. Het basisbedrag is bestemd voor het goed kunnen functioneren van de
bewonerscommissie of complexvertegenwoordiger.
2. Voor de financiële ondersteuning van bewonerscommissies worden de afspraken
tussen Stadgenoot en Huurgenoot vastgelegd in de financiële paragraaf van het
werkboek.
Artikel 19
Het overleg tussen Stadgenoot en de bewonerscommissie of
complexvertegenwoordigers
Stadgenoot en de door Huurgenoot als leden erkende bewonerscommissies op
complexniveau of complexvertegenwoordigers, zullen overleg voeren over alle
onderwerpen, die voor de huurders in het werkgebied van de bewonersorganisatie op
complexniveau van belang kunnen zijn. Nadere uitwerking staat in het Werkboek.
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Artikel 20
Ontbreken van een bewonerscommissie
Bij ontbreken van een erkende bewonerscommissie op complexniveau of
complexvertegenwoordiger in een bepaald complex, treedt de direct daarboven gelegen
erkende bewonersvertegenwoordiging (het bestuur van Huurgenoot) zo nodig rechtens
op als vertegenwoordiger voor dit complex.

HOOFDSTUK 5

Specifieke vormen van participatie

Artikel 21
Specifieke situaties
Er zijn benoembare situaties waarin de participatie van bewoners en huurders anders
moet worden vormgegeven dan in de normale situaties. In het Werkbroek worden deze
verder uitgewerkt, dit betreft:
• Ingreep in en om de woning;
• Gemengd beheer.

HOOFDSTUK 6

Slotbepalingen

Artikel 22
Bekendheid van de overeenkomst
1. Zowel Stadgenoot als Huurgenoot zullen bijdragen aan het bekendmaken van de
overeenkomst en Werkboek bij betrokkenen.
2. Stadgenoot zal de Raad van Commissarissen en de Maatschappijraad van
Stadgenoot op de hoogte brengen van deze overeenkomst inclusief het Werkboek.
3. Stadgenoot maakt nieuwe huurders attent op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij
een bestaande bewonerscommissie of bij het ontbreken van een commissie, op de
mogelijkheid een dergelijke commissie op te richten.
Artikel 23
Vertrouwelijkheid en geheimhouding
De deelnemers aan het overleg en hun bestuursleden gaan er vanuit dat alle informatie
vertrouwelijk behandeld wordt totdat wederzijds overeengekomen wordt dat de informatie
vrijelijk gedeeld kan worden.
In geval van embargo of bedrijfsgevoelige informatie zal vooraf geheimhouding worden
afgesproken en tevens worden afgesproken tot wanneer die informatie geheim blijft.
Artikel 24
Geschillen
1. Wanneer een geschil tussen Huurgenoot en Stadgenoot, dan wel tussen een
bewonerscommissie en Stadgenoot, niet opgelost kan worden door overleg tussen
deze partijen, zal er een door beide partijen geaccepteerde mediator worden
ingeschakeld.
2. Indien het geschil ook niet opgelost kan worden met tussenkomst van een mediator,
kan het geschil worden voorgelegd aan de Huurcommissie of kantonrechter.
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Artikel 25
Looptijd en wijziging van deze overeenkomst
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij na maximaal vier
(4) jaar Stadgenoot en Huurgenoot zullen besluiten of de huidige overeenkomst – op
basis van eventueel gewijzigde regelgeving of veranderde inzichten – aangepast
moet worden of ongewijzigd wordt voortgezet.
2. Het Werkboek wordt jaarlijks geëvalueerd, en indien noodzakelijk bijgesteld.
Het werkboek is een dynamisch document dat zich aan de praktijk moet kunnen
aanpassen.
3. Indien wet- en regelgeving wijzigt waardoor deze overeenkomst hiermee strijdig
wordt, zal deze overeenkomst binnen drie (3) maanden in overleg worden aangepast.
4. Deze overeenkomst kan alleen met instemming van beide partijen en goedkeuring
van de ALV van Huurgenoot gewijzigd worden.

Huurgenoot

Stadgenoot

A. Kroon
Voorzitter

M. de Langen
Bestuurder Stadgenoot

Datum, Amsterdam

Bijlage: werkboek participatie
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Inleiding
Dit is het werkboek behorende bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stadgenoot en Huurgenoot.
In dit werkboek worden de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt en toegelicht. Het
is de bedoeling dat alle bewonerscommissies, bestuursleden van Huurgenoot en alle medewerkers van
Stadgenoot op eenvoudige wijze kunnen opzoeken welke afspraken er gemaakt zijn over participatie en
welke weg ze kunnen/moeten volgen om de afspraken in praktijk te brengen.
Opbouw
Het werkboek is ingedeeld in hoofdstukken. Hierin staat per onderwerp de uitwerking van de afspraken
voor overleg tussen huurders en Stadgenoot.
Huurgenoot en Stadgenoot hopen hiermee een betere uitvoering van de afspraken te kunnen realiseren,
waardoor meer betrokkenheid van bewoners en medewerkers van Stadgenoot bij huurdersparticipatie
zal ontstaan. Het doel is dat beide partijen handvatten krijgen om een constructief overleg te voeren.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit werkboek een statisch document wordt. Samenwerking is
iets dat vraagt om aanpassingen en we leren al doende. Mochten er medewerkers of bewoners zijn die
suggesties hebben voor verbetering dan kunnen zij die melden bij Huurgenoot of bij de coördinator(en)
voor Huurgenoot binnen Stadgenoot.
ALGEMEEN
Begrippen en definities
In de samenwerkingsovereenkomst en in dit werkboek wordt gesproken over verschillende begrippen
en definities. Als je begrip voor elkaar wilt krijgen moet je om te beginnen dezelfde invulling geven aan
de begrippen en definities, vandaar dat ze hier zijn uitgeschreven, op alfabetische volgorde, niet naar
belangrijkheid.
BTIV

Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

Bewoner

Iedereen die in een woning woont in een complex, straat of buurt waar Stadgenoot (een deel van) de
woningen bezit en/of beheert. Een bewoner hoeft dus geen huurder te zijn.

Bewonerscommissie

Een groep huurders, al dan niet zijnde rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, die voldoet aan de
eisen van representativiteit vanuit de Samenwerkingsovereenkomst of overlegwet en deel uitmaakt van de
vereniging Huurgenoot.

Bewonersorganisatie

Een georganiseerde groep bewoners in een bepaald gebied die geen huurder van Stadgenoot hoeven te
zijn.

Complex

Een aantal woon- en/of bedrijfsruimten dat vanuit de belangenbehartiging en het beheer een logische
eenheid vormt, bijvoorbeeld een woningcomplex dat een administratieve – dan wel beheereenheid van
Stadgenoot vormt, of meer van zulke woningcomplexen die in elkaars nabijheid liggen.

Complexvertegenwoordiger

Een huurder in een complex waar Stadgenoot een deel van de woningen bezit en of beheert, die op
grond van de samenwerkingsovereenkomst wordt erkend als overlegpartner over het beheer en beleid
van Stadgenoot in een gebied of complex.

Huurder

Degene, die een huur- of gebruikscontract voor woonruimte heeft gesloten met Stadgenoot.
Onder huurder wordt ook verstaan:
- De medehuurder in de zin van de artikelen 7:266 en 7:267 en 7:268 burgerlijk wetboek.
- Degene, die de woonruimte met toestemming van Stadgenoot huurt van een huurder die deze van
Stadgenoot huurt.

Huurgenoot

De overkoepelende organisatie van alle bewonerscommissies bij Stadgenoot die tot doel heeft de
belangen te behartigen van de huurders van Stadgenoot.

Overlegwet

Wet op het overleg tussen huurders en verhuurder.

Verhuurder

Stichting Stadgenoot, hierna te noemen Stadgenoot.
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HOOFDSTUK 1

Organisatie overleg Huurgenoot en Stadgenoot

Het gaat hier om onderwerpen die overkoepelend spelen en alle of grote groepen huurders raken.
Huurgenoot is in deze de overlegpartner van Stadgenoot namens alle huurders.
Bestuurlijk overleg
1. Stadgenoot wordt in de vergadering vertegenwoordigd door de bestuurder en/of haar directeur
Klant & Woning en desgewenst door andere medewerkers/adviseurs. Stadgenoot zorgt ervoor dat
haar vertegenwoordigers in het overleg, ongeacht het niveau waarop dit plaatsvindt, voldoende
gemandateerd zijn om besluiten te kunnen nemen en het overleg effectief te laten verlopen.
2. Huurgenoot wordt vertegenwoordigd door (een afvaardiging van) het bestuur en kan zich desgewenst
in het overleg op alle niveaus laten bijstaan door adviseurs.
3. Het overleg vindt tenminste viermaal per jaar plaats en voorts wanneer een der partijen daarom
verzoekt.
4. De agenda van het overleg wordt gezamenlijk bepaald en wordt minimaal veertien (14) dagen
voorafgaand aan het overleg aan de deelnemers toegezonden.
5. Het voorzitterschap van het overleg wordt in onderling overleg door één der partijen vervuld.
6. Het conceptverslag (inclusief actielijst) van het overleg zal door Stadgenoot worden verzorgd en er
wordt naar gestreefd om deze binnen twee (2) weken aan alle deelnemers toe te zenden.
7. Ten minste één (1) keer per jaar vindt overleg plaats tussen het bestuur van Huurgenoot en
(een afvaardiging van) de Raad van Commissarissen al dan niet in aanwezigheid van een
vertegenwoordiging van het bestuur van Stadgenoot.
Ondersteuning, financiële afspraken
1. Huurgenoot dient jaarlijks een begroting in, die is gebaseerd op een werkplan.
2. Over de hoogte van de begroting en de inhoud van het werkplan zal overlegd worden met
Stadgenoot. Als hierover overeenstemming wordt bereikt zal Stadgenoot de bijdrage verstrekken.
3. De bijdrage die Stadgenoot vervolgens jaarlijks aan Huurgenoot verstrekt, is ter grootte van deze
(eventueel bijgestelde) begroting, die vervolgens door de ledenvergadering van Huurgenoot wordt
vastgesteld.
4. Huurgenoot streeft ernaar de begroting en werkplan voor 15 oktober in te dienen bij Stadgenoot doch
uiterlijk voor 15 november.
5. Huurgenoot legt jaarlijks, vóór 1 april, verantwoording af aan Stadgenoot door middel van een
jaarverslag met een verklaring van de kascommissie of een accountantsverklaring, waarin is
opgenomen een exploitatierekening over het afgesloten boekjaar, voorzien van een toelichting.
Stadgenoot zal deze stukken gebruiken als toets op de begroting, die voor het betreffende boekjaar
van toepassing was, teneinde zich een oordeel te vormen over het gebruik van de verstrekte bijdrage
in dat boekjaar.
6. Stadgenoot betaalt de jaarlijkse bijdrage in maximaal vier (4) termijnen als zij van Huurgenoot (bij
voorkeur voor 1 januari) een door de ledenvergadering vastgestelde begroting plus toelichting daarop
heeft ontvangen.
7. Lopende het jaar kan Huurgenoot een onderbouwde aanvraag doen voor een aanvullende bijdrage
voor onvoorziene kosten.
8. Stadgenoot levert facilitaire ondersteuning die Huurgenoot helpt om de vertegenwoordigende en
overlegtaken alsmede de taken betreffende de onderlinge communicatie en die met de achterban op
het niveau van het complex en het totale concern goed te kunnen behartigen. Deze ondersteuning
kan bestaan uit het beschikbaar stellen van ruimte, voorzien van adressering van de huurderskrant
en dergelijke.
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Werkgroep beleid, overleg tussen Stadgenoot en Huurgenoot over beleidswijzigingen
1. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van het bestuur van Huurgenoot en de vaste
accountmanager van Stadgenoot voor Huurgenoot. Hiernaast schuiven er medewerkers van
Stadgenoot aan om onderwerpen toe te lichten. De agenda wordt gezamenlijk opgesteld en belegd in
de termijnagenda.
2. Per advies- of instemmingsaanvraag wordt het proces van overleg en advies met elkaar besproken.
Hierbij worden afspraken gemaakt over:
• De vorm van het advies of instemmingsverzoek;
• De termijnen voor reactietijd;
• Het proces, bv het inplannen van een toelichtend gesprek of het instellen van een
werkgroep met andere bewoners of medewerkers van Stadgenoot.
3. De werkgroep komt minimaal 8 maal per jaar bijeen en verder zo vaak als beide partijen noodzakelijk
achten.
Praktijkoverleg, Overleg tussen Stadgenoot en Huurgenoot over praktische afhandeling
1. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de werkwijze van Stadgenoot onder de loep genomen.
Dit kan zijn het geven van een toelichting, het nagaan van niet standaard handelswijzen.
2. In voorkomende gevallen kan het besprokene leiden tot een aanpassing van een werkproces van
Stadgenoot.
3. Ook de klanttevredenheidsonderzoeken worden besproken en naar aanleiding daarvan worden ook
de werkprocessen toegelicht, besproken en verbetersuggesties gedaan.
4. Indien Huurgenoot zich niet kan vinden in de uitvoering van het bestaande beleid kan een onderwerp
op de agenda van het beleidsoverleg geplaatst worden om te kijken of er een beleidswijziging nodig
is. In het uiterste geval kan geëscaleerd worden richting het bestuurlijk overleg.

HOOFDSTUK 2

Participatie op complex- en buurtniveau

Het dagelijks beheer van woongebouwen is een zaak van Stadgenoot en huurders samen. Stadgenoot
is in principe verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw en dat alles het doet, terwijl de huurders
met elkaar een modus moeten vinden hoe zij met elkaar willen samenleven op één trap en in één
gebouw. Huurders wonen 24/7 in een gebouw en weten in principe beter wat zich in een complex afspeelt
dan Stadgenoot. Zij zorgen onderling dat een gebouw leefbaar blijft, eventueel met ondersteuning van
Stadgenoot.
Het leefbaar houden van een complex kan op verschillende manieren vorm krijgen. Vaak is in een
complex een bewonerscommissie actief die veel zaken oppakt en regelt. Maar er zijn ook complexen
waar geen bewonerscommissie actief is en waar bewoners alleen de meest dringende zaken - zoals de
schoonmaak van het trappenhuis – met elkaar regelen. En er zijn complexen waar geen bewoners actief
zijn en waar alleen Stadgenoot het beheer aanstuurt.
Stadgenoot en Huurgenoot vinden het belangrijk om regelmatig de beheersituatie van een complex met
elkaar en met de bewoners te bespreken. Af en toe een overleg over de gang van zaken in een complex
is belangrijk omdat dan beheerzaken op een algemener niveau besproken kunnen worden. Het biedt
partijen de kans het wonen op een andere manier te bespreken dan alleen via een individuele melding of
klacht. Daarnaast kan zo’n overleg preventief en verbindend werken. Het voorkomt dat kleine ergernissen
uitgroeien tot grote (beheer)problemen.
Stadgenoot, Huurgenoot, bewonerscommissies en betrokken maar individueel opererende bewoners
(die de wijkbeheerder aan kan dragen) hebben minimaal één keer per jaar een gesprek over de gang
van zaken in een complex. Wij realiseren ons dat een jaarlijks overleg een behoorlijk beroep doet op de
organisatiecapaciteit van partijen. Om deze reden beginnen wij pragmatisch en concentreren wij ons in
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eerste instantie op het organiseren van een jaarlijks overleg tussen bewonerscommissies of betrokken
bewoners en de afdeling Gebiedsbeheer. Daarbij denken wij aan een vaste jaarcyclus die partijen
doorlopen, enigszins vergelijkbaar met de jaarcyclus die VvE’s bewandelen. We streven ernaar om
binnen drie jaar zo veel mogelijk huurders bij dit proces te betrekken. Stadgenoot en Huurgenoot zullen
de komende jaren verschillende nieuwe vormen uitwerken.
De jaarcyclus
Januari: Het vooroverleg
De gebiedsbeheerder bespreekt met de gebiedsvertegenwoordiger van Huurgenoot welke complexen dat
jaar bezocht zullen worden. Dit zijn – naast de complexen met een bewonerscommissie die in ieder geval
bezocht worden – ook een aantal andere complexen.
Februari en maart: Ophalen van de bewonersstem
Feb
De wijkbeheerder en de bewonerscommissie inventariseren in de geselecteerde complexen
wat daar speelt, mogelijk in de vorm van een schouw of een ander uit te werken vorm. Wijkbeheerder en
bewonerscommissie stemmen onderling af wie wat doet. In complexen zonder bewonerscommissie stemt
de wijkbeheerder af met de gebiedsvertegenwoordiger van Huurgenoot. Van elke inventarisatie komt een
kort verslag dat meegenomen wordt naar de Jaarvergadering.
April t/m augustus: De jaarvergadering
De gebiedsbeheerder organiseert met de bewonerscommissie (of de gebiedsvertegenwoordiger van
Huurgenoot) een Jaarvergadering. De Jaarvergadering heeft een vaste structuur (vergelijkbaar met de
ALV bij VvE’s).
Vaste agendapunten zijn:
1. De staat van onderhoud van het complex
Voor de bespreking van dit punt stuurt Stadgenoot de volgende zaken mee:
• De meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) van het complex;
• Een overzicht van de onderhoudsklachten en reparaties van de afgelopen twee jaar.
De bewonerscommissie inventariseert bij de achterban of en zo ja welke onderhoudsklachten veel
voorkomen.
2. De schoonmaak en het beheer van algemene ruimtes
Voor de bespreking van dit punt wordt het schoonmaakprogramma standaard meegestuurd. Dit kan
een programma zijn dat door een schoonmaakbedrijf is gemaakt of een plan dat door bewoners zelf is
opgesteld (schoonmaakrooster).
3. De begroting en het jaarplan van het gebiedsbeheerteam
Hierin beschrijft de gebiedsbeheerder de opgave in het werkgebied voor het komende jaar en de
verwachte inzet van de medewerkers. Het Jaarplan kent een aantal vaste onderdelen:
• De buurttevredenheid van het gebied (WIA-score, Wonen in Amsterdam) en de score van de
complexen op een aantal beheeronderwerpen (meetlat Gebiedsbeheer).
• De vastgoedprojecten die plaats vinden (planmatig onderhoud, verbetering en nieuwbouw) en
plus de tuinrenovatieprojecten.
• De schoonmaak en het beheer van algemene ruimtes en privétuinen.
• De veiligheid van de complexen (inbraak, brandveiligheid, asbest).
• De overlast in het complex.
• De aanwezigheid van kwetsbare huurders.
• De zelfredzaamheid en participatie van bewoners.
De jaarvergadering beoordeelt het jaarplan en komt zo nodig met aanvullende suggesties en prioriteiten
voor het complex en het gebied. De bewonerscommissie heeft gekwalificeerd adviesrecht (zie voor uitleg
hoofdstuk 7) m.b.t. de opgave voor het gebied en kan op deze wijze invloed uitoefenen op de activiteiten
van het gebiedsbeheerteam, waaronder de activiteiten van de wijkbeheerder. Indien mogelijk wordt het
advies nog hetzelfde jaar meegenomen, anders het jaar daarop.
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Afhankelijk van de situatie in het complex of de buurt kunnen ook andere punten worden ingebracht zoals
bijvoorbeeld de relatie met de VvE (gemengd beheersituatie), de relatie met de gemeente en andere
belanghebbenden (politie, zorgpartijen) etc.
September: De begroting van de afdeling Gebiedsbeheer
De gebiedsbeheerder verwerkt de uitkomsten van de jaarvergadering in de begroting van Gebiedsbeheer.
Oktober t/m november: Het jaarplan van het gebiedsbeheerteam
De gebiedsbeheerder verwerkt de uitkomsten van de Jaarvergadering in het Jaarplan van het
gebiedsbeheerteam. Deze wordt eind december vastgesteld. De bewonerscommissies en de
gebiedsvertegenwoordiger van Huurgenoot krijgen een exemplaar van het nieuwe Jaarplan.

HOOFDSTUK 3

Participatie bij vastgoedprojecten

Vastgoedprojecten zijn in de regel momenten waarop bewoners extra betrokken raken bij hun complex.
Het onderhoud of de renovatie van een gebouw raakt immers direct hun belangen. Er moeten formele
en praktische zaken geregeld worden zodat de aannemer aan de slag kan en dat vergt goed overleg,
inspraak en communicatie. Daarnaast biedt de onderhoudsingreep kansen om ook andere zaken
over het wonen in het complex aan de orde te stellen. Idealiter zouden deze zaken al bekend moeten
zijn vanuit de Jaarvergadering die Gebiedsbeheer jaarlijks met de bewonerscommissie organiseert.
Maar in complexen waar geen bewonerscommissie actief is, zal dat niet altijd het geval zijn. Dan is de
onderhoudsingreep de aanleiding om met bewoners in gesprek te komen.
Stadgenoot en Huurgenoot zien vastgoedprojecten daarom als een aparte mogelijkheid om met
bewoners in gesprek te komen over het wonen in het complex.
3a. Participatie bij renovatie en sloop-nieuwbouw
In Amsterdam is de participatie van bewoners bij renovatie en sloop-nieuwbouw vastgelegd in
de Amsterdamse kaderafspraken. Hiervoor hoeven geen aparte afspraken te worden gemaakt.
Bij Stadgenoot is Huurgenoot het aanspreekpunt als er geen georganiseerde bewoners zijn. De
Kaderafspraken kunt u hier vinden:
www.afwc.nl/kaderafspraken
3b. Participatie bij onderhoud
Stadgenoot voert jaarlijks ca. 200- 250 onderhoudsprojecten uit in haar bezit. De meeste
hiervan zijn schilderwerkzaamheden, soms in combinatie met andere onderhoudsactiviteiten
(dakherstel, asbestverwijdering, vervanging installaties, tuinrenovaties, etc.). De geplande
onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in de MJOP (Meerjarige Onderhoudsplanning) van
Stadgenoot. De MJOP wordt jaarlijks besproken met de bewonerscommissie en Huurgenoot in de
Jaarvergadering (zie jaarcyclus Hoofdstuk 2). Op deze wijze is het mogelijk om ruim voor de geplande
onderhoudsactiviteit al met bewoners in gesprek te komen over de toekomstige onderhoudsingreep.
De jaarcyclus
Januari: Het vooroverleg
De gebiedsbeheerder bespreekt jaarlijks met de bewonerscommissies en de gebiedsvertegenwoordiger
van Huurgenoot de geplande renovatie – en onderhoudsprojecten in het gebied. Gezamenlijk besluiten zij
hoe bewoners betrokken worden per project zullen.
Februari-december: Ophalen van de bewonersstem
Afhankelijk van het moment van onderhoud of renovatie inventariseert het gebiedsbeheerteam uiterlijk
een half jaar van tevoren bij de bewoners wat de wensen zijn over onderhoud of renovatie. Het
gebiedsbeheerteam stemt de resultaten af met een klankbordgroep (renovatie), de bewonerscommissie
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of de gebiedsvertegenwoordiger van Huurgenoot. Van elke inventarisatie wordt een verslag gemaakt dat
aan de leden van de BC zal worden toegestuurd.
Als de onderhoudsingrepen veel invloed hebben op het woongenot van de bewoner is er altijd sprake van
een participatietraject.
Bij onderhoudsprojecten die grote invloed hebben op het woongenot van de huurder beschrijft
de gebiedsbeheerder in een participatieplan de participatiemomenten en doelen. Als er een
bewonerscommissie in het betreffende complex is, wordt het participatieplan minimaal een half jaar van
tevoren met de bewonerscommissie besproken.
Bij onderhoudswerkzaamheden die nauwelijks invloed hebben op het woongenot van de huurder blijft
het contact met bewoners beperkt tot tijdige en zorgvuldige schriftelijke informatieverschaffing over het
project. Er vindt dan geen bewonersconsultatie plaats.
Oktober en november: De planning van onderhoudsprojecten in het jaarplan
Medio oktober weet de gebiedsbeheerder welke vastgoedprojecten het volgende jaar in zijn gebied
plaatsvinden en wanneer zij starten. De gebiedsbeheerder verwerkt de vastgoedprojecten in het Jaarplan
van het gebiedsbeheerteam.
December: Het jaarplan van het Gebiedsbeheerteam
Het Jaarplan van het Gebiedsbeheerteam wordt eind december vastgesteld. De bewonerscommissies en
de gebiedsvertegenwoordiger van Huurgenoot krijgen een exemplaar van het Jaarplan.
Financiering ondersteuning bij vastgoedprojecten
Bij ondersteuning door externe partijen dient de ondersteuner, voor aanvang van de overlegfase, een
offerte in bij de bewonerscommissie of betrokken bewoners, de gebiedsbeheerder van Stadgenoot en de
penningmeester van Huurgenoot. Deze partijen beoordelen gezamenlijk de offerte. Bij akkoord betaald
Huurgenoot de rekening. De ondersteuner stuurt tussentijds korte verslagen van de ondersteuning.

HOOFDSTUK 4

Gemengde complexen

Huurgenoot en Stadgenoot hebben in het verleden afspraken gemaakt met betrekking tot de werkwijze
in gemengde complexen en de mogelijkheden van het betrekken van de huurders bij het beheer van het
complex. Deze afspraken worden in de praktijk getoetst in een pilot in 8 complexen. De afspraken kunnen
naar aanleiding van de pilots worden bijgesteld.
4.1 Proces naar het ontstaan van een VvE
Indien Stadgenoot daadwerkelijk woningen wil gaan verkopen, dient er gekwalificeerd advies
aangevraagd te worden bij Huurgenoot wat betreft de verkoopvijver. Wanneer dit proces voltooid is kan
de verkoopvijver definitief vastgesteld worden. Huurgenoot wordt hier vervolgens over geïnformeerd
waarna er een start kan worden gemaakt met het splitsingsproces gevolgd door het verkoopproces.
In zowel het splitsingsproces als het verkoopproces zijn er momenten ingebouwd wanneer
bewoners(commissies) worden geïnformeerd en wanneer ze gekwalificeerd advies kunnen geven.
De communicatiemomenten tijdens het splitsingsproces zijn gericht op het informatie verstrekken aan
bewoners. Hierbij zijn er drie momenten waarop bewoners geïnformeerd worden:
•

•

Maand 2: Informatiebrief aan bewoners over onderzoeken in verband met splitsing. Tevens
wordt er in deze brief aangekondigd dat er nog een informatieavond wordt georganiseerd over
splitsings- en verkoopproces en worden bewoners in deze brief gewezen op de mogelijkheid tot
het oprichten van een bewonerscommissie.
Maand 7: Brief aan bewoners met definitieve datum informatieavond.
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•

Maand 8: Informatieavond over splitsingsproces, verkoopproces en mogelijkheid tot oprichten
bewonerscommissie (deze informatieavond wordt in eerste instantie alleen aangeboden bij
complexen vanaf 25 eenheden en bij een minimaal aantal van 15 aanmeldingen).

Na circa 11 maanden ligt er een concept splitsingsakte en een concept huishoudelijk reglement en kan
de start van het verkoopproces plaats vinden. In deze fase hebben bewonerscommissies gekwalificeerd
adviesrecht. Gedurende het verkoopproces zijn de volgende vier momenten van belang.
• Maand 12: Aanvraag gekwalificeerd advies aan bewonerscommissies (of Huurgenoot) met
betrekking tot het huishoudelijk reglement (HHR).
• Maand 14: Advies bewonerscommissie (of Huurgenoot) en reactie van Stadgenoot op het advies.
• Maand 15: Aanbiedingsbrief aan bewoners & informatie huishoudelijk reglement aan huurders.
• Maand 16: Mogelijkheid tot eerste verkoop.
Indien er geen volmacht kan worden gegeven wegens de splitsingsakte (akte voor oktober 2013)
Stadgenoot zal de bewonerscommissie in elk geval betrekken bij het beheer en beleid door het geven
van informatie en vragen van advies over die onderwerpen waarvan dat is vastgelegd.
Stadgenoot stimuleert samenwerking tussen de bewonerscommissie en de VvE.
Denk hierbij aan:
• VvE en bewonerscommissie nemen kennis van elkaars vergaderingen en besluiten en
communiceren goed met elkaar over de gang van zaken in het complex.
• Als de huurders dit wensen, kunnen ze de oproep, de agenda en de notulen van de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van de VvE ontvangen, omgekeerd kunnen de eigenaars de stukken
van de bewonerscommissie ontvangen.
Er bestaat de mogelijkheid dat bewoners, ongeacht hun contractvorm, samen een commissie vormen die
advies geeft aan de VvE over bijvoorbeeld onderhoud en/of leefbaarheid.
Bij wel mogelijkheden volmacht (splitsingsakte na oktober 2013)
Beperkte volmacht, alleen financieel geen belang Stadgenoot.
Bij geven volmacht gaat invoering van maatregelen, die normaal onder 70% regeling vallen, via de weg
van meerderheid van stemmen in de VvE (schoonmaak, tuinonderhoud, huismeester). Voordat in een
complex de volmacht wordt ingevoerd wordt eerst aan 70% van de huurders gevraagd of zij daarmee
instemmen (en met de gevolgen daarvan).
Niet alle onderwerpen komen in aanmerking voor de volmacht.
Welke onderwerpen wel en welke niet is afhankelijk van de financiële gevolgen voor Stadgenoot.
Wel een volmacht bij onderwerpen als:
• Inrichting, beheer, gebruik van:
○
Gemeenschappelijke ruimten
○
Trappenhuis + entree
○
Verlichting
○
Collectieve CV
○
Ventilatiesysteem
○
Lift
• Wijziging schoonmaakprogramma.
• Wijziging leefregels in huishoudelijk reglement.
De gebiedsbeheerder besluit welke onderwerpen wel onder de volmacht vallen.
Als er onderwerpen op de agenda van de jaarvergadering staan waarvoor volmacht wordt verleend dan
krijgen alle huurders hiervan bericht dat zij kunnen komen stemmen. Zij krijgen ook de stukken van de
vergadering toegestuurd.
Naast het stemrecht aan de huurders blijft het overleg met de bewonerscommissie bestaan. Daarin
komen in elk geval alle onderwerpen aan de orde die niet onder de volmacht vallen.
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HOOFDSTUK 5

Zelfbeheer

In de huidige maatschappij is het de bedoeling dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid nemen.
De overheid trekt zich terug, de corporaties worden ook gestimuleerd om meer aan de bewoners zelf te
laten. Hiervoor zijn allerlei vormen van zelfbeheer mogelijk, waarbij de mate van zelf doen uiteenlopen.
Stadgenoot en Huurgenoot zullen de komende periode onderzoeken hoe zij zelfbeheerinitiatieven
kunnen faciliteren en stimuleren. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt dit toegevoegd aan het
Werkboek.

HOOFDSTUK 6

Kruisjeslijst rol huurders bij besluitvorming, uitvoering beleid
en projecten

Zowel Stadgenoot als Huurgenoot vinden het belangrijk dat bewoners worden betrokken bij het beleid
en uitvoering daarvan door Stadgenoot. Wat Stadgenoot doet, doen we ten slotte met het oog op onze
huidige en nieuwe huurders.
Het bewonersbelang wordt ingebracht op de drie niveaus:
• Op centraal niveau worden door Stadgenoot het algemeen beleid en de voorwaarden
vastgesteld.
• Op het niveau van de complexen worden op basis daarvan weer beslissingen genomen over de
uitvoering die de bewoners direct raken.
• Op het niveau van de individuele huurder.
In onderstaande kruisjeslijst, die overigens niet uitputtend is, is door middel van een sterretje aangegeven
welke rol huurders hebben op de verschillende onderwerpen. Deels is dit wettelijk bepaald, maar
Stadgenoot en Huurgenoot hebben hier op een aantal punten aanvullende afspraken over gemaakt.
Inhoud advies- en instemmingsaanvragen:
Een gekwalificeerd advies wordt schriftelijk uitgebracht en omvat tenminste de volgende elementen:
a. Een korte beschrijving van de voorgeschiedenis van het advies;
b. Een duidelijke omschrijving van het probleem;
a. Indien advies van derden (een deskundige instantie) is gebruikt, een korte omschrijving van dit advies;
b. Een of meerdere voorstellen voor de van Stadgenoot gevraagde stappen of handelwijze.
De voorwaarden voor advies gelden vergelijkbaar bij advies van een bewonerscommissie over
beleidswijzigingen ten aanzien van een complex.
Toelichting bij de afkortingen:
BC
HG
1.
(1)
1.
2.
3.
4.

= Bewonerscommissie
= Huurgenoot
= Informatierecht
= Informatie op aanvraag
= Adviesrecht (op initiatief van de bewonersorganisatie)
= Gekwalificeerd adviesrecht (na adviesaanvraag van Stadgenoot)
= Instemmingsrecht
= Voordracht recht

Hierbij geldt dat de rechten van de individuele huurders gerespecteerd blijven en de regelingen ten
aanzien van dit onderwerp die in het huurcontract en de algemene voorwaarden zijn opgenomen,
voorgaan op de bepalingen uit deze overeenkomst.
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1.

Participatie-afspraken en overleg

BC

HG

1.1

Participatieafspraken en overlegafspraken concern

1

4

1.2

Vaststellen en wijzigen samenwerkingsovereenkomst

1

4

1.3

Participatieafspraken op gebieds- of complexniveau

4

1

1.4

Informatieverstrekking aan bewoners op complexniveau m.u.v. regulier beheer

3

1.5

Voorlichting en informatieverstrekking aan de bewoners algemeen (kaders)

1.6

Vaststelling en wijziging klachtenregeling en reglement Ombudsman.

1.7

Procedure, voordracht en aanstelling leden geschillen(advies)commissie

5

1.8

Voordrachtrecht en procedure twee leden van Raad van Commissarissen
conform wettelijke kaders

5

1.9

Wijzigen statuten van de corporatie die de huurdersbelangen betreffen

(1)

3

2.

Algemeen beleid Stadgenoot

BC

HG

2.1

Ondernemingsplan

(1)

3

2.2

Meerjarenbegroting

2

2.3

Jaarplan en begroting

3

2.4

Meerjarenplanning onderhoud op gebiedsniveau

3

2

2.5

Meerjarenplanning onderhoud op complexniveau

3

1

2.6

Jaarrekening

1

2.7

Volkshuisvestingsverslag

1

2.8

Inzet Stadgenoot in prestatieafspraken met de gemeente

1

2.9

Samenwerking of fusie met andere rechtspersoon, verwerving van financieel
belang en of bestuurlijke zeggenschap in andere rechtspersoon

1

3

2.10

Samenwerking of fusie met andere rechtspersoon, verwerving van financieel
belang en of bestuurlijke zeggenschap in andere rechtspersoon op
gebiedsniveau

1

4

2.11

Het beëindigen van de rechtspersoon van de corporatie

1

3

2.12

Herverkavelen bezit algemeen

1

3

2.13

Uitbreiding van activiteiten van de corporatie, niet zijnde kernactiviteiten in
het kader van de doelstelling, woningverbetering, onderhoud, huur, verhuur,
participatie, leefbaarheid, aanvullende dienstverlening

(1)

3

2.14

Scheidingsplan Stadgenoot

1

3

Werkboek participatie definitief oktober 2016

3
(1)

3

24

3.

Onderhoud en verbetering woningen

BC

HG

3.1

Meerjarenbeleid en kaders voor onderhoud en woningverbetering en
vereiste basiskwaliteit

(1)

3

3.2

Procedures en kaders melding, controle en afhandeling onderhoudsklachten
op centraal niveau

(1)

3

3.3

Rapportage en afhandeling onderhoudsklachten per gebied

2

3.4

Rapportage en afhandeling onderhoudsklachten per complex

2

3.5

Beleid onderhoud en woningverbetering korte termijn op concernniveau
(eerstvolgende jaar)

1

3

3.6

Beleid, vaststelling planningen en uitvoering onderhoudsprogramma per
gebied, buurt of complex

3

1

3.7

Kleur schilderwerk in complex buiten

3

3.8

Kleur schilderwerk in complex in gemeenschappelijke ruimten binnen

3

3.9

Serviceabonnement

1

3

3.10

Initiatief tot woningverbetering, inclusief draagvlakmeting

4

1

4.

Mutatiebeleid

BC

HG

4.1

Procedure en richtlijnen nieuwe huurder

3

4.2

Procedure en richtlijnen vertrekkende huurder

3

4.3

Beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

1

3

4.4

Procedure inschrijving woningzoekenden

1

3

4.5

Toewijzingsprocedure voor woningen

1

3

4.6

Gegevens en verslaglegging over huuropzegging en nieuwe verhuring

1

3

4.7

Mutatielijsten huuropzegging en nieuwe verhuring/ verkoop in complex

1

5.

Nieuwbouw en vervangende nieuwbouw

BC

5.1

Meerjarenprogramma sloop en nieuwbouw

3

5.2

Nieuwbouwtaakstelling/jaarprogramma op stadsniveau

1

5.3

Kaders en richtlijnen voor kwaliteitseisen planvorming

1

3

5.4

Uitwerking binnen afgesproken kaders en richtlijnen voor kwaliteitseisen
planvorming

3

1

5.5

Woningbouwdifferentiatie en planvorming binnen gebieden, buurten en
complexen

3

1

5.6

Uitwerking programma van eisen naar definitief ontwerp op complexniveau

3
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6.

Verhuur van woongelegenheden

BC

HG

6.1

Inhoud huurcontract en huurreglement

1

3

6.2

Beleid inzake aangaan en beëindigen huurovereenkomst

1

3

6.3

Incassobeleid

1

3

7.

Huurprijzenbeleid

BC

HG

7.1

Algemene kaders huurbeleid en beleid huurprijzen

1

3

7.2

Huurprijzenbeleid algemeen eerstvolgend jaar en vaststellen jaarlijkse
huursomstijging

1

1

7.3

Huurprijzenbeleid op gebiedsniveau/huurdifferentiatie binnen algemene
kaders

1

1

7.4

Huurprijzenbeleid op complexniveau/huurdifferentiatie binnen algemene kaders

2

7.5

Huurverhoging bij woningverbetering op complexniveau *

3

8.

Verkoop

BC

HG

8.1

Algemeen beleid verkoop woningen

1

3

8.2

Verkoop en procedure per gebied en/of complex

1

1

8.3

Verkoopplanning en procedure, kaders

1

1

8.4

Afspraken gemengd beheer en samenwerking BC en VvE, algemeen kader

2

8.5

Afspraken gemengd beheer en samenwerking BC en VvE per complex

3

9.

Woonomgeving/leefbaarheid

BC

9.1

Onderhoud en verbetering aan woongelegenheden en woonomgeving
binnen het gebied, de buurt of het complex voor wat betreft het deel van de
verhuurder *

3

9.2

Leef- en woonklimaat op gebieds- buurt- of complexniveau wat betreft het deel
van de verhuurder

3

9.3

Leef- en woonklimaat op complexniveau wat betreft het deel van de verhuurder

3

10.

Servicepakketten

BC

HG

10.1

Algemene kaders en kwaliteitseisen ten aanzien van service en overige
dienstverlening en de afhandeling van conflicten (vaststelling beleid)

1

4

10.2

Meetsysteem van de geboden kwaliteit (uitvoering).

4

10.3

Evaluatie en beleid naar aanleiding van de periodieke verslaglegging inzake
kwaliteit van service en dienstverlening (evaluatie en bijstelling)

4
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10.4

Evaluatie en beleid naar aanleiding van de periodieke verslaglegging inzake
kwaliteit van service en dienstverlening gebied en complex

10.5

Procedure en wijze van afrekening en verslaglegging servicekosten en
overige dienstverlening, algemene kaders

10.6

Procedure en wijze van afrekening en verslaglegging servicekosten en
overige dienstverlening binnen kaders, per complex

10.7

Vaststellen en wijzigen pakketdifferentiatie van technische en niet-technische
voorzieningen wat betreft aard en omvang van de service en de kosten
daarvan binnen algemene kaders

10.8

Vaststellen en wijzigen pakketdifferentiatie van technische en niet-technische
voorzieningen wat betreft aard en omvang van de service en de kosten
daarvan binnen algemene kaders per gebied en complex. Dit is inclusief de
dienstverlening door de huismeester

3*

10.9

Wijziging kostentoedeling of kostenberekening servicepakket op
complexniveau

3

10.10

Uitbreiding/wijziging in aard en omvang servicepakket op complexniveau

3*

11.

Beheer en eigendom

BC

HG

11.1

Inschakelen van een andere beheersorganisatie (niet zijnde de eigenaar)
algemene kaders en procedure

1

3

11.2

Inschakelen van een andere beheersorganisatie (niet zijnde de eigenaar) op
gebieds- of complexniveau

2

1

11.3

Kaders, taken kostenverdeling en verantwoordelijkheden bij buurtbeheer en
leefbaarheid

11.4

Taken en verantwoordelijkheden bij buurtbeheer en leefbaarheid per gebied en
complex

2

11.5

Uitvoering van beheer van gemeenschappelijke voorzieningen, technisch en
niet-technisch per gebied en complex

1

HOOFDSTUK 7

3

4

3

1

4

1

3

1

Oprichten van een bewonerscommissie

Oprichten van een bewonerscommissie
1. Elke huurder, Huurgenoot en/of Stadgenoot of andere partij kan het initiatief nemen een
bewonerscommissie op te richten. Als Stadgenoot het initiatief genomen heeft dan meldt zij dit aan
Huurgenoot. Als Huurgenoot het initiatief heeft genomen dan meldt zij dit aan Stadgenoot.
2. Daar waar al bewonerscommissies bestaan worden geen initiatieven genomen of ondersteund door
Huurgenoot of Stadgenoot voor het oprichten van een nieuwe bewonerscommissie.
3. Huurgenoot ondersteunt initiatieven om een bewonerscommissie op te richten in complexen waar
geen bewonerscommissie is. Dit doet Huurgenoot door het geven van advies en informatie en
verwijzing naar mogelijke ondersteuners.
4. De initiatiefnemers, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel maken bekend aan alle overige bewoners
van het complex dat zij een bewonerscommissie willen oprichten in het complex. Zij geven daarbij
aan waar de huurders zich kunnen melden als zij deel willen nemen in de commissie en tot wanneer
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dat kan. Er wordt in beginsel niemand uitgesloten van deelname aan de commissie.
5. De bewonerscommissie zal zichzelf uiteindelijk voorstellen aan alle huurders door middel van
een bijeenkomst of op een andere manier die zo veel mogelijk bewoners van het complex bereikt
(nieuwsbrief, internet, etc.).
6. Huurgenoot erkent de bewonerscommissie wanneer en zolang als zij voldoet aan de bepalingen uit
de erkenningsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.
7. De bewonerscommissie erkent Huurgenoot als koepel van alle bewonerscommissies van Stadgenoot
en sluit zich daarbij aan.
8. Huurgenoot bevestigt de erkenning en aanmelding van de bewonerscommissie schriftelijk aan de
bewonerscommissie en aan Stadgenoot. Daarbij krijgt Stadgenoot de naam en adresgegevens van
de commissie en haar leden.
Erkenningsvoorwaarden BC
1. Haar leden worden gekozen of aangewezen uit en door de huurders die de bewonerscommissie
vertegenwoordigt.
2. Alle huurders die door de bewonerscommissie worden vertegenwoordigd, moeten op de hoogte
worden gehouden van de standpunten die de commissie inneemt in het overleg met Stadgenoot, de
plannen die de commissie heeft voor de komende periode en de vertegenwoordigde bewoners de
mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de keuzes die de commissie maakt. Dit kan een
commissie op verschillende manieren doen: een jaarvergadering, een bewonersbrief, enquêtes enz.
Wel moet voor Stadgenoot en Huurgenoot aantoonbaar zijn dat dit gebeurt.
3. Als door specifieke omstandigheden in het werkgebied van de bewonerscommissie de hierboven
in lid 2 genoemde wijzen van verantwoording afleggen en communiceren niet effectief werken, dan
kan de bewonerscommissie een beroep doen op ondersteuning van Huurgenoot en Stadgenoot om
het bereik van de bewonerscommissie onder de huurders in het werkgebied van de commissie te
vergroten. Als de bewonerscommissie niet zelf het initiatief neemt dan is zij verplicht mee te werken
aan initiatieven van Huurgenoot en Stadgenoot om het bereik te optimaliseren.
4. Per complex of werkgebied wordt door Huurgenoot en Stadgenoot slechts één bewonerscommissie
erkend.
5. In uitzondering op lid 4 is het in een gebied wel mogelijk dat er een commissie bestaat die het
complex overstijgende belang van de huurders vertegenwoordigt terwijl er tegelijkertijd commissies
zijn die de belangen van aparte complexen vertegenwoordigen. Samenwerking tussen deze twee
lagen van participatie wordt door Stadgenoot en Huurgenoot gewenst en bevordert.
6. Binnen een bewonerscommissie kunnen er verschillende themagroepen bestaan, zoals een
tuincommissie of een schoonmaakcommissie. De algemene bewonerscommissie houdt contact met
alle subcommissies en zorgt ervoor dat signalen van deze subcommissies ook bij Stadgenoot en
Huurgenoot terecht komen.
7. De bewonerscommissie is lid van Huurgenoot.
Erkenningsvoorwaarden Complexvertegenwoordiger
1. Er is in het complex geen bewonerscommissie actief.
2. De huurders die door de complexvertegenwoordiger worden vertegenwoordigd worden
zo nodig op de hoogte gehouden en betrokken bij de bepaling van de standpunten die de
complexvertegenwoordiger in het overleg met Stadgenoot inneemt.
3. De complexvertegenwoordiger is als lid toegelaten door Huurgenoot en staat bovendien open voor en
zet zich in voor de vorming van een bewonerscommissie voor het desbetreffende complex.
4. De complexvertegenwoordiger dient bekend te zijn bij en aanspreekbaar te zijn voor de huurders
uit het betreffende complex. Dat houdt in dat de complexvertegenwoordiger de huurders in het
betreffende complex minimaal één maal (1) per jaar verslag doet van de ingenomen standpunten en
de voorgenomen activiteiten.
5. De complexvertegenwoordiger is lid van Huurgenoot.
Ondersteuning bewonerscommissie/complexvertegenwoordiging
Deze ondersteuning is vastgelegd in het financieel reglement van Huurgenoot. Dit reglement wordt hier
ter informatie opgenomen.
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HOOFDSTUK 8

Reglement vergoedingen bewonerscommissies Stadgenoot
Versie januari 2009 vastgesteld door de ALV van Huurgenoot

Definities:
Huurgenoot: de huurderskoepel van Stadgenoot. Verder te noemen: Huurgenoot.
Bewonerscommissies: elke door Huurgenoot op grond van de samenwerkingsovereenkomst erkende
organisatie van huurders en bewoners.
VERGOEDINGEN AAN BEWONERSCOMMISSIES
Huurgenoot kent drie soorten ondersteuning aan bewonerscommissies.
• De basisvergoeding, deze is beschikbaar voor elke bewonerscommissie die dit aanvraagt en lid
is van de vereniging Huurgenoot.
• De extra vergoeding. De mogelijkheid bestaat om meerkosten in een jaar vergoed te krijgen.
• De inhoudelijke vergoeding. Het is mogelijk om inhoudelijke ondersteuning te vragen. Het bestuur
van Huurgenoot kijkt samen met de bewonerscommissie welke ondersteuning noodzakelijk is en
hoe die het best geleverd kan worden. De kosten zijn in eerste instantie voor Huurgenoot, indien
noodzakelijk wordt samen naar extra financiering gezocht.
Basisvergoeding
De basisvergoeding is een vergoeding om de organisatiekosten voor de bewonerscommissie te dekken.
Per bewonerscommissie wordt er standaard een bedrag vergoed van € 275,- per jaar (prijspeil 2016).
Welke kosten worden hiermee vergoed?
De basisbijdrage is bedoeld voor het in stand houden van de organisatie. Kosten die hieronder vallen zijn:
• Kopieerkosten
• Portokosten
• Kantoorbenodigdheden (papier etc.)
• Telefoonkosten met een maximum van € 60,-• Gebruik internet en E-mail (eenmalig, maximaal 1x per BC en een maximum van € 90,-• Vergaderkosten (koffie en thee).
Extra vergoeding
Sommige bewonerscommissies hebben meer uitgaven dan gedekt worden door de basisbijdrage.
Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een extra aanvraag te doen.
De kosten die dit betreffen, zijn bijvoorbeeld:
• Hogere organisatiekosten.
• Eenmalige kosten in verband met een speciale activiteit waarbij de bewonerscommissie de
initiatiefnemer is.
• Eenmalige kosten in verband met investeringen in materiaal (meubilair voor kantoor, apparatuur etc.).
Speciaal geval huisvestingskosten
Hier moet Huurgenoot een uitzondering maken. Sommige bewonerscommissies huren een ruimte van
Stadgenoot of een andere verhuurder. Deze kosten zijn zo hoog dat Huurgenoot niet het budget heeft om
dit (geheel) te betalen. In een dergelijk geval zal samen met Stadgenoot een oplossing gezocht worden
voor de financiering hiervan. Daar waar mogelijk zal Huurgenoot tot die tijd bijdragen in deze kosten.
Niet vergoed worden:
• Abonnementskosten internet, telefoon.
• Bestuursvergoedingen.
• Reiskosten, deze zijn onderdeel van de organisatiekosten.
Hoeveel van de extra vergoeding wordt toegekend, wordt bepaald door het dagelijks bestuur van
Huurgenoot. Als een bewonerscommissie het niet eens is met de beslissing van het dagelijks bestuur,
kan de commissie dit voorleggen aan het bestuur.
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Ondersteuning
Naast de financiële ondersteuning kunnen bewonerscommissies behoefte hebben aan inhoudelijke
ondersteuning. Bijvoorbeeld als er een knelpunt is waar ze met Stadgenoot niet uitkomen. Via
Huurgenoot kan er bemiddeld worden bij conflicten, extra kennis worden gegeven om bepaalde punten
beter aan te kunnen pakken en zo voort.
De inhoudelijke ondersteuner zal altijd samen met de bewonerscommissie op zoek gaan naar
oplossingen. Als er meer ondersteuning nodig is dan er budget is bij Huurgenoot, zal de ondersteuner
samen met de bewonerscommissie en Huurgenoot op zoek gaan naar aanvullende financiering.
De ondersteuner rapporteert ook aan het bestuur van Huurgenoot over de voortgang en inzet van de
ondersteuning.
VERANTWOORDING VERGOEDINGEN
Basisvergoeding
De basisbijdrage dient verantwoord te worden door de bewonerscommissie aan Huurgenoot. Dit dient te
gebeuren voor 31 januari van het volgende boekjaar samen met het jaarverslag.
Extra vergoeding
De extra vergoedingen worden uitsluitend uitgekeerd als de betreffende bewonerscommissie een
begroting heeft ingediend. De extra vergoedingen worden maximaal 1 maand na ontvangst verantwoord
door middel van originele bonnen en nota’s.
Bij vergoeding van hogere organisatiekosten moet de betreffende bewonerscommissie een
verantwoording geven van de uitgaven, inclusief de originele bonnen en rekeningen.
CRITERIA VOOR TOEKENNING
1. De basisbijdrage wordt uitgekeerd bij aanvraag.
2. De reserve van de bewonerscommissie mag nooit meer zijn als tweemaal de jaarlijkse vergoeding.
3. Bij de extra bijdrage wordt gekeken naar de reden van aanvraag.
4. Bij eenmalige aanvraag t.b.v. investeringen wordt gekeken naar de redelijkheid van de investering ten
opzichte van de mogelijkheden.
5. Bij extra ondersteuning voor reguliere kosten wordt ook gekeken naar de draagkracht van de
organisatie zelf.
PROCEDURE VERGOEDINGEN
De vergoedingen worden in een keer uitbetaald als de liquiditeit van Huurgenoot dit toelaat.
Indien er voor 1 juli van het betreffende boekjaar een nieuwe bewonerscommissie wordt opgericht dan
heeft deze commissie recht op het volledige bedrag van € 275,=.
Indien na 1 juli van het betreffende boekjaar een nieuwe bewonerscommissie wordt opgericht dan heeft
deze commissie recht op de helft van het jaarlijkse bedrag, te weten
€ 137,50.
De penningmeester beslist over de aanvragen.
Procedure in tijd
In december krijgen de bewonerscommissies het aanvraagformulier voor het komende jaar toegestuurd.
De aanvragen moeten voor 15 januari bij de penningmeester binnen zijn.
Voor 31 januari worden de aanvragen beoordeeld en krijgen de bewonerscommissies bericht over de
toekenning of afwijzing van hun aanvraag.
Indien de aanvraag niet (geheel) wordt gehonoreerd zijn de redenen hiervan opgenomen in de brief
waarin het besluit is vermeld.
De bewonerscommissie kan bij (gedeeltelijke) afwijzing van de aanvraag in beroep bij het bestuur.
Voor 15 februari zijn alle toegekende vergoedingen uitbetaald.
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BEROEP BIJ HET BESTUUR:
Als een bewonerscommissie het niet eens is met de (gedeeltelijke) afwijzing van een aanvraag dan
vraagt de bewonerscommissie schriftelijk een uitspraak van het bestuur hierover.
Het bestuur doet in de eerstvolgende bestuursvergadering uitspraak. De bewonerscommissie krijgt
na ontvangst van haar verzoek om een bestuursuitspraak een bevestiging van de ontvangst en een
datum toegestuurd wanneer de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvindt. Indien het bestuur het
noodzakelijk vindt, zal zij de bewonerscommissie benaderen voor meer informatie.
Na de bestuursvergadering krijgt de bewonerscommissie binnen een week de uitspraak van het bestuur
op schrift met een motivatie bij afwijzing.

Werkboek participatie definitief oktober 2016

31

Huishoudelijk reglement Vereniging Huurgenoot
Artikel 1 Algemeen
1. Dit reglement bevat aanvullende bepalingen op de Statuten van Huurgenoot en
zijn daarmee niet in strijd.
2. Onder het algemeen bestuur wordt verstaan die leden die vanuit de algemene
ledenvergadering zijn gekozen in het bestuur van de vereniging
Artikel 2 Het dagelijks bestuur
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris.
2. De voorzitter penningmeester en secretaris vormen gezamenlijk het Dagelijks
Bestuur
Artikel 3 Taken van het dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur heeft als taak de dagelijkse werkzaamheden van de
vereniging uit te (laten) voeren.
2. Het dagelijks bestuur bereidt de agenda voor de vergaderingen van het bestuur
voor
3. Het dagelijks bestuur onderhoudt de contacten met Stadgnoot
4. Het dagelijks bestuur bereidt het overleg tussen het bestuur van Huurgenoot en
de directie van Stadgnoot voor
5. Het dagelijks bestuur bewaakt de uitvoering van afspraken die gemaakt zijn
tussen de vereniging Huurgenoot en andere partijen.
6. taken van de voorzitter zijn onder andere, doch niet uitsluitend:
a. toezicht houden op het handhaven van dit reglement, en op het uitvoeren
van besluiten van het bestuur;
b. het voorbereiden en leiden van vergaderingen van het bestuur en de
algemene ledenvergadering;
c. het onderhouden van contacten met Stadgnoot, overheden en anderen;
d. de vereniging naar buiten toe representeren.
7. De taken van de secretaris zijn onder andere, doch niet uitsluitend:
a. het (doen) beheren van het archief van Huurgenoot;
b. het voeren van correspondentie ten behoeve van het bestuur en de
vereniging;
c. het oproepen van de vergaderingen van de het bestuur en de algemene
ledenvergadering;
d. (het zorgen voor) de verslaglegging van vergaderingen van het bestuur en
de algemene ledenvergadering;
e. het opstellen van het jaarverslag van Huurgenoot.
8. De taken van de penningmeester zijn onder andere, doch niet uitsluitend:
a. het beheren van de geldmiddelen van Huurgenoot en het bijhouden van
de financiële administratie van Huurgenoot;
a. het innen van vorderingen en het betalen van schulden van Huurgenoot;
b. het opstellen van het financiële jaarverslag;
c. het opstellen van de begroting.
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Artikel 4 De vergaderingen
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als een van de leden van Dagelijks
bestuur noodzakelijk acht.
2. De besluitvorming binnen het dagelijks bestuur vindt plaats bij meerderheid.
3. Besluiten van het Dagelijks bestuur dienen te worden bekrachtigd door het
algemeen bestuur.
Artikel 5 werkgroepen
1. Het bestuur kan zich door een commissie laten bijstaan in het vervullen van
bepaalde werkzaamheden en taken.
2. Deze werkgroep kan bestaan uit een aantal leden uit het bestuur en leden van de
vereniging en wordt op voorstel van het dagelijks bestuur door het bestuur
benoemd.
3. Taken en werkwijze worden in overleg met de werkgroep door het bestuur
schriftelijk vastgelegd. De werkgroep brengt jaarlijks en aan het eind van de
werkzaamheden aan het bestuur verslag uit van zijn werkzaamheden.
Artikel 6 Rooster van aftreden
1. De bestuursleden zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en zijn dan terstond
herbenoembaar
2. De bestuursleden treden terug volgens onderstaand rooster van aftreden:
bestuurslid
Andre Kroon
Erwin Vleerlaag
Chris Vonk
Ben Padberg
Nyamad Moenna
Ger Holland
Hans Schouten
Marianne Henning
Riwka Cohen
Annemiek van Koolwijk
Hanny Jonker

Benoemd sinds
Juli 2009
Juli 2009
Juli 2009
Juli 2009
Juli 2009
Juli 2009
Juli 2009
Juli 2009
Oktober 2010
Februari 2011
Februari 2011

Aftreden per
Zomer 2014
Zomer 2013
Zomer 2012
December 2011
Zomer 2012
Zomer 2013
Zomer 2014
Zomer 2012
Oktober 2015
Februari 2016
Februari 2016

Artikel 6 Slotbepalingen
1. Dit reglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering
2. Dit reglement kan gewijzigd worden op voordracht van het bestuur en met
instemming van de algemene ledenvergadering
3. Bij tegenstrijdigheden tussen dit reglement en de statuten prevaleren de
regelingen zoals in statuten vastgelegd.
Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering dd. 26 oktober 2011
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5.1 Beleid Servicekosten Stadgenoot
Versie 2018
Stadgenoot volgt in de meeste gevallen de regels van de huurcommissie.
Wijzigingen in beleid
Stadgenoot heeft het beleid ten aanzien van de servicekosten op onderdelen gewijzigd. Op sommige
delen is al instemming van Huurgenoot, andere onderdelen zijn in discussie.
Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen beschreven.
In de komende periode zal Huurgenoot aandringen op nieuw, samenhangend document met
betrekking tot de servicekosten waar zowel de huurders als Stadgenoot vanuit kunnen gaan in hun
overleggen met elkaar.
Van huismeester naar wijkbeheerder
Stadgenoot kiest ervoor om de wijkbeheerder breder in te zetten dan in één complex. Hoe dat
precies werkt kunt u lezen in de notitie van Huismeester naar Wijkbeheerder. Deze vindt u in de
map.
Lampenfonds (2017)
Stadgenoot kiest ervoor om de lampen van de gemeenschappelijke verlichting (trappenhuizen,
galerijen, bergingsgangen enz.) periodiek te vervangen zodat er niet elke keer iemand naar ene
complex moet als er een lamp stuk is. Het vervangen van de lampen is uitbesteed aan een extern
bedrijf: SDR. Als er toch een storing is in de gemeenschappelijke verlichting kunt u dat bedrijf bellen.
De kosten van het vervangen van de lampen worden afgerekend via ene fonds. Dat wil zeggen dat
niet jaarlijks wordt afgerekend maar dat als er te veel is ontvangen in het fonds, de bijdragen aan het
fonds worden verminderd. Dit omdat vervangen van lampen niet elk jaar hoeft te gebeuren.
Daarnaast is het de wens van Stadgenoot om over te gaan op LED verlichting, waardoor de lampen
nog langer meegaan.
De verdeling van bijdragen aan het lampenfonds is nog onderwerp van gesprek.
2018: er wordt gedacht om versneld over te stappen op ledverlichting in de gemeenschappelijke
ruimtes. Omdat dit (in totaal) ene stevige investering is, wil Stadgenoot dit uitbesteden. Huurgenoot
is nu in gesprek over de uitvoering hiervan.
Kijktuinen of verblijfstuinen
Bij sommige complexen is wel een gemeenschappelijke tuin maar die tuin is niet toegankelijk voor de
bewoners. Het gaat om ene kijktuin (je kunt er alleen maar naar kijken). Er is een uitspraak van de
rechter dat voor kijktuinen geen bijdrage voor onderhoud mag worden gevraagd van de huurders.
Stadgenoot heeft geïnventariseerd waar dit van toepassing is en de bewoners voorgelegd om de
keus te maken: of de tuin iom te zetten in een gebruikstuin (je kunt er wel in) en het onderhoud
blijven betalen, of niet meer betalen en genoegen nemen met een soberder onderhoud van de tuin.
Warmte
De warmtewet uit 2014 maakte de kosten voor huurders en verhuurders alleen maar hoger. In de
nieuwe warmtewet zijn de collectieve verwarmingen van corporaties weer uitgezonderd van de
warmtewet. Het maximumtarief blijft wel gelden voor alle huurders. In de praktijk verandert er voor
de huurders van Stadgenoot niet heel veel. Er wordt nog steeds afgerekend volgens hetzelfde
systeem, waarbij wordt gecontroleerd of het maximumtarief niet overschreden wordt. Huurgenoot
blijft met Stadgenoot in gesprek om te zorgend at de kosten voor de huurders zo laag mogelijk
blijven.
Informatiemap bewonerscommissies, versie juli 2018

Van huismeester naar wijkbeheerder
Wijzigingen in de dienstverlening van Stadgenoot
Versie 2017

Wat gaat er veranderen?
1. Het aantal
Het aantal huismeesters gaat met ingang van 1 januari 2016 terug van 28 naar 20.
2. De naam
De roepnaam huismeester verdwijnt. Vanaf 2016 spreken we van wijkbeheerders.
Binnen de groep van 20 wijkbeheerders komt een onderscheid tussen 14 sociale
wijkbeheerders en 6 facilitaire wijkbeheerders.
3. De sociale wijkbeheerder
De sociale wijkbeheerder wordt ingezet voor contacten met huurders.
Hij voert geen technische werkzaamheden meer uit zoals lampen vervangen en naamplaatjes
aanbrengen. Het vervangen van kapotte lampjes wordt vanaf 2016 door een aannemer
gedaan.
De sociale wijkbeheerder bemiddelt bij overlastsituaties, treedt handhavend op in
gemeenschappelijke ruimtes en voert welkomstgesprekken met nieuwe huurders. Hij
ondersteunt bewoners bij initiatieven om de leefbaarheid in een complex of buurt te
verbeteren, geeft voorlichting aan huurders en inventariseert hun wensen bij
onderhoudsprojecten. Zie bijlage A voor een meer uitgebreide beschrijving.
4. De facilitaire wijkbeheerder
De facilitaire wijkbeheerder wordt overwegend (80%) ingezet voor ondersteunende activiteiten
van Stadgenoot in de complexen. Hij ontvangt en begeleidt aannemers in complexen, hij leest
camerabeelden uit, geeft meterstanden door aan instanties en stelt deuren van
parkeergarages goed in. De rest van zijn tijd (20%) wordt hij ingezet voor contacten met
huurders. Zie bijlage B voor een meer uitgebreide beschrijving.
5. Meer planmatig werken vanuit zes gebiedsbeheerteams
De wijkbeheerders gaan anders werken dan de huismeesters. Zij gaan meer planmatig
werken en minder ad hoc reageren op allerlei binnenkomende vragen. Vragen van bewoners
worden gebundeld per complex of gebied en op vaste dagdelen afgehandeld. Hetzelfde geldt
voor grote (vastgoed)projecten van Stadgenoot waarvoor de wijkbeheerders worden ingezet.
De wijkbeheerders bestrijken een groter gebied dan voorheen de huismeesters. Zij werken
vanuit zes gebiedsbeheerteams: Centrum-Noord, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp, West,
Zuid en Oost-Zuidoost-Diemen. Hierin werken zij nauw samen met gebiedsbeheerders en
medewerkers overlast & zorg. De wijkbeheerders werken aan de hand van een jaarlijks
opgesteld activiteitenplan.
6. Invloed bewoners(commissies) op werkzaamheden
Bewoners(commissies) krijgen indirect invloed op de werkzaamheden van de wijkbeheerders
en van de zes gebiedsbeheerteams. De afdeling Gebiedsbeheer organiseert jaarlijks voor elk
van de zes gebieden ‘’ophaalbijeenkomsten” voor (bewoners)commissies om de prioriteiten
per gebied te kunnen bepalen. Deze worden verwerkt in de jaarlijks op te stellen
activiteitenplannen.
7. Wijkkantoren en bewonersruimten
Verdeeld over de stad komen er in het bezit van Stadgenoot zeven wijkkantoren. Dit wordt de
uitvalsbasis van de medewerkers gebiedsbeheer in de gebieden, waaronder de
wijkbeheerders. Vanuit deze gemeenschappelijke uitvalsbasis werken de medewerkers
dagelijks aan de uitvoering van hun activiteiten en projecten. Op de wijkkantoren zullen ook
regelmatig andere medewerkers van Stadgenoot (medewerkers dagelijks onderhoud,
medewerkers woonfraude, huurincasso, verhuur) te vinden zijn. Door samen vanuit één plek
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te werken verwachten we een betere afstemming van werkzaamheden. Naast de wijkkantoren
blijven her en der nog ontmoetingsruimten voor bewoners (buurtentrees, buurtkamers)
bestaan. Hier zullen medewerkers gebiedsbeheer regelmatig aanschuiven voor overleggen
met bewonerscommissies en actieve bewoners.
8. Stadgenoot stopt de huismeesterdienst aan vve’s
Op 1 januari 2016 stopt Stadgenoot de levering van huismeesterdiensten aan VvE’s. VvE’s
kunnen de huismeesterdiensten voortaan inhuren bij de organisatie Zone 3. Stadgenoot
draagt de dienstverlening op 1 januari 2016 één op één over aan Zone3. Als Vve’s geen
huismeester meer willen inhuren zal Stadgenoot eigen medewerkers inzetten om huurders te
ondersteunen bij het oplossen van sociale problemen in VvE’s.

Waarom zijn deze veranderingen nodig?
Stadgenoot kiest voor een meer actieve inbreng van bewoners in de complexen. Stadgenoot wil
bewoners meer op hoofdlijnen ondersteunen en faciliteren. Medewerkers worden minder ingezet voor
uitvoerende taken. Hierbij speelt ook mee dat Stadgenoot een krimpende organisatie is die preciezer
moet bepalen waar zij haar mensen en middelen inzet. We moeten het met minder mensen doen én
efficiënter. Dit geldt ook voor de wijkbeheerders.

Waar zijn de wijkbeheerders actief?
Stadgenoot wil de wijkbeheerders in bijna het gehele bezit kunnen inzetten. Dit heeft te maken met
het volgende. Woningen van Stadgenoot zullen steeds vaker bewoond worden door huurders met een
krappe beurs en/of een kwetsbare achtergrond (alleenstaande ouderen, huurders met een zorgvraag,
vluchtelingen etc.). Het gevolg hiervan zal zijn dat de druk op de portieken in het hele bezit zal
toenemen en wij met meer sociale problemen op de trap te maken zullen krijgen, ook in de goede
huisbaasgebieden. Om daar het hoofd aan te bieden hebben wij in al onze buurten sociaal vaardige
wijkbeheerders nodig die makkelijk contact kunnen leggen met huurders, sociale problemen snel
kunnen signaleren en goed kunnen doorverwijzen.
Maar de inzet van de wijkbeheerders is niet in elk gebied hetzelfde.
In buurten waar bewoners in grote meerderheid zelf heel goed hun complexen schoon, veilig en
leefbaar weten te houden - de goede huisbaasgebieden – zijn de wijkbeheerders alleen op de
achtergrond aanwezig. In deze gebieden maakt de wijkbeheerder twee keer per jaar een ronde door
de complexen om te beoordelen of deze er veilig en netjes bij liggen. Bij nieuwe verhuringen voert de
wijkbeheerder alleen welkomstgesprekken met kwetsbare huurders. Bij beginnende burenoverlast
wordt hij wel ingezet als bemiddelaar tussen buren.
De beperkte inzet van de wijkbeheerder kan in de goede huisbaasgebieden gezien worden als een
soort verzekering voor de huurder voor mindere tijden. Bewoners zijn bij lastige woonsituaties
verzekerd van de ondersteuning van een wijkbeheerder. Hierbij hoort uiteraard ook een lagere
financiële bijdrage van de huurder.
In complexen met relatief veel leefbaarheidsproblemen is de wijkbeheerder intensiever aanwezig en
doet hij ook meer dingen. Hier loopt hij maandelijks of zelfs wekelijks een ronde door de complexen.
Hij voert hier welkomstgesprekken met alle bewoners en bemiddelt natuurlijk ook bij ruzies tussen
buren. En hij ondersteunt hier initiatieven van bewoners om de buurt leefbaar te maken. In deze
“intensief beheergebieden” zal hij ook regelmatig ingezet worden om huurders voor te lichten over
beheeronderwerpen als inbraak, schoonmaak en brandveiligheid. Logischerwijs hoort bij een grotere
ureninzet van de wijkbeheerder in deze intensief beheergebieden ook een hogere bijdrage van de
huurder.

Hoe kunnen huurders invloed uitoefenen op de activiteiten van
Gebiedsbeheer?
De wijkbeheerders en de gebiedsbeheerders werken aan de hand van een activiteitenplan dat jaarlijks
wordt opgesteld voor de zes beheergebieden van de afdeling Gebiedsbeheer. Hierin staat welke
activiteiten Gebiedsbeheer in dat jaar gaat uitvoeren. Dit kunnen onderhoudsprojecten en
tuinrenovaties zijn, maar ook schoonmaakacties, leefbaarheidsprojecten of
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voorlichtingsbijeenkomsten. Bewoners(commissies) krijgen invloed op de inhoud van de
activiteitenplannen van Gebiedsbeheer. Daarvoor organiseert de afdeling jaarlijks per gebied aparte
‘ophaalbijeenkomsten’ voor bewoners(commissies). Op deze wijze krijgen huurders indirect invloed op
de werkzaamheden van Gebiedsbeheer, waaronder de wijkbeheerder.

Wat kosten de wijkbeheerders?
Het bijzondere aan de functie van wijkbeheerder is dat zowel huurders als Stadgenoot meebetalen
aan de kosten. Dit is wettelijk zo geregeld. Op dit moment (2015) zijn de totale kosten van 28
huismeesters € 1.939.959,-. Deze nemen in 2016 af tot € 1.660.197,- omdat Stadgenoot dan terug
gaat naar 20 wijkbeheerders. Voor Stadgenoot nemen de kosten echter met € 315.000,- toe omdat
a. In 2016 een lagere uurprijs voor de wijkbeheerder gaat gelden, namelijk €36,- per uur in plaats
van € 39,- per uur. Dit is een wettelijke verplichting. Dit is overigens geen kostendekkende
uurprijs. Een kostendekkende uurprijs is € 55,- per uur. Stadgenoot legt voor elke uur inzet
van een wijkbeheerder zo wie zo €19- per uur toe.
b. De deelname van betalende bewoners uit vve’s verdwijnt. Deze was een stuk hoger dan in het
sociale bezit.
c. Stadgenoot neemt de kosten van 4,8 fte facilitaire wijkbeheerders voor zijn rekening omdat
deze in hoofdzaak corporatietaken uitvoeren en geen bewonerstaken..
Stadgenoot vindt de inzet van wijkbeheerders belangrijk maar wil wel toe naar een betere dekking van
de kosten voor de overblijvende 15,2 fte wijkbeheerders. Dit kan alleen als meer huurders gaan
meebetalen en niet alleen de 36% van de huurders die nu meebetaalt. Wij stellen het volgende voor:
Drie tarieven
Voor de goede huisbaasgebieden (50% van het bezit) stelt Stadgenoot een tarief voor van € 1,50 per
maand.
Voor de “intensiefbeheergebieden” (flink aan de slag en actieve inzet op leefbaarheid) stelt
Stadgenoot een tarief voor van € 3,50 per maand.
Deze tarieven zijn allebei lager dan de tarieven die huurders nu gemiddeld per maand voor de
huismeester betalen (€ 4,40 per maand).
Tenslotte zijn er nog negen gebieden waar Stadgenoot zo weinig woningen heeft (minder dan 20
woningen per gebied) dat de inzet van de wijkbeheerder minder dan 10 minuten per week zou zijn. Dit
is zo weinig dat Stadgenoot voor deze gebieden geen kosten voor de wijkbeheerder zal vragen. Zie
bijlage C voor een precieze verdeling van de ureninzet en de kosten per gebied .
Wie betaalt mee?
De nieuwe tarieven worden betaald door de huidige betalende huurders en door iedere nieuwe
huurder die vanaf 1 januari 2016 (bij mutatie) in een woning van Stadgenoot komt te wonen. De
zittende, niet-betalende huurders gaan pas meebetalen als in een gebied 70% van de huurders
meedoet. Vanwege de huidige lage mutatiegraad zal dat voor de meeste zittende, niet-betalende
huurders pas over 10 jaar zijn. Of nog later.
Stadgenoot stelt dus een geleidelijke ingroei van het aantal betalende huurders toe. Nu betaalt 36%
van de huurders mee, maar uiteindelijk (over ca. 10 jaar) betalen alle huurders mee aan de
wijkbeheerder. De bijdragen zijn echter beperkt: €0,- , € 1,50 of € 3,50 afhankelijk van het type gebied.
Ureninzet per gebied
In bijlage C is per gebied te zien wat de ureninzet is van de wijkbeheerder per week en per jaar.

Wat gebeurt er met het lampen vervangen?
De huidige wijze van lampen vervangen is inefficiënt. Als een lamp kapot is spreekt een huismeester
zijn voorraad aan en vervangt hij de lamp. Dit gaat over heel veel schijven. Huurder belt
Klantenservice, Klantenservice geeft melding door aan huismeester, huismeester stapt op zijn fiets
naar één van zijn voorraadplekken in de buurt, huismeester vervangt de lamp. Stadgenoot gaat over
naar een preventieve manier van lampen vervangen zoals de meeste corporaties die al hanteren.
Hierbij worden alle lampen in twee jaar preventief vervangen (vlak voor vervanging levensduur). Dit is
veel goedkoper (minder arbeidsuren) en het leidt tot veel minder ergernis en vragen van huurders. Met
ingang van 1 januari 2016 gaat een aannemer het lampen vervangen overnemen van de
huismeesters.
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De kosten hiervan zullen met ingang van 1 januari 2016 per huurder circa €1,50 per maand bedragen.
De precieze prijs zal per complex bepaald worden, afhankelijk van het aantal lampen en de benodigde
ureninzet. Op dit moment betalen de meeste huurders (64%) niet mee aan de arbeidsuren voor het
lampen vervangen omdat zij niet meebetalen aan de huismeester. Deze kosten worden per 1 januari
wél over de huurders omgeslagen waar het van toepassing is (bv. niet in gezinswoningen).
De kosten voor het lampen vervangen gaat Stadgenoot apart administreren in de
servicekostenafrekening en zit straks niet meer verstopt in de huismeesterbijdrage. Stadgenoot wil
daarnaast met Huurgenoot onderzoeken wat een overgang naar ledverlichting voor besparingen kan
opleveren (langere vervangingstijd en lagere energiekosten).
26 oktober 2015
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De ombudsman
Wat is een Ombudsman?
Een Ombudsman is een onafhankelijk en neutraal instituut, dat (op verzoek)
problemen van klanten zonder veel formaliteiten probeert op te lossen. De
Ombudsman bemiddelt tussen klant en Stadgenoot, maar kan niets afdwingen. De
Ombudsman is onafhankelijk. De leden zijn niet in dienst van Stadgenoot en hebben
geen zakelijke belangen bij Stadgenoot. De Ombudsman kan in alle vrijheid tegen
een klacht aankijken en heeft ruime mogelijkheden om een klacht te onderzoeken.
De belangen worden afgewogen binnen de wet- en regelgeving en de convenanten,
overeenkomsten, afspraken en beleidskaders die gelden voor Stadgenoot.

Voor wie?
De Ombudsman is bedoeld voor iedere klant die een klacht heeft over Stadgenoot.
Klanten zijn vooral huurders van Stadgenoot. Het kunnen individuele mensen zijn,
groepen van klanten en zelfs rechtspersonen (stichtingen, verenigingen en andere
organisaties). Algemeen gezegd is een klant eenieder die diensten van Stadgenoot
afneemt.

Welke klachten?
De Ombudsman heeft als doel een conflictsituatie op te lossen. Er moet wel sprake
zijn van een concrete kwestie of gebeurtenis die niet langer dan een half jaar
geleden plaatsvond. Klachten over beleid of beleidskeuzes van Stadgenoot, of
bijvoorbeeld over convenanten of overeenkomsten waarin Stadgenoot partij is, horen
niet tot de bevoegdheden van de Ombudsman. Hij maakt geen nieuw beleid en
neemt ook geen klachten in behandeling die betrekking hebben op woningtoewijzing.
Ook klachten waarin de rechter of de huurcommissie bevoegd is te oordelen
behandelt de Ombudsman niet.

Waar vindt u de ombudsman
U vindt de Ombudsman op de website van Stadgenoot. Daar kunt u ook meteen een
klachtenformulier invullen.
https://ombudsman.stadgenoot.nl/
Wilt u niet via Internet?
Dan kunt u ook per e-mail (ombudsman@stadgenoot.nl) uw klacht indienen, of via
een brief naar:
Postbus 9252, 1006 AG te Amsterdam.
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Reglement Ombudsman Stadgenoot
Artikel 1 Definities
1.1

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Stadgenoot: Stichting Stadgenoot, statutair gevestigd te Amsterdam, dan wel een
onderneming waarin Stadgenoot, al dan niet via een dochtermaatschappij, een
meerderheidsbelang heeft.
b. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten afneemt van Stadgenoot of
zaken geleverd krijgt van Stadgenoot.
c. Klacht: iedere schriftelijke uiting van onvrede over of kritiek op informatie verschaffing door
en/of concreet handelen of nalaten van Stadgenoot, van (voormalige) medewerkers van
Stadgenoot of van door Stadgenoot ingeschakelde personen, waardoor klager geacht kan
worden rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen.
d. Klager: de klant die een schriftelijke klacht indient.
e. Ombudsman: een instituut dat bemiddelt en adviseert bij klachten van klanten van Stadgenoot.
De Ombudsman spant zich in om tussen klager en Stadgenoot overeenstemming te bereiken
over een oplossing en/of afdoening van de klacht.
f. Huurderskoepel: een orgaan waarin de huurders binnen Stadgenoot vertegenwoordigd zijn.
g. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van Stadgenoot.
h. Bestuur: het bestuur van Stadgenoot
i. Voorzitter: de voorzitter van het instituut Ombudsman. Hij vertegenwoordigt dit instituut en is
het gezicht naar buiten toe. De voorzitter heeft in alle gevallen de eindverantwoordelijkheid over
het doen en laten van de Ombudsman.
j. Leden: de leden van de Ombudsman.
k. Secretaris: door Stadgenoot gefaciliteerde secretariële ondersteuning van de Ombudsman.

Artikel 2 Doel van dit reglement en naleving daarvan
Dit reglement bevat de procedureregels die gelden voor de behandeling van klachten van klanten
van Stadgenoot. Doel hiervan is een praktische en snelle rechtsgang te bieden om problemen
tussen Stadgenoot en haar klanten vlot en soepel te kunnen oplossen, vanuit de overtuiging
dat daarmee het aanzien van en het vertrouwen in Stadgenoot bij haar klanten gediend is. Het
indienen van een klacht bij de Ombudsman brengt met zich mee dat de klager akkoord gaat met de
procedureregels van dit reglement. Ook Stadgenoot is aan deze regels gebonden.

Artikel 3 Klachtrecht
Iedere klant van Stadgenoot heeft het recht bij de Ombudsman een klacht in te dienen.

Artikel 4 Aanmelden van een klacht
4.1
4.2

4.3

Een klacht dient— middels het klachtenformulier op de website van Stadgenoot of schriftelijk per
post of e-mail — te worden ingediend bij de Ombudsman.
Een klacht moet de aanleiding, omstandigheden en gebeurtenissen van de klacht vermelden.
Indien de klacht betrekking heeft op het gedrag of besluiten van personen, moet de naam van de
desbetreffende persoon worden vermeld, voor zover die de klager bekend is. De klager kan zelf
een voorstel voor een oplossing aandragen.
De klager kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een derde. De Ombudsman kan in dat
geval om een schriftelijke machtiging vragen.

Artikel 5 Termijn van afhandeling
5.1

De Ombudsman streeft er steeds naar binnen drie maanden na ontvangst van de klacht tot
afronding te komen. Bij ingewikkelde zaken kan dit langer duren. In dat geval krijgen partijen
hierover binnen drie maanden van de Ombudsman bericht.

Artikel 6 In behandeling nemen van de klacht/ontvankelijkheid
6.1

De secretaris van de Ombudsman registreert de klacht en stuurt deze per direct door naar de
voorzitter.
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6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

De secretaris stuurt de klager binnen twee weken een bevestiging van ontvangst. Indien niet aan
alle eisen van artikel 4.2 wordt voldaan stelt de secretaris de klager een redelijke termijn (in het
normale geval drie weken) om dit gebrek te herstellen. De secretaris kan de klager ondersteunen
bij het herstellen van bedoelde gebreken.
De datum waarop de voorzitter een klacht van een klant ontvangt, zonder gebreken in de zin van
artikel 4.2, geldt als ontvangstdatum van de klacht.
Indien de voorzitter op grond van 6.5 of 6.6 beslist de klacht niet in behandeling te nemen, dan zal
hij dat binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk aan de klager laten weten. De
klacht wordt dan niet-ontvankelijk verklaard met een motivering. Indien sprake is van een
omstandigheid als bedoeld in 6.5. onder e, verwijst de voorzitter duidelijk naar deze andere
rechtsgang. Indien de voorzitter artikel 6.5. onder f buiten toepassing laat, dan zal hij dit motiveren.
De voorzitter beoordeelt of behandeling van de klacht door de Ombudsman mogelijk is. Hij ziet van
behandeling af wanneer naar zijn oordeel:
a. de klacht niet voldoende bekend is bij Stadgenoot, of als Stadgenoot nog niet op de klacht heeft
gereageerd en een redelijke reactietermijn nog niet verstreken is.
b. geen sprake is van een klacht in de zin van dit reglement of niet is voldaan aan de eisen van
artikel 4.2.
c. sprake is van een klacht betreffende algemeen beleid van Stadgenoot.
d. sprake is van een klacht betreffende een kwestie die reeds onder de rechter is.
e. sprake is van een klacht waarbij een andere rechtsgang openstaat die meer toegesneden en/of
toegerust is op beslechting van de voorliggende kwestie. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten
die betrekking hebben op de hoogte van de huurprijs of servicekosten en daarom behoren tot
de competentie van de Huurcommissie, of klachten die betrekking hebben op de reguliere
woningtoewijzing, en behoren tot de competentie van de gemeente Amsterdam.
f. sprake is van een klacht over een gebeurtenis die op de datum van ontvangst reeds langer dan
een half jaar geleden is voorgevallen. De voorzitter kan in uitzonderlijke gevallen artikel 6.5.
onder f buiten toepassing laten.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Artikel 7 Verdere behandeling klacht
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5
7.6
7.7

7.8
7.9
7.10

Indien de Ombudsman de klacht in behandeling neemt, stuurt hij de klacht door naar Stadgenoot.
Stadgenoot stuurt vervolgens binnen de door de Ombudsman gestelde redelijke termijn een
schriftelijke reactie aan de Ombudsman.
De secretaris stuurt de schriftelijke reactie van Stadgenoot binnen een week na ontvangst door
naar de klager. De Ombudsman kan daarbij aan de klager en Stadgenoot verzoeken in eerste
instantie nog eens te trachten onderling tot een oplossing te komen, en stelt daartoe een termijn.
De Ombudsman kan een voorbereidend onderzoek instellen, en stelt daartoe per geval een
termijn. De secretaris verzamelt daartoe op aanwijzing van de Ombudsman alle gewenste
informatie en doet daarvan schriftelijk verslag. Dit rapport van voorbereidend onderzoek wordt
zowel aan de klager als aan Stadgenoot verzonden.
De Ombudsman mag de klager en/of (personen bij) Stadgenoot en/of derden schriftelijk of
mondeling benaderen om zich een oordeel te vormen over de omstandigheden en gang van zaken
rondom de klacht. De Ombudsman kan tevens besluiten om ter plaatse een onderzoek in te
stellen.
De Ombudsman houdt, goed verdeeld over een jaar, tenminste vier zittingen waarop klachten van
klanten worden behandeld.
Zodra de Ombudsman van oordeel is dat alle benodigde gegevens voorhanden zijn, zal de klacht
op een zitting worden geplaatst. De klager en Stadgenoot worden door de secretaris in ieder geval
twee kalenderweken voor de zitting schriftelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De Ombudsman kan op verzoek van of met instemming van alle betrokkenen, dat wil zeggen met
alle klagers en Stadgenoot, besluiten om klachten van meerdere klagers die met elkaar verband
houden gevoegd te behandelen.
De zitting dient ertoe om nadere uitleg te geven aan elkaar en aan de Ombudsman, waarna de
Ombudsman alles overwegende een richting zal aangeven waarin hij een oplossing ziet en zal
trachten partijen ten aanzien van die oplossing bij elkaar te brengen.
De klager en Stadgenoot worden ter zitting in de gelegenheid gesteld om hun standpunt mondeling
toe te lichten.
De zittingen zijn niet openbaar.
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7.11
7.12

7.13
7.14

Het is niet toegestaan om tijdens of na de zitting nieuwe documenten standpunten, feiten of eisen
in te brengen, tenzij de Ombudsman meent dat daarmee de zaak wordt gediend en meent dat
daardoor de belangen van de andere partij niet onnodig worden geschaad.
De Ombudsman kan — al dan niet op verzoek van de klant of Stadgenoot — derden uitnodigen om
in verband met de klacht te worden gehoord of te adviseren. Indien de Ombudsman of (een
vertegenwoordiger van) Stadgenoot besluit om derden uit te nodigen, zijn de kosten hiervan voor
Stadgenoot. Indien de klant besluit om derden uit te nodigen, zijn de kosten hiervan voor de klant,
tenzij de Ombudsman anders besluit.
Stukken die de één inbrengt zullen door de secretaris steeds ook in het bezit worden gesteld van
de ander, zodat zowel de klager als Stadgenoot beiden een volledig dossier hebben.
De Ombudsman is verplicht om alles wat bij de behandeling van het geschil bekend is geworden,
tegenover derden vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 8 Beoordeling, afweging en afwikkeling door Ombudsman
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

De Ombudsman beoordeelt de klacht door posities, informatie en belangen van de klager en
Stadgenoot onafhankelijk, zelfstandig en onpartijdig tegen elkaar af te wegen. Hij treedt niet in de
beoordeling van het algemene beleid van Stadgenoot, of de inhoud van wetten, regelingen en
convenanten of andere overeenkomsten van Stadgenoot, voor zover deze op een reguliere manier
tot stand zijn gekomen. Die aanvaardt hij als kaders, waarbinnen zijn afwegingen plaatsvinden. Wel
kan hij de toepassing in concrete individuele gevallen toetsen.
De Ombudsman tracht te komen tot een situatie waarin klager en Stadgenoot het gezamenlijk eens
zijn over een oplossing.
De Ombudsman beraadslaagt en beslist zonder aanwezigheid van derden, achter gesloten deuren
over het uit te brengen advies.
De leden stemmen zonder last of ruggespraak. De secretaris heeft geen stemrecht.
De Ombudsman legt zijn overwegingen en voorgestane oplossing schriftelijk in een advies vast.
Klager en de vertegenwoordiger van Stadgenoot worden verzocht om binnen twee weken
schriftelijk aan te geven of zij akkoord gaan met het advies.
Indien klager en de vertegenwoordiger van Stadgenoot instemmen met het advies, zijn zij
gehouden overeenkomstig het advies te handelen.
Een partij die niet binnen acht weken na verzending van het advies reageert wordt geacht met het
advies te hebben ingestemd en is gehouden overeenkomstig het advies te handelen.
Indien klager of de vertegenwoordiger van Stadgenoot niet instemt met het advies, stuurt de
Ombudsman het advies naar het bestuur.
Het bestuur neemt een beslissing over het advies in haar eerstvolgende vergadering. Het bestuur
mag van het advies van de Ombudsman alleen gemotiveerd afwijken.
Het besluit van het bestuur wordt door het bestuur schriftelijk aan klager medegedeeld. Het besluit
van het bestuur vormt het eindoordeel inzake de door de klager ingediende klacht. Stadgenoot is
gehouden overeenkomstig dit eindoordeel te handelen.

Artikel 9 Jaarlijks verslag en evaluatie
9.1
9.2

De Ombudsman biedt het bestuur, de Raad van Commissarissen en de huurderskoepel jaarlijks
een inhoudelijk verslag van zijn werkzaamheden aan.
De Ombudsman treedt tenminste één maal per jaar met het bestuur van Stadgenoot en met de
huurderskoepel in overleg, met als doel de werkzaamheden van de Ombudsman in het afgelopen
jaar te evalueren.

Artikel 10 Samenstelling Ombudsman
10.1
10.2

10.3

De Ombudsman bestaat uit een voorzitter en twee leden. Daarnaast zijn er twee
plaatsvervangende leden.
De voorzitter van de Ombudsman wordt door het bestuur van Stadgenoot benoemd en ontslagen,
op bindende voordracht van de leden van de Ombudsman. Eén (plaatsvervangend) lid wordt
bindend voorgedragen door de huurderskoepel en één (plaatsvervangend) lid door Stadgenoot.
Alle leden worden benoemd en ontslagen door het bestuur van Stadgenoot.
De periode van benoeming bedraagt vier jaar. Herbenoeming voor één periode van vier jaar is
mogelijk.
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10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

De voorzitter en (plaatsvervangende) leden mogen geen personeels- of bestuurslid zijn van
Stadgenoot. Ook mag er geen sprake zijn van een commercieel of zakelijk belang.
Een voorzitter of (plaatsvervangend) lid van de Ombudsman onthoudt zich van deelname aan de
behandeling van een klacht indien er sprake is van persoonlijke betrokkenheid of indien er andere
feiten of omstandigheden bestaan waardoor zijn onpartijdigheid in het geding is. In dat geval treedt
een plaatsvervanger op.
Het lidmaatschap van de Ombudsman of voorzitterschap eindigt door:
a. het schriftelijk opzeggen door betrokkene;
b. het verstrijken van de benoemingstermijn zonder herbenoeming;
c. het overlijden van betrokkene;
d. opzegging door het bestuur.
Het bestuur van Stadgenoot kan na overleg met de huurderskoepel het lidmaatschap van de
voorzitter of (plaatsvervangende) leden van de Ombudsman opzeggen, wanneer dezen door
handelen of nalaten of vanwege publiciteit ernstig nadeel toebrengen aan het in hen gestelde
vertrouwen.
Het bestuur van Stadgenoot wijst een medewerker aan als secretaris van de Ombudsman.

Artikel 11 Vergoeding
11.1

Het bestuur van Stadgenoot stelt een honorarium vast als vergoeding voor de werkzaamheden van
de voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de Ombudsman.

Artikel 12 Overgangs- en slotbepalingen
12.1
12.2
12.3

Dit reglement treedt in de plaats van het Reglement Ombudsman Stadgenoot van 1 juli 2008.
Vaststelling en wijziging geschieden door het bestuur, gehoord hebbende de huurderskoepel.
Dit reglement treedt in werking op 19 januari 2016. De ten tijde van inwerkingtreding van dit
reglement aanhangige klachten c.q. geschillen worden afgewikkeld conform dit nieuwe reglement.

Reglement Ombudsman Stadgenoot – januari 2016

De Overlegwet
Formeel: de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV)
De overlegwet regelt dat de verhuurder overlegt met zijn huurders. Het is een wet die voorschrijft
wanneer de verhuurder met de huurders overlegt. De huurders krijgen via deze wet recht op
• het verkrijgen van informatie,
• het geven van gekwalificeerd advies (de verhuurder neemt het advies over of geeft een goede
reden waarom hij het advies niet overneemt)
• het instemmen met bepaalde besluiten
• het voordragen van leden van de raad van toezicht (raad van commissarissen) via en bindende
voordracht.
Ook bewonerscommissies krijgen in e overlegwet een positie waardoor de verhuurder in bepaalde
situaties met hen moet overleggen.
De wettekst in de bijlage.

De Woningwet, zoals vastgesteld in 2015
De woningwet is in 2015 grondig aangepast. De versie van daarvoor dateerde uit begin 19e eeuw,
een herziening was dan ook wel op zijn plaats.
In de nieuwe woningwet is omschreven welke activiteiten de woningcorporaties (toegelaten
instelling, T.I.) wel en niet mogen ontwikkelen. Het werkveld is dus duidelijk omschreven.
Corporaties mogen alleen actief zijn in de sociale huur. Dat zijn woningen met ene huur waarvoor
huurtoeslag kan worden verkregen. Dat zijn woningen met een huur onder de liberalisatiegrens. In
2018 ligt die grens op €710,68 kale huur per maand. Dat wil zeggen zonder servicekosten erbij.
Ook krijgen de huurders weer wat meer mogelijkheden om de verhuurder te controleren. Zij krijgen
het recht op instemming als de corporatie wil fuseren, verbindingen wil aangaan met andere partijen
(denk aan 1012Inc, waar Stadgenoot deel van uitmaakte).
De corporaties moeten prestatieafspraken maken met de gemeente waar zij werkzaam zijn. Dat
doen zij door een bod te doen op de woonvisie van de gemeente. De huurdersorganisaties hebben
adviesrecht op het bod en zijn partij in het overleg dat daarna volgt om met de gemeente tot
afspraken te komen. De huurdersorganisatie krijgt daarbij dezelfde informatie die de gemeente
krijgt, zowel inhoudelijk als financieel.
Als er meer corporaties in een gemeente zijn dan kan ook een bundeling van partijen plaatshebben.
In Amsterdam speelde de HA de rol van de vertegenwoordiging van de huurdersorganisaties, Nu zijn
de koepels samen een nieuwe organisatie aan het vormen om de rol van HA over te nemen. De HA is
eind 2017 opgeheven.
Een samenvatting van de wet in de bijlage .

BTIV, Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
In dit besluit wordt de woningwet verder uitgewerkt. Je kunt zeggen dat de regels van de wet
praktische handen en voeten krijgt. Enkele punten die in de wet onduidelijk waren of tot praktische
problemen leiden zijn via het BTIV wat gewijzigd waardoor duidelijkheid en werkbaarheid ontstaat.
Het BTIV wordt geregeld aangepast, dat is eenvoudiger dan het aanpassen van een wet.
In de bijlage het BTIV zoals geldend vanaf 1 januari 2017.
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De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Wet op het overleg huurders verhuurder
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van
woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
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;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a.

Onze Minister: Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

b.

woongelegenheid:
woning;

2°.

standplaats als bedoeld in artikel 1, onder j, van de Wet op de huurtoeslag; en

3°.

woonwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, van de Wet op de huurtoeslag;

c.

wooncomplex: een verzameling van ten minste 25 in elkaars nabijheid gelegen woongelegenheden
welke financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen;

d.

verhuurder: een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, dan
wel een eigenaar van ten minste 25 voor verhuur bestemde woongelegenheden in Nederland, of
degene die door die eigenaar gevolmachtigd is namens hem op te treden;

e.

huurder: huurder van een woongelegenheid van een verhuurder als bedoeld onder d, welke huurder
daarin zijn hoofdverblijf heeft;

f.

huurdersorganisatie: vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het behartigen van de
belangen van huurders en:

g.

2

1°.

1°.

van welke het bestuur wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij
vertegenwoordigt;

2°.

die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar
standpuntbepaling;

3°.

die ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin zij
verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het
eerstvolgende jaar bespreekt en deze vaststelt; en

4°.

die alle huurders van de woongelegenheden of wooncomplexen, waarvoor zij de belangen
behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten;

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°.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder huurder mede verstaan degene die de
woongelegenheid met toestemming van de verhuurder huurt van een huurder die haar huurt van die
verhuurder.

Artikel 2
1

Indien met betrekking tot de woongelegenheden of een of meer wooncomplexen van een verhuurder meer
huurdersorganisaties zijn opgericht, geldt deze wet voor al die huurdersorganisaties, tenzij de verhuurder
en die huurdersorganisaties gezamenlijk anders afspreken.

2

Indien ten aanzien van alle woongelegenheden van een verhuurder één huurdersorganisatie is opgericht,
worden de huurdersorganisaties die zijn opgericht met betrekking tot een of meer wooncomplexen van die
verhuurder, niet aangemerkt als huurdersorganisatie, tenzij:
a.

de verhuurder voornemens heeft die betrekking hebben op onderwerpen die rechtstreeks te maken
hebben met die wooncomplexen, en de huurdersorganisatie die is opgericht met betrekking tot een
of meer wooncomplexen, de belangen van de betrokken huurders met betrekking tot die
onderwerpen behartigt, dan wel

b.
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de verhuurder en de in de aanhef eerstbedoelde huurdersorganisatie anders zijn overeengekomen,
onverminderd het bepaalde in onderdeel a.
3

Tot de onderwerpen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, worden in elk geval gerekend de
onderwerpen, genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdelen b, h en j.

Artikel 2a
1

Een verhuurder draagt er zorg voor dat een bewonerscommissie de werkzaamheden die met haar taak
verband houden kan verrichten.

2

Een verhuurder kan besluiten een bewonerscommissie niet als bewonerscommissie in de zin van deze wet
aan te merken, indien die commissie niet aannemelijk kan maken dat zij namens bewoners van
huurwoningen van het betrokken wooncomplex met de verhuurder in overleg kan treden.

3

Een verhuurder kan besluiten slechts die bewonerscommissie als bewonerscommisie in de zin van deze wet
aan te merken, die wat betreft de omvang van haar achterban van bewoners van huurwoningen van het
betrokken wooncomplex, het meest representatief moet worden geacht.

Hoofdstuk 2. Recht op informatie, overleg en advies
Artikel 3
1

De verhuurder informeert de huurder, de betrokken bewonerscommissie en de betrokken
huurdersorganisatie op verzoek zo spoedig mogelijk schriftelijk over zijn beleid en beheer, dat rechtstreeks
te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen en de woonomgeving daarvan,
dat rechtstreeks van invloed is op de woon- en leefsituatie van de betrokken huurders, alsmede dat voor
hen van wezenlijk belang kan zijn.

2

Dit recht op informatie omvat in elk geval informatie over de volgende onderwerpen:
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.

3

De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor informatie, tegen de verstrekking waarvan het
bedrijfsbelang van de verhuurder zich verzet.

4

De informatie over de onderwerpen, genoemd in het tweede lid, onderdelen a en e, heeft betrekking op
het tijdvak van twaalf maanden, volgende op het tijdstip van verstrekking van die informatie; tevens wordt
een indicatie gegeven over de ontwikkeling met betrekking tot deze onderwerpen in de daaropvolgende
jaren.

Artikel 4
1

De verhuurder informeert de betrokken huurdersorganisatie en de betrokken bewonerscommissie eigener
beweging schriftelijk over zijn voornemens tot wijzigingen in het door hem gevoerde beleid of beheer,
bedoeld in artikel 3, tweede lid. Artikel 3, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2

De verhuurder geeft daarbij aan, wat de beweegredenen zijn voor zijn voornemens en welke gevolgen
daaruit voor de betrokken huurders voortvloeien.

Artikel 5
1

De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid of beheer, bedoeld in
artikel 3, tweede lid, niet uit dan nadat hij binnen een door hem aan te geven periode van ten minste zes
weken na het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 4, de huurdersorganisatie of de
bewonerscommissie in staat heeft gesteld met hem over de verstrekte informatie overleg te voeren en,
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indien de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie dat wenst, daarover een schriftelijk advies uit te
brengen.
2

Binnen veertien dagen na ontvangst van een schriftelijk advies als bedoeld in het eerste lid deelt de
verhuurder, indien hij het advies geheel of gedeeltelijk niet volgt, schriftelijk aan de huurdersorganisatie of
de bewonerscommissie de redenen daarvoor mee.

3

De verhuurder kan zijn voornemen uitvoeren:
a.

na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie
dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen;

b.

nadat de door de verhuurder gestelde termijn, bedoeld in het eerste lid, is verstreken;

c.

drie dagen nadat een schriftelijke mededeling als bedoeld in het tweede lid door de
huurdersorganisatie of de bewonerscommissie is ontvangen.

Artikel 5a
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.
Artikel 5b
1

De huurdersorganisatie, de bewonerscommissie en de huurder kunnen met de verhuurder schriftelijk
nadere afspraken maken over de onderwerpen waarover door de verhuurder informatie wordt gegeven.

2

Indien de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie de verhuurder te kennen heeft gegeven met hem
overleg te willen voeren over door de verhuurder verstrekte informatie als bedoeld in het eerste lid of de
artikelen 3 en 4 biedt de verhuurder daarvoor de gelegenheid.

3

De verhuurder voert ten minste een maal per jaar met de betrokken huurdersorganisaties en de betrokken
bewonerscommissies overleg, niet zijnde een overleg over verstrekte informatie als bedoeld in het eerste
lid of de artikelen 3 en 4. Die huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen gezamenlijk voor dat
overleg worden uitgenodigd.

4

De huurdersorganisatie en de bewonerscommissie kunnen onderwerpen aandragen voor de agenda van elk
overleg met de verhuurder. De verhuurder kan slechts met redenen omkleed weigeren een zodanig
onderwerp op de agenda te zetten en daarover overleg te voeren.

5

De verhuurder, de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie kan na tijdige voorafgaande
kennisgeving aan de andere overlegpartners, een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van
een overleg, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijze nodig is.

Artikel 5c
De verhuurder verstrekt ten behoeve van de oprichting, organisatie, of vertegenwoordiging van een
huurdersorganisatie op verzoek van een groep van ten minste drie huurders of de betrokken huurdersorganisatie
zo spoedig mogelijk een lijst met de adressen van zijn in Nederland verhuurde woongelegenheden.
Artikel 5d
1

De huurdersorganisatie kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg, met
het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.

2

De huurdersorganisatie kan in een overleg aan de in het eerste lid bedoelde deskundigen inlichtingen en
adviezen vragen.

3

Een deskundige kan door de huurdersorganisatie eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit
te brengen.

Artikel 5e
1

De verhuurder biedt de leden van het bestuur van de huurdersorganisatie gedurende een door de
verhuurder en de huurdersorganisatie gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar de gelegenheid om
de scholing en vorming te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen.

2

De verhuurder en de huurdersorganisatie stellen het aantal dagen, bedoeld in het eerste lid, vast op een
zodanig aantal als de betrokken leden van het bestuur van de huurdersorganisatie voor de vervulling van
hun taak redelijkerwijs nodig hebben, met dien verstande dat het aantal dagen niet lager vastgesteld kan
worden dan drie per jaar.

Artikel 6
Bij schriftelijke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie kunnen
aan de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie meer bevoegdheden dan de in deze wet genoemde worden
toegekend.
Artikel 7
1

De verhuurder vergoedt aan de huurdersorganisatie de kosten die rechtstreeks samenhangen met en
redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken, genoemd in de artikelen 3, 4, 5 en 5b.
Onder deze kosten worden in ieder geval begrepen de kosten van het uitnodigen van deskundigen en het
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vragen van inlichtingen en adviezen als bedoeld in artikel 5d, en de kosten van scholings- en
vormingsactiviteiten als bedoeld in artikel 5e.
2

De verhuurder en de huurdersorganisatie komen overeen dat de in een kalenderjaar gemaakte kosten,
bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld op een bepaald bedrag, dat de huurdersorganisatie naar
eigen inzicht kan besteden. De huurdersorganisatie legt binnen twee maanden na afloop van het jaar,
bedoeld in de eerste volzin, aan de verhuurder verantwoording af over de besteding van de ter beschikking
gestelde gelden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zal worden overschreden, komen slechts ten
laste van de verhuurder, voorzover hij in het dragen daarvan toestemt.

Hoofdstuk 3. Geschillenregeling
Artikel 8
1

Geschillen die voortvloeien uit deze wet worden hetzij met een schriftelijk verzoek ingediend bij de
huurcommissie, bedoeld in artikel 3a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, hetzij met een
verzoekschrift voorgelegd aan de kantonrechter.

2

Indien de kantonrechter constateert dat sprake is van een schending door de verhuurder van de
verplichtingen uit deze wet waardoor de verzoeker is benadeeld, kan hij bepalen dat, voorzover het geschil
betrekking heeft op door de verhuurder voorgenomen beleid, de uitvoering van dat beleid wordt
opgeschort totdat het verzuim is hersteld.

3

Indien de kantonrechter wordt verzocht te bepalen dat een door de verhuurder genomen besluit tot
wijziging van zijn beleid niet mag worden uitgevoerd, kan de kantonrechter bepalen dat een zodanig
besluit niet mag worden uitgevoerd, indien:
a.

dat besluit afwijkt van een advies als bedoeld in artikel 5, eerste lid, en

b.

de verhuurder de beslissing tot afwijking van het advies niet heeft onderbouwd of de verhuurder
naar het oordeel van de kantonrechter onder afweging van de betrokken belangen niet in
redelijkheid tot afwijking van het advies had kunnen komen.

Artikel 8a
1

Wanneer de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, op een
verzoek van de huurdersorganisatie, bewonerscommissie, huurder of verhuurder uitspraak heeft gedaan,
worden partijen geacht te zijn overeengekomen wat in die uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen
binnen acht weken nadat aan hen afschrift van die uitspraak is verzonden, een beslissing van de rechter
heeft gevorderd over het punt waarover de huurcommissie om een uitspraak was verzocht.

2

Tegen een beslissing krachtens dit artikel is geen hogere voorziening toegelaten.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 9
Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag
over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Artikel 10
1

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

2

Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet enig orgaan, niet zijnde een
huurdersorganisatie, in het bijzonder werkzaam is ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen
van de huurders bij een verhuurder, wordt dat orgaan tot twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet,
doch uiterlijk tot het tijdstip met ingang waarvan een huurdersorganisatie voor de betrokken huurders is
opgericht, aangemerkt als huurdersorganisatie.

3

De in artikel 7, vierde lid, genoemde verplichting voor de huurdersorganisatie tot indiening van een
begroting dient voor het kalenderjaar waarin deze wet in werking treedt, te worden ingediend binnen twee
maanden na de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 11
Deze wet wordt aangehaald als: Wet op het overleg huurders verhuurder.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges
en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Tavarnelle, 27 juli 1998
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
D. K. J. Tommel
Uitgegeven de dertiende augustus 1998
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2017-07-01/0/afdrukken
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Inleiding
De nieuwe Woningwet (ook bekend als ‘Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’) zal per 1 juli 2015 in werking treden. In de nieuwe wet staan aangescherpte regels over
het taakgebied van woningcorporaties en het toezicht. Daarnaast wordt de invloed van gemeenten en huurders op het beleid van corporaties versterkt.
De nieuwe Woningwet sluit aan op de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie
Woningcorporaties. Die rapporteerde eind vorig jaar over de misstanden bĳ woningcorporaties. Eén van de belangrĳkste conclusie was dat corporaties zich weer moeten richten op hun
kerntaak, namelĳk het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. De nieuwe Woningwet stelt nu duidelĳke grenzen die voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders.
Huurdersorganisaties in de corporatiesector krĳgen meer zeggenschap. Bĳ bepaalde corporatiebesluiten zoals fusies geldt een instemmingsrecht voor de huurders. Zĳ krĳgen verder het
recht om minstens een derde van de leden van de Raad van Commissarissen voor te dragen.
Een belangrĳk winstpunt is de rol bĳ de lokale prestatieafspraken. Huurdersorganisaties worden volwaardig partĳ bĳ het maken van deze afspraken met gemeente en corporaties. Dat geeft
hen meer mogelĳkheden om invloed uit te oefenen op beslissingen die huurders raken, zoals
het aanbod van betaalbare huurwoningen.
Het financiële en volkshuisvestelĳke toezicht wordt ondergebracht in een Autoriteit Woningcorporaties. Deze Autoriteit gaat onafhankelĳk en actief toezicht houden, zodat de kans op
ontsporingen in de toekomst zo klein mogelĳk wordt gehouden.

Kerntaak
Woningcorporaties keren terug naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilĳk passende huisvesting kunnen vinden.

Passend toewijzen

•

De belangrĳkste doelgroep van corporaties zĳn huishoudens met een inkomen beneden
de € 34.911 (prĳspeil 2015). Ten minste 80% van de vrĳkomende sociale huurwoningen
moet aan deze groep worden toegewezen.

•

Daarnaast is er ruimte om 10% van de woningen toe te wĳzen aan huishoudens met
een inkomen tussen de € 34.911 en € 38.950 (prĳspeil 2015, uitvoering motie Monasch
november 2013).

•

De resterende 10% sociale huurwoningen mogen corporaties vrĳ toewĳzen,
maar daarbĳ moeten zĳ wel voorrang geven aan mensen die door bĳvoorbeeld fysieke
of psychische beperkingen moeilĳk aan geschikte huisvesting kunnen komen.

•

Corporaties mogen ook woonzorggebouwen bouwen en beheren, zoals hospices,
blĳf-van-mĳn-lĳfhuizen en opvang voor dak- en thuislozen.
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Woningcorporaties moeten hun huren meer afstemmen op de inkomensniveaus
van de doelgroep. Aan ten minste 95% van de huishoudens die recht hebben op
huurtoeslag moet een woning toegewezen worden met een huurprĳs onder de
aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is het maximumbedrag waarover de huurtoeslag
wordt berekend: voor een- en tweepersoonshuishoudens € 575,87, voor meerpersoonshuishoudens € 618,24 (prĳspeil 2015). Uiterlĳk 31 december 2016 moeten corporaties
aan deze norm voldoen.

Maatschappelijk vastgoed

•

Woningcorporaties mogen onder voorwaarden maatschappelĳk vastgoed beheren,
zoals een gemeenschapscentrum, jongerencentrum of bibliotheek.

•

Voorwaarde is dat het maatschappelĳk vastgoed in gebieden ligt waar de
corporatie woningen bezit.

•

In beperkte mate zĳn commerciële activiteiten toegestaan in maatschappelĳk
vastgoed: 10% van het totale vloeroppervlakte.

•

Voor het ombouwen van verpleeg- en verzorgingshuizen gelden tĳdelĳk soepeler regels.

Leefbaarheid

•

Corporaties mogen investeren in de omgeving van de woningen die ze bezitten,
zoals het onderhoud van het eigen groen rondom hun complexen.

•

Ook mogen corporaties initiatieven van hun huurders ondersteunen, een huismeester
in dienst hebben en een bĳdrage leveren aan woonmaatschappelĳk werk.

•

Wat corporaties precies doen aan leefbaarheid spreken ze af met gemeente en
bewonersorganisaties.

Duurzaamheid

•

Woningcorporaties mogen voorzieningen aanbrengen (of huurders daarbĳ ondersteunen)
die bĳdragen aan duurzaam energiegebruik. Zoals zonnepanelen, grondwarmtepompen
en warmte-koude opslaginstallaties.

•

Een van de voorwaarden is dat de voorziening ten goede komt aan de eigen huurders.

Overige taken
De Woningwet 2015 is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbĳ het wenselĳk is dat ze andere activiteiten
blĳven ontplooien. Bĳvoorbeeld wanneer in een herstructureringswĳk de bouw van duurdere
huurwoningen gewenst is om zo een qua inkomenssamenstelling meer gemengde bevolking
te krĳgen.

•

De gemeente moet aangeven het betreffende project te willen en voert een markttoets
uit. Als blĳkt dat marktpartĳen geen interesse hebben, kan de gemeente de corporatie
vragen het project uit te voeren.
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Deze activiteiten zĳn geen diensten van algemeen economisch belang en vallen
dus buiten de kerntaak.

•

De Autoriteit Woningcorporaties beoordeelt of de markttoets voldoet aan de voorschriften
en of de werkzaamheden passen in het werkdomein van de corporatie.

•

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (wsw) beoordeelt of de werkzaamheden
financieel niet te riskant zĳn.

Prestatieafspraken tussen corporaties, gemeente
en huurdersorganisaties
Woningcorporaties dragen bĳ aan het gemeentelĳke volkshuisvestingsbeleid. Deze bĳdrage
wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersorganisaties en de woningcorporaties.

•

De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema’s benoemen
waarop de woningcorporatie volgens haar dient te presteren. De thema’s kunnen gaan
over bĳvoorbeeld nieuwbouw van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid, huisvesting
van specifieke groepen en energiebesparing.

•
•
•

Als de gemeente geen woonvisie heeft, zĳn prestatieafspraken niet verplicht.
Huurdersorganisaties zĳn overlegpartner van de gemeente en woningcorporaties.
Gemeente en huurdersorganisaties ontvangen uitgebreide informatie van de
corporaties, waaronder de jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestelĳk verslag
en een overzicht van voorgenomen werkzaamheden. Ook moet de corporatie inzicht
bieden in haar financiële mogelĳkheden.

•

De drie betrokken partĳen kunnen elkaar aan de prestatieafspraken houden.
Als zĳ er niet onderling uitkomen, kunnen zĳ geschillen voorleggen aan de minister.

•

Samenwerkende gemeenten kunnen de minister verzoeken om het regionale werkgebied
van hun corporaties vast te stellen. Hebben woningcorporaties ook nog bezit in andere
woningmarktregio’s, dan mogen ze dat blĳven beheren en herstructureren. Maar buiten
hun kernregio nieuw bouwen op grond die niet van hen is mag dan niet meer.

Scheiden of splitsen van sociale en
commerciële activiteiten
Woningcorporaties zĳn wettelĳk verplicht sociale activiteiten (diensten van algemeen economisch belang, oftewel daeb) los te koppelen van hun commerciële activiteiten (niet-diensten
van economisch belang, ofte wel niet-daeb). Dat kan door binnen de woningcorporatie een
administratieve scheiding aan te brengen tussen deze twee activiteiten of door niet-daeb-activiteiten juridisch af te splitsen in een woonvennootschap.

•

Zowel bĳ een administratieve scheiding als bĳ een juridische splitsing is vooraf
instemming van de toezichthouder vereist. De woningcorporatie moet het scheidingsof splitsingsvoorstel voor 1 januari 2017 indienen.

•

De nieuwe Woningwet schrĳft voor dat corporaties hun bezit op marktwaarde vaststellen.
Bĳ de scheidings- en splitsingsvoorstellen is dit ook een uitgangspunt.
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Het scheidings- of splitsingsvoorstel moet vergezeld gaan van een visie van gemeente
en de huurdersorganisatie.

•

Kleine corporaties kunnen in aanmerking komen voor vrĳstelling van de verplichting tot
scheiden en splitsen. Het gaat hierbĳ om woningcorporaties die én een jaaromzet hebben
van minder dan € 30 miljoen, én waarvan de niet-daeb-activiteiten maximaal 5% bedragen van de jaaromzet, én de niet-daeb investeringen per boekjaar maximaal 10% bedragen van de totale jaarinvesteringen.

Goed bestuur
De nieuwe Woningwet stelt regels aan de kwaliteiten van bestuurders en het interne toezicht
van woningcorporaties.

•

Voor leden van het bestuur en van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie
geldt een ‘geschiktheidstoets’, die betrekking heeft op competenties en op antecedenten.

•

Er worden ook beperkingen gesteld aan nevenfuncties om belangenconflicten te
voorkomen. De bestuurder mag onder meer geen functie hebben bĳ een andere
woningcorporatie en geen lid zĳn van het bestuur van een decentrale overheid
(gemeente, provincie of waterschap).

•

De huurdersorganisatie heeft het recht commissarissen voor te dragen voor de Raad
van Commissarissen: minimaal twee commissarissen wanneer die raad bestaat uit vĳf of
meer personen en één commissaris wanneer de raad bestaat uit drie of vier personen.
Deze voordracht is bindend.

Toezicht
Er komt een Autoriteit Woningcorporaties die onafhankelĳk en integraal toezicht houdt op
woningcorporaties. Deze autoriteit wordt ondergebracht bĳ de Inspectie voor Leefomgeving
en Transport.

•

De Autoriteit beoordeelt het financiële en volkshuisvestelĳke beleid, het beheer en de
financiële situatie van de woningcorporatie en van haar dochtermaatschappĳen.

•

Signalen die duiden op verhoogde risico’s bĳ woningcorporaties leiden tot
intensiever toezicht.

•

De Autoriteit Woningcorporaties gaat alle scheidings- en splitsingsvoorstellen van
woningcorporaties beoordelen.

•

Het wsw, dat de leningen van de woningcorporaties borgt, komt onder toezicht van de
minister en gaat ook de sanering van woningcorporaties voor haar rekening nemen.
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Sterkere positie huurders
Huurdersorganisaties in de corporatiesector krĳgen met de nieuwe Woningwet uitgebreide
bevoegdheden, waardoor zĳ meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

•

Zĳ krĳgen onder andere instemmingsrecht bĳ fusies en verbindingen en het recht om
minimaal een derde van de Raad van Commissarissen voor te dragen.

•

Daarnaast worden huurdersorganisatie volwaardig partner bĳ het maken van lokale
prestatieafspraken met gemeenten en corporaties.

•

Ter voorbereiding op de prestatieafspraken ontvangen huurdersorganisaties dezelfde
informatie die de corporatie aan de gemeente moet verstrekken.

•

Huurdersorganisaties mogen een externe deskundige inhuren. De corporatie moet
deze kosten vergoeden. Verder moeten huurdersorganisatie en verhuurder in overleg
bepalen hoeveel scholingsdagen redelĳk zĳn. Het minimum is vastgelegd op drie dagen
per jaar. Dit wordt vastgelegd in de Wet op het overleg huurders verhuurder (wohv).

•

Het wordt mogelĳk om een huurdersraadpleging te houden. Huurdersorganisaties
kunnen dit middel inzetten, maar gemeenten en corporaties ook.

•

Huurders krĳgen de mogelĳkheid om een wooncoöperatie op te richten, waarin
bewoners gezamenlĳk hun huurwoningen kunnen kopen en/of het onderhoud verzorgen.
Bewonersinitiatieven die een wooncoöperatie willen starten hebben vanaf 1 juli 2015
recht op een periode van zes maanden om een coöperatieplan op te stellen; een bĳdrage
van € 5.000,- van de woningcorporatie om dat plan te maken; en een ‘bruidsschat’ van
vĳf jaar onderhoudsreserveringen van de betreffende woningen (als de wooncoöperatie
daadwerkelĳk wordt gerealiseerd).
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Bijlage
Wat verandert er voor huurdersorganisaties?
Met de nieuwe Woningwet verandert er veel in de positie van huurdersorganisaties. Hun positie wordt fors verbeterd met meer rechten en extra mogelĳkheden. De veranderingen op een rĳ.
•

Huurders worden volwaardig partĳ bĳ prestatieafspraken. Huurdersorganisaties moeten worden uitgenodigd voor het maken van prestatieafspraken en hebben recht op dezelfde informatie die de corporatie aan de gemeente geeft. Als de drie partĳen niet binnen zes maanden tot
afspraken komen, kan elk van de drie partĳen bezwaar aantekenen bĳ de minister.

•

Huurdersorganisaties krĳgen instemmingsrecht bĳ het aangaan van fusies en verbindingen.
Uitzondering is een situatie waarin een fusie noodzakelĳk is om faillissement van een corporatie te voorkomen of de volkshuisvestelĳke doelen te halen. De minister bepaalt of dat het geval
is.

•

Minimaal een derde van de leden in de Raad van Commissarissen moet bestaan uit huurderscommissarissen. Als er geen huurdersorganisatie is, berust het voordrachtsrecht bĳ de huurders van de corporatie gezamenlĳk.

•

Het recht op financiering van huurdersorganisaties wordt beter vastgelegd. Huurdersorganisaties hoeven niet langer achteraf met bonnetjes om geld te vragen, maar aan het begin van het
jaar op basis van een begroting. Daar moet achteraf uiteraard wel verantwoording over worden
afgelegd.

•

Verhuurders mogen niet langer weigeren om het inhuren van een deskundige door de huurdersorganisatie te vergoeden. De huurdersorganisatie kan één of meer deskundigen uitnodigen om een overleg bĳ te wonen. Ook de scholingskosten moeten door de verhuurder worden
betaald. Huurders en verhuurder moeten in overleg bepalen hoeveel scholingsdagen redelĳk
zĳn, maar het minimum is vastgelegd op drie dagen per jaar. Omdat dit in de Overlegwet geregeld wordt, gelden beide verbeteringen ook voor huurdersorganisaties in de commerciële
huursector.

•

Het wordt mogelĳk om een huurdersraadpleging te houden. Huurdersorganisaties kunnen dit
middel gebruiken, maar gemeenten en corporaties ook.

•

Huurdersorganisaties krĳgen het recht van enquête. Als er sprake is van wanbeleid binnen een
woningcorporatie kan de huurdersorganisatie een verzoek indienen bĳ de Ondernemingskamer om onderzoek te doen naar het beleid en de gang van zaken. Vervolgens kan de Ondernemingskamer bĳ gebleken wanbeleid maatregelen treffen.

•

Corporaties dienen, in overleg met het college van b&w en huurdersorganisaties, een sociaal
statuut op te stellen met afspraken hoe omgegaan wordt met sloop en renovatie van woningen
en hoe de bewoners daarbĳ worden betrokken. Dit sociaal statuut bevat ook afspraken over de
(hoogte van de) tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten.

•

Corporaties moeten een overzicht opstellen van voorgenomen werkzaamheden in de eerstvolgende vĳf jaar. Over dit overzicht voert de corporatie overleg met huurdersorganisaties en bewonerscommissies.

•

Huurders krĳgen de mogelĳkheid een wooncoöperatie op te richten. Om de haalbaarheid
te onderzoeken moet de woningcorporatie een initiatiefgroep zes maanden de tĳd geven en
€ 5.000,- beschikbaar stellen. Als de wooncoöperatie gerealiseerd wordt, krĳgt die een ‘bruidsschat’ mee van vĳf jaar onderhoudsreserveringen.

•

Corporaties moeten de sociale activiteiten (diensten van algemeen economisch belang) scheiden van de commerciële activiteiten. Als een corporatie bĳ die scheiding woningen die op basis
van het puntenaantal geliberaliseerd kunnen worden, in de commerciële tak wil onderbrengen,
is een zienswĳze van gemeente en huurdersorganisatie verplicht.
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Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
Geldend van 25-07-2018 t/m heden

Besluit van 16 juni 2015, houdende nieuwe nadere regels betreffende toegelaten instellingen en
dochtermaatschappijen en nadere regels betreffende wooncoöperaties (Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 24 maart 2015, nr. 2015-0000176563,
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
Gelet op de artikelen 1, eerste lid, 18a, vierde lid, 19, zesde lid, 20, vijfde lid, 21, tweede lid, onderdelen d en e,
en vierde en vijfde lid, 21a, tweede en derde lid, 21c, eerste en tweede lid, 21f, 25, tweede lid, 26, eerste lid,
aanhef en onderdeel i, en tweede lid, 27, eerste en vijfde lid, 30, derde lid, 31, vierde lid, 35, eerste en tweede
lid, 36, eerste lid, 36a, vijfde lid, 38, vierde lid, 41a, tweede lid, 41b, derde lid, 41c, tweede en derde lid, 41d,
42, tweede lid, tweede volzin, 43, derde lid, 44, zesde lid, 44a, tweede lid, 44c, eerste lid, aanhef en onderdelen
b, c, f en g, en vierde lid, 45, eerste lid, tweede lid, onderdeel f, onder 2°, en zesde lid, 46, tweede lid, eerste
volzin, 47, eerste lid, onderdeel f, en tweede, vierde en vijfde lid, 48, eerste, tweede, derde, vijfde, zesde en
zevende lid, 49, zesde en zevende lid, 50, derde lid, 50a, eerste en tweede lid, 50b, derde lid, 50c, tweede lid,
53, vierde lid, onderdeel c, en vijfde lid, 54, eerste lid, 55a, tweede lid, 55b, derde lid, 56, 57, eerste lid, 58,
tweede lid, 61, vierde lid, 61c, 61lb en 104a, tweede lid, van de Woningwet, artikel II, twaalfde lid, van de
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, alsmede de artikelen 16, eerste lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet, 45 van de Comptabiliteitswet 2001, 21, derde lid, van de Drinkwaterwet, 6.6, eerste
lid, van de Waterwet, 1, tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur,
63 van de Wet inrichting landelijk gebied, 8.1a, derde lid, en 10.12, tweede lid, van de Wet luchtvaart, 5.16a,
eerste en tweede lid, en 10.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer, 1.3, tweede lid, van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, 31a, vijfde lid, van de Wet op de
ondernemingsraden, 3.37, 4.1, vierde lid, 4.3, eerste lid, en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, 1, tweede lid,
van de Wet toezicht accountantsorganisaties, 37h van de Wet waardering onroerende zaken en 162 van het
Wetboek van Strafvordering;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2015, nr. W04.15.0089/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 juni 2015, nr. 2015-000335173,
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
§ 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 1
1

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:
–

Autoriteit Consument en Markt: Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van
de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

–

basisrentelening: lening met een vaste contractrente vermeerderd met een opslag die periodiek
door de instantie die die lening verstrekt wordt herzien, welke voldoet aan de eisen voor het
verstrekken van borging als opgenomen in de standaardleningovereenkomst van de
borgingsvoorziening;

–

beleggingen: door toegelaten instellingen of dochtermaatschappijen uitgezette middelen die tijdelijk
niet benodigd zijn om aan hun lopende financiële verplichtingen te voldoen, met uitzondering van
collegiale leningen en financiële derivaten;

–

bewonersorganisaties: in het belang van huurders van woongelegenheden van toegelaten
instellingen werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1, eerste
lid, onderdeel f respectievelijk g, van de Wet op het overleg huurders verhuurder;

–

blijvend gereguleerde woongelegenheid: woongelegenheid met een huurprijs van ten hoogste het in
artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag, waarvan de
waardering van de kwaliteit, bedoeld in artikel 5 van het Besluit huurprijzen woonruimte, niet kan
leiden tot een huurprijs die hoger is dan dat bedrag;

–

collegiale leningen: door toegelaten instellingen aan andere toegelaten instellingen verstrekte
leningen;

–

complex: een verzameling van meer dan één in elkaars nabijheid gelegen woongelegenheden welke
financieel, administratief, bouwkundig of anderszins een eenheid vormen;

–

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2018-07-25/0/afdrukken

31-07-18

wetten.nl - Regeling - Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - BW... pagina 2 van 60

daeb-tak: administratief afzonderlijk ingericht deel van de toegelaten instelling, dat werkzaamheden
verricht die behoren tot de diensten van algemeen economisch belang;
–

financiële derivaten:
a.

financiële contracten waarvan de waarde is afgeleid van een onderliggende waarde of een
referentieprijs, of

b.

onderdelen van financiële contracten die, op zichzelf beschouwd, financiële contracten als
bedoeld in onderdeel a zijn;

–

financiële onderneming: onderneming die in een lidstaat het bedrijf van kredietinstelling mag
uitoefenen, beleggingsdiensten mag verlenen, beleggingsinstellingen mag beheren, rechten van
deelneming in een beleggingsmaatschappij mag aanbieden, of het bedrijf van verzekeraar mag
uitoefenen;

–

fuserende toegelaten instelling: toegelaten instelling of instellingen die, al dan niet gezamenlijk met
andere bij een fusie betrokken rechtspersonen of vennootschappen, een verzoek om goedkeuring
van een door haar of hen voorgenomen fusie indient of indienen, of die indiening voorbereiden;

–

fusie: fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

–

geliberaliseerde woongelegenheid: woongelegenheid die is verhuurd of laatstelijk was verhuurd
tegen een huurprijs die hoger is dan het in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de
huurtoeslag genoemde bedrag;

–

gemengd complex: complex waarvan zowel woongelegenheden deel uitmaken met betrekking tot
welke de waardering van de kwaliteit, bedoeld in artikel 5 van het Besluit huurprijzen woonruimte,
kan leiden tot een huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op
de huurtoeslag genoemde bedrag, als woongelegenheden deel uitmaken met betrekking tot welke
die waardering kan leiden tot een huurprijs die hoger is dan dat bedrag;

–

gemengd geliberaliseerd complex: gemengd complex waarin met betrekking tot minder dan 10%
van de daarvan deel uitmakende woongelegenheden de waardering van de kwaliteit, bedoeld in
artikel 5 van het Besluit huurprijzen woonruimte, kan leiden tot een huurprijs van ten hoogste het in
artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag;

–

gemengd gereguleerd complex: gemengd complex waarin met betrekking tot 10% of meer van de
daarvan deel uitmakende woongelegenheden de waardering van de kwaliteit, bedoeld in artikel 5
van het Besluit huurprijzen woonruimte, kan leiden tot een huurprijs van ten hoogste het in artikel
13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag;

–

getaxeerd: na een taxatie overeenkomstig bij ministeriële regeling te geven voorschriften
opgenomen in een taxatierapport dat is opgesteld door een onafhankelijke taxateur die is
ingeschreven in een register dat tot doel heeft zijn deskundigheid te waarborgen, dan wel
opgenomen in een document dat als ten minste even betrouwbaar kan worden beschouwd als een
zodanig taxatierapport;

–

hedging: door het sluiten van payer swaps afdekken dan wel beperken van risico’s die gepaard gaan
met een stijging van de rente op variabele leningen;

–

herstructurering:
a.

b.

transformeren van onroerende zaken die verband houden met werkzaamheden die behoren
tot de diensten van algemeen economisch belang in onroerende zaken die verband houden
met werkzaamheden die niet behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, door
middel van:
1°.

het slopen van onroerende zaken als eerstgenoemd in de aanhef en het ter plaatse van
die sloop bouwen van onroerende zaken als laatstgenoemd in de aanhef, of

2°.

het zodanig treffen van ingrijpende voorzieningen aan of het samenvoegen van
onroerende zaken als eerstgenoemd in de aanhef, dat die zaken nadien onroerende
zaken als laatstgenoemd in de aanhef zijn, of

verwerven van onroerende zaken die verband houden met werkzaamheden die behoren tot
de diensten van algemeen economisch belang teneinde die zaken te transformeren
overeenkomstig onderdeel a, en vervolgens dat zodanig transformeren;

–

intrinsieke waarde: waarde van een aandeel in een rechtspersoon of vennootschap, verkregen door
het saldo van activa en schulden van die rechtspersoon of vennootschap te delen door het aantal
aandelen in die rechtspersoon of vennootschap;

–

investering: aangaan van een verplichting of achtereenvolgende samenhangende verplichtingen tot
het doen bouwen of verwerven van onroerende of roerende zaken respectievelijk met elkaar
samenhangende onroerende of roerende zaken, of het beschikbaar stellen van eigen of vreemd
vermogen of verlenen van garanties aan of ten behoeve van een verbonden onderneming;

–

lidstaat: lidstaat van de Europese Unie, andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende
de Europese Economische Ruimte, en Zwitserland;

–

liquiditeitsbuffer: som van de liquide middelen van een toegelaten instelling, haar direct of vrijwel
direct liquide te maken beleggingen en de direct opeisbare en met het oog op het bereiken van een
voldoende omvang van die buffer aan te wenden leningsfaciliteiten;

–

marktwaarde: waarde waartegen een onroerende zaak in de gebruiksstaat waarin die zich bevindt,
wordt overgedragen in een situatie waarin partijen volledig geïnformeerd, prudent en niet onder
enigerlei dwang handelen;
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–

marktwaarde vrij van huur en gebruik: prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van
huur en gebruik en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste
voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed;

–

modelmatige marktwaarde: waarde van een onroerende zaak in verhuurde staat, bepaald
overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens artikel 31;

–

niet-daeb-tak: administratief afzonderlijk ingericht deel van de toegelaten instelling, dat
werkzaamheden verricht die niet behoren tot de diensten van algemeen economisch belang;

–

payer swap: renteswap van de partij die een vaste rente betaalt en een variabele rente ontvangt;

–

potentieel te liberaliseren woongelegenheid: woongelegenheid met een huurprijs van ten hoogste
het in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag, waarvan
de waardering van de kwaliteit, bedoeld in artikel 5 van het Besluit huurprijzen woonruimte, kan
leiden tot een huurprijs die hoger is dan dat bedrag;

–

rating: taxatie van de kredietwaardigheid van een financiële onderneming of een lidstaat;

–

ratingbureau: bureau dat een rating verstrekt;

–

rentecap: financieel derivaat tussen twee partijen bij of inzake een financiering, waarbij de koper
tegen betaling van een geldsom gedurende een bij dat derivaat overeengekomen periode de
garantie van een ten hoogste te betalen rentetarief verkrijgt;

–

renteswap: financieel derivaat tussen twee partijen om gedurende een bij dat derivaat
overeengekomen periode kasstromen in de vorm van rentebetalingen uit te wisselen;

–

saneringsplan: plan als bedoeld in de artikelen 29, eerste lid, en 57, eerste lid, onderdeel a, van de
wet;

–

splitsing: splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

–

variabele lening: lening waarvan de rente elke 12 maanden of vaker wordt herzien;

–

vervreemding van een woongelegenheid voor eigen gebruik: vervreemding van een
woongelegenheid aan een natuurlijke persoon, waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de
eerste graad van die persoon zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben;

–

vervreemding van een woongelegenheid niet voor eigen gebruik: vervreemding van een
woongelegenheid aan een natuurlijke persoon, waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de
eerste graad van die persoon niet zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben;

–

wet: Woningwet;

–

WOZ-waarde: aan een onroerende zaak overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de Wet
waardering onroerende zaken toegekende waarde, vastgesteld overeenkomstig artikel 22, eerste lid,
van die wet.

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde worden onder woongelegenheden,
gebouwen en onroerende zaken mede verstaan hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden.

Hoofdstuk II. Wooncoöperaties
Artikel 2
1

Op het tijdstip van de oprichting van een wooncoöperatie bestaat de meerderheid van haar leden uit
personen met een huishoudinkomen dat niet hoger is dan de inkomensgrens, genoemd in artikel 16,
eerste lid, onderdeel b.

2

De wooncoöperatie heeft bij haar oprichting een coöperatieplan, waarover met toegelaten instellingen
overleg is gevoerd. Het coöperatieplan bevat in elk geval een regeling omtrent de wijze waarop de
wooncoöperatie bijdraagt aan het onderhoud en het beheer van de woongelegenheden die door haar leden
worden bewoond, en, indien de wooncoöperatie zich ten doel stelt aan dat onderhoud en beheer bij te
dragen nadat haar leden de door hen bewoonde woongelegenheden in eigendom hebben verworven, een
regeling omtrent het na haar oprichting door toegelaten instellingen aan hen vervreemden van die
woongelegenheden.

3

De betrokken toegelaten instelling stelt voor het opstellen van het coöperatieplan eenmalig financiële
middelen, ter hoogte van een door haar te bepalen bedrag van ten minste € 5.000, ter beschikking op
verzoek van degenen die ten overstaan van haar aannemelijk hebben gemaakt dat zij de leden van de
wooncoöperatie zullen zijn, onder vermelding van de door hen bewoonde woongelegenheden. Indien
meerdere toegelaten instellingen woongelegenheden in eigendom hebben die worden bewoond door
personen die lid van de wooncoöperatie zullen zijn, wordt dat verzoek op hetzelfde tijdstip bij die
toegelaten instellingen ingediend en stelt elk van die toegelaten instellingen een deel van de in de eerste
volzin bedoelde financiële middelen ter beschikking naar rato van het aandeel van haar zodanige
woongelegenheden in het totaal van die zodanige woongelegenheden, in welk geval die toegelaten
instellingen het bedrag van die financiële middelen gezamenlijk bepalen op ten minste € 5.000.

4

De betrokken toegelaten instelling doet verzoeken als bedoeld in het derde lid, eerste volzin, aan Onze
Minister toekomen. Zij willigt elk verzoek van degenen, bedoeld in het derde lid, eerste volzin, in om met
hen overleg over het coöperatieplan te voeren. In het geval, bedoeld in de tweede volzin van het derde lid,
is de verplichting, bedoeld in de tweede volzin van dit lid, uitsluitend van toepassing op een zodanig
verzoek aan de betrokken toegelaten instellingen gezamenlijk.

Artikel 3
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De toegelaten instelling die een woongelegenheid aan een lid van de wooncoöperatie vervreemdt, reserveert voor
dat lid of de wooncoöperatie een bedrag ter hoogte van de door die toegelaten instelling voorziene uitgaven aan
onderhoud aan die woongelegenheid in de eerste vijf jaar na die vervreemding.
Artikel 4
Een toegelaten instelling vervreemdt of sloopt geen woongelegenheden als bedoeld in artikel 2, derde lid, eerste
volzin, gedurende de eenmalige periode die aanvangt op het tijdstip van indiening van het verzoek, bedoeld in
die volzin, en eindigt hetzij op het tijdstip van oprichting van de wooncoöperatie, hetzij zes maanden na die
indiening ingeval de wooncoöperatie niet binnen die zes maanden is opgericht.

Hoofdstuk III. Algemene bepalingen inzake toegelaten instellingen
§ 1. Toelating
Artikel 5
Het verzoek, bedoeld in artikel 19, eerste lid, tweede volzin, van de wet, gaat in elk geval vergezeld van:
a.

een authentiek afschrift van de akte van oprichting van de vereniging of de stichting of van de notariële
akte waarin de statuten van de vereniging na haar oprichting zijn opgenomen, en van de notariële akten
waarin statutenwijzigingen zijn opgenomen;

b.

het bewijs dat de vereniging of de stichting is ingeschreven in een openbaar register, gehouden door de
Kamer van Koophandel;

c.

het bewijs dat een authentiek afschrift van de akte van oprichting of van de notariële akte waarin de
statuten zijn opgenomen, dan wel een authentiek uittreksel van die akte, authentieke afschriften van de
notariële akten waarin statutenwijzigingen zijn opgenomen en de statuten als laatstelijk gewijzigd ten
kantore van die Kamer zijn neergelegd;

d.

de reglementen van de vereniging of de stichting;

e.

de meest recente balans, winst- en verliesrekening en begroting van de vereniging of de stichting;

f.

andere bescheiden die bijdragen aan een juist en volledig inzicht van Onze Minister in de financiële situatie
van de vereniging of de stichting en

g.

afzonderlijke gegevens omtrent de te verhuren woongelegenheden van de vereniging of de stichting als
bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de wet, de te verhuren overige woongelegenheden van
de vereniging of de stichting, de te verhuren gebouwen van de vereniging of de stichting als bedoeld in
artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet en de te verhuren overige gebouwen van de vereniging of
de stichting.

Artikel 6
Onze Minister beslist op het verzoek, bedoeld in artikel 19, eerste lid, tweede volzin, van de wet, binnen zes
weken na ontvangst van de zienswijzen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, eerste volzin, van de wet. Indien een
college van burgemeester en wethouders of een bewonersorganisatie zijn of haar zodanige zienswijze niet of niet
tijdig aan Onze Minister heeft doen toekomen, beslist Onze Minister binnen zes weken na het verstrijken van de
termijn, bedoeld in artikel 19, tweede lid, tweede volzin, van de wet.
§ 2. Vereffening
Artikel 7
1

Teneinde te voldoen aan artikel 20, vijfde lid, tweede volzin, van de wet verkoopt Onze Minister of de
persoon of instantie, bedoeld in de eerste volzin van dat lid, het overschot, bedoeld in artikel 23b lid 1 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daartoe iets anders dan geld behoort en de statuten van de
ontbonden vereniging of stichting of een rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing behelzen. De
verkoop geschiedt in het openbaar naar de plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden.
Onze Minister of die persoon of instantie kan bepalen in welke volgorde woongelegenheden als bedoeld in
artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de wet en gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel
d, van de wet ter verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën mogelijke verkrijgers van
die woongelegenheden of gebouwen.

2

Teneinde te voldoen aan artikel 20, vijfde lid, tweede volzin, van de wet besteedt Onze Minister de nettoopbrengst van de verkoop aan subsidies als bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de wet.

§ 3. Het aangaan van verbindingen
Artikel 8
1

Het verzoek om een goedkeuring als bedoeld in artikel 21, tweede lid, eerste volzin, van de wet gaat in elk
geval vergezeld van:
a.

een uiteenzetting waarin de toegelaten instelling aannemelijk maakt dat het voornemen om zich in
de zin van artikel 21 van de wet te verbinden met een andere rechtspersoon of vennootschap in het
belang van de volkshuisvesting is;

b.

de zienswijzen van de gemeenten waar de toegelaten instelling of die rechtspersoon of
vennootschap feitelijk werkzaam is;

c.
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de statuten en reglementen of ontwerpstatuten en -reglementen van die rechtspersoon of
vennootschap;
d.

een overzicht van het door de toegelaten instelling verschafte eigen of vreemd vermogen aan elk
van de op het tijdstip van indiening van dat verzoek met haar verbonden ondernemingen, en van de
door haar aan of ten behoeve van elk van die ondernemingen op dat tijdstip verleende garanties;

e.

het ondernemingsplan of voorgenomen ondernemingsplan van de betrokken rechtspersoon of
vennootschap, waarin in elk geval haar werkzaamheden of voorgenomen werkzaamheden zijn
opgenomen en waaruit blijkt welk aandeel haar werkzaamheden of voorgenomen werkzaamheden
op het gebied van de volkshuisvesting hebben in het geheel van haar werkzaamheden of
voorgenomen werkzaamheden;

f.

het financieringsplan of voorgenomen financieringsplan met betrekking tot die rechtspersoon of
vennootschap, waarin in elk geval is opgenomen welke partijen voor welk aandeel eigen of vreemd
vermogen aan die rechtspersoon of vennootschap zullen verschaffen;

g.

een overzicht en een analyse van de financiële situatie van de toegelaten instelling en die van de
betrokken rechtspersoon of vennootschap op het tijdstip van indiening van dat verzoek, waaronder
in elk geval de meest recente balans van de toegelaten instelling, hun liquiditeits- en
solvabiliteitspositie, een aan die posities gerelateerde en naar baten en lasten gespecificeerde
meerjarenanalyse van de door hen verwachte kasstromen, hun mogelijkheden tot het aangaan van
financiële transacties ten behoeve van het kunnen verrichten van hun werkzaamheden en een
analyse van hun leningportefeuille;

h.

een overzicht van de potentieel te liberaliseren woongelegenheden van de toegelaten instelling, die
zij voornemens is in de rechtspersoon of vennootschap onder te brengen;

i.

indien van toepassing: de meest recente balans, winst- en verliesrekening en begroting van die
rechtspersoon of vennootschap;

j.

de mededeling, bedoeld in artikel 21, tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, van de wet en

k.

andere bescheiden die bijdragen aan een juist en volledig inzicht in de bedrijfsvoering of
voorgenomen bedrijfsvoering en de financiering of voorgenomen financiering van die rechtspersoon
of vennootschap.

2

De toegelaten instelling doet het verzoek en de stukken, bedoeld in het eerste lid, aan Onze Minister
toekomen.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 9
1

Onze Minister keurt het zich verbinden, bedoeld in artikel 21, tweede lid, eerste volzin, van de wet, niet
goed, indien:
a.

naar zijn oordeel sprake is van een uit dat zich verbinden voortvloeiend niet aanvaardbaar risico dat
door de toegelaten instelling in de betrokken rechtspersoon of vennootschap in te brengen
vermogen niet voor de volkshuisvesting bestemd blijft;

b.

het aantal woongelegenheden, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel h, waaronder mede worden
begrepen zodanige woongelegenheden in gemengde geliberaliseerde complexen en waaronder niet
worden begrepen andere woongelegenheden in zodanige complexen, hoger is dan 10% van het
aantal zodanige woongelegenheden dat de toegelaten instelling op 31 december 2014 in eigendom
had;

c.

door dat zich verbinden strijdigheid zou ontstaan met artikel 81, derde lid, eerste volzin,
onverminderd de tweede, derde en vierde volzin van dat lid;

d.

de verrekening tussen de betrokken rechtspersoon of vennootschap en de toegelaten instelling voor
meer dan 60% geschiedt in de vorm van aandelen;

e.

indien de toegelaten instelling in verband met dat onderbrengen een lening aan die rechtspersoon of
vennootschap verstrekt: die lening:

f.

2

1°.

geen hypothecaire geldlening is of

2°.

niet voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 10, tweede lid en in verband daarmee
vierde lid, onverminderd het bepaalde bij en krachtens artikel 10, derde lid en in verband
daarmee vierde lid.

indien het zich verbinden niet inhoudt dat toepassing wordt gegeven aan artikel 50a, eerste lid, van
de wet: de betrokken in het belang van de huurders van de woongelegenheden van de betrokken
toegelaten instelling werkzame bewonersorganisaties niet met dat zich verbinden instemmen.

Onze Minister betrekt bij zijn oordeel, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, in elk geval:
a.

de geraamde solvabiliteit van de toegelaten instelling na een zich verbinden als bedoeld in dat lid;

b.

de verhouding tussen het saldo van de operationele kasstromen en de rentelasten van de toegelaten
instelling gedurende de eerste vijf jaren na een zich zodanig verbinden en

c.

de meest recente beoordeling door de borgingsvoorziening van de kredietwaardigheid van de
toegelaten instelling, indien zij leningen als bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdeel f, heeft
aangetrokken.

3
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Onze Minister kan op verzoek van de toegelaten instelling een hoger percentage dan dat, genoemd in het
eerste lid, onderdeel b, vaststellen, indien:
a.

de toegelaten instelling bij dat verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat toepassing van dat hogere
percentage noodzakelijk is om haar financiële continuïteit of die van de betrokken rechtspersoon of
vennootschap voldoende te waarborgen, of

b.

aantoont dat toereikend toepassing gegeven kan worden aan artikel 42, eerste lid, eerste volzin,
van de wet wat betreft haar werkzaamheden die diensten van algemeen economisch belang zijn.

Het bepaalde bij en krachtens artikel 10, eerste lid en in verband daarmee vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.
4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 10
1

De financiële continuïteit, bedoeld in artikel 21, tweede lid, tweede volzin, onderdeel d, van de wet, is niet
voldoende gewaarborgd, indien Onze Minister van oordeel is dat de financiële middelen van de betrokken
toegelaten instelling of rechtspersoon of vennootschap onvoldoende zullen blijken te zijn om hun
voorgenomen werkzaamheden te kunnen verrichten.

2

Een lening als bedoeld in artikel 21, tweede lid, tweede volzin, onderdeel e, van de wet:
a.

heeft een rentepercentage dat gelijk is aan de op het tijdstip van indiening van het verzoek om een
goedkeuring als bedoeld in artikel 21, tweede lid, eerste volzin, van de wet geldende rente op
tienjarige staatsleningen, vermeerderd met een bij ministeriële regeling te bepalen percentage, en

b.

wordt binnen vijftien jaar afgelost in liquide middelen en zodanig, dat na vijf en tien jaar ten minste
een derde respectievelijk twee derde deel is afgelost.

3

De toegelaten instelling kan Onze Minister verzoeken om de aflossing, bedoeld in het tweede lid, onderdeel
b, op een later tijdstip te stellen of het af te lossen bedrag lager vast te stellen. Onze Minister willigt het
verzoek uitsluitend in, indien naar zijn oordeel daardoor wordt voorkomen dat de financiële continuïteit van
de rechtspersoon of vennootschap niet meer is gewaarborgd en de financiële continuïteit van de toegelaten
instelling gewaarborgd blijft. Hij kan aan dat inwilligen nadere voorwaarden verbinden.

4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 11
Onze Minister willigt een verzoek als bedoeld in artikel 21, vijfde lid, van de wet uitsluitend in, indien de
betrokken samenwerkingsvennootschap uitsluitend is opgericht:
a.

met het oogmerk om mogelijk te maken dat de daarin samenwerkende toegelaten instellingen bijdragen
aan elkaars werkzaamheden met het oog op het voldoen aan artikel 42, eerste lid, eerste volzin, van de
wet of

b.

met het oogmerk dat het in stand houden van of het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden van
een toegelaten instelling, die zijn gelegen in een gemeente of regio als bedoeld in artikel 41b van de wet
waar die toegelaten instelling niet feitelijk werkzaam is, geschiedt door een toegelaten instelling die in die
gemeente of regio feitelijk werkzaam is.

Artikel 12
1

Onze Minister kan ontheffing als bedoeld 21a, derde lid, van de wet verlenen indien:
a.

b.

2

het verschaffen van vermogen plaatsvindt door het kwijtschelden van schulden van de met haar
verbonden onderneming, indien:
1°.

de toegelaten instelling enig aandeelhouder is van de verbonden onderneming;

2°.

de verbonden onderneming uitsluitend schulden heeft bij de toegelaten instelling;

3°.

de waarde van de activa van de verbonden onderneming nihil is, en

4°.

de verbonden onderneming na kwijtschelding van de schulden wordt ontbonden;

het verstrekken van vermogen plaatsvindt bij het bewerkstelligen van een administratieve scheiding
of juridische scheiding als bedoeld in Hoofdstuk IV, Afdeling 3, paragraaf 4, onderscheidenlijk
paragraaf 5, van de wet aan een dochtermaatschappij en het verschaffen van vermogen voor
maximaal 60% geschiedt in de vorm van aandelen.

Naast de gevallen, bedoeld in het eerste lid, kan Onze Minister uitsluitend een ontheffing als bedoeld in
artikel 21a, derde lid, van de wet verlenen, indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is:
a.

om te voorkomen dat de toegelaten instelling gehouden is om schulden van de betrokken verbonden
onderneming te voldoen;

b.

ten behoeve van de herfinanciering van leningen die bestonden op het tijdstip waarop artikel I van
de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking is getreden, of

c.

ten behoeve van de herfinanciering van leningen die bestaan op het tijdstip waarop een juridische
scheiding wordt bewerkstelligd.

Artikel 13
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1

2

De categorieën van instellingen, bedoeld in artikel 21c, eerste lid, van de wet, zijn:
a.

Nederlandse overheden;

b.

Nederlandse banken als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, met ten minste
een single B-rating of een daarmee vergelijkbare rating, afgegeven door ten minste twee van de bij
ministeriële regeling te noemen ratingbureaus;

c.

banken met een vergunning als bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, of 2:16, eerste lid, van de Wet op
het financieel toezicht, met ten minste een single B-rating of een daarmee vergelijkbare rating,
afgegeven door ten minste twee van de bij ministeriële regeling te noemen ratingbureaus, en

d.

professionele beleggers als bedoeld in artikel 1:1, begripsomschrijving van professionele belegger,
onderdelen b tot en met r, van deWet op het financieel toezicht.

In afwijking van het eerste lid, onderdelen b en c, zijn de categorieën van instellingen, bedoeld in artikel
21c, eerste lid, van de wet:
a.

banken als bedoeld in de onderdelen b en c met ten minste een single A-rating of een daarmee
vergelijkbare rating, afgegeven door ten minste twee van de bij ministeriële regeling te noemen
ratingbureaus, indien de transacties betrekking hebben op beleggingen of financiële derivaten;

b.

banken als bedoeld in de onderdelen b en c met een lagere dan single B-rating of zonder rating
indien de transacties uitsluitend betrekking hebben op het aantrekken van leningen.

3

Bij ministeriële regeling kunnen andere daarbij te bepalen categorieën van instellingen worden
aangewezen, indien zonder die aanwijzing het aangaan van financiële transacties door toegelaten
instellingen op een wijze zou worden belemmerd die strijdig is met het belang van de volkshuisvesting.

4

Het percentage, bedoeld in artikel 21c, tweede lid, van de wet, is 50.

5

De eisen ten aanzien van de rating, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en het tweede lid,
onderdelen a en b, zijn niet van toepassing voor een bank die een volledige dochtermaatschappij is van
een bank die aan die eisen voldoet en ten aanzien waarvan die bank een schriftelijk verklaring als bedoeld
in artikel 403 lid 1 onder f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft afgegeven.

§ 4. Verdere algemene bepalingen inzake toegelaten instellingen
Artikel 14
1

De toegelaten instelling maakt in elk stuk tot het verstrekken waarvan zij ingevolge de wet of dit besluit
verplicht is, en in elk van haar reglementen inzichtelijk welke feiten, omstandigheden en bepalingen
betrekking hebben op hetzij haar daeb-tak, hetzij haar niet-daeb-tak, hetzij haar gehele organisatie.

2

Onze Minister maakt in elk besluit jegens en in elke andere mededeling aan een toegelaten instelling
inzichtelijk welke elementen daarvan betrekking hebben op hetzij haar daeb-tak, hetzij haar niet-daeb-tak,
hetzij haar gehele organisatie.

3

Het eerste en tweede lid zijn, ten aanzien van toegelaten instellingen op welke artikel 49, eerste lid, eerste
volzin, van de wet ingevolge de tweede volzin van dat lid niet van toepassing is, van overeenkomstige
toepassing op hetzij hun werkzaamheden die behoren respectievelijk niet behoren tot de diensten van
algemeen economisch belang, hetzij haar gehele organisatie.

4

Dit artikel is niet van toepassing, indien en zodra de toegelaten instelling toepassing heeft gegeven aan
artikel 50a van de wet.

Artikel 15
Onze Minister betrekt bij een besluit tot het nemen waarvan hij ingevolge de wet of dit besluit bevoegd is,
behalve de op grond van de bij de wet of in het bepaalde bij of krachtens dit besluit gegeven daarop betrekking
hebbende voorschriften, de daarover uitgebrachte zienswijzen en adviezen en de uitkomsten van daarover
gevoerd overleg. Hij kan daarnaast bij die besluiten het belang van de volkshuisvesting betrekken, indien dat
naar zijn oordeel naast die voorschriften, zienswijzen, adviezen of uitkomsten in het geding is.
Artikel 16
1

2

De inkomensgrens in de zin van artikel 1, eerste lid, van de wet is:
a.

€ 36.798 ten aanzien van ten minste 80% van haar woongelegenheden, bedoeld in artikel 47,
eerste lid, onderdelen b en c, van de wet, en

b.

totdat de eerste vijf volle kalenderjaren na het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden zijn
verstreken: € 41.056 ten aanzien van een zodanig percentage van haar zodanige
woongelegenheden, dat wordt voldaan aan artikel 48, eerste lid, derde volzin, van de wet, waarbij,
indien van toepassing, het overeenkomstig artikel 60 vastgestelde percentage in aanmerking wordt
genomen.

De bedragen, genoemd in het eerste lid, worden met ingang van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling
gewijzigd met het percentage waarmee per gelijke datum het in artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de
Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag wordt gewijzigd. De bedragen, genoemd in de in artikel 36a,
vierde lid, van de wet bedoelde ministeriële regeling, worden met ingang van elk kalenderjaar, voor het
eerst op 1 januari 2017, bij ministeriële regeling vervangen door de bedragen zoals die op 1 januari van
het daaraan voorafgaande jaar overeenkomstig de eerste volzin zijn gewijzigd.

Artikel 17
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Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met het oog op de toepassing van de artikelen 21a,
tweede lid, tweede volzin, en 47, vierde lid, van de wet, artikel II, tiende lid, van de Herzieningswet toegelaten
instellingen volkshuisvesting, en de artikelen 63, eerste lid, en 69, derde lid, en kunnen stukken worden
aangewezen uit welke blijkt dat de toegelaten instelling beoogt een aanvang met bepaalde werkzaamheden te
maken.
§ 5. Bepalingen inzake de borgingsvoorziening
Artikel 18
1

Op verzoek van Onze Minister verstrekt het bestuur van de borgingsvoorziening hem inlichtingen over haar
werkzaamheden ten aanzien van het door toegelaten instellingen aantrekken van leningen, voor zover dat
naar zijn oordeel in verband met het door de Staat der Nederlanden faciliteren van de borgingsvoorziening
noodzakelijk is.

2

Het bestuur van de borgingsvoorziening doet onverwijld aan Onze Minister mededeling van alle feiten en
omstandigheden waarvan het voor het bestuur redelijkerwijs duidelijk zou moeten zijn dat zij van belang
zijn in verband met het door de Staat der Nederlanden faciliteren van de borgingsvoorziening.

Artikel 18a
1

De bestuurders en de commissarissen van de borgingsvoorziening zijn geschikt en betrouwbaar voor de
uitoefening van hun werkzaamheden.

2

Alvorens de raad van commissarissen een commissaris benoemt of herbenoemt, verzoekt de raad van
commissarissen Onze Minister om zijn zienswijze op de geschiktheid van de betrokken persoon voor het
lidmaatschap van de raad van commissarissen en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar
te maken.

3

Alvorens de raad van commissarissen een bestuurder benoemt of herbenoemt, verzoekt de raad van
commissarissen Onze Minister om zijn zienswijze op de geschiktheid van de betrokken persoon voor het
lidmaatschap van het bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.

4

Onze Minister beoordeelt de geschiktheid van een bestuurder of commissaris op basis van diens opleiding,
diens werkervaring en de competenties, genoemd in bijlage 1 bij dit besluit.

5

Onze Minister beoordeelt de betrouwbaarheid van een bestuurder of commissaris op basis van diens
handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit de antecedenten, genoemd in bijlage 2 bij dit besluit.
De rijksbelastingdienst verstrekt Onze Minister op zijn verzoek de gegevens die naar zijn oordeel
noodzakelijk zijn voor de toepassing van de vorige volzin.

6

Een commissaris of bestuurder wordt niet benoemd of herbenoemd zonder dat Onze Minister daarover een
positieve zienswijze heeft uitgebracht.

7

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met het oog op de toepassing van het vierde
en het vijfde lid.

Artikel 18b
1

Het bestuur van de borgingsvoorziening stelt beleidsregels op met betrekking tot het voorzien in
compensatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, begripsomschrijving van compensatie, onderdeel a, van de
wet.

2

De beleidsregels hebben in ieder geval betrekking op de kaders voor de borging van geldleningen van
deelnemers en voor de financiële soliditeit van de borgingsvoorziening, waaronder:
a.

de gehanteerde financiële ratio’s en andere risico-indicatoren, en de relatie daarvan met de
beoordeling van de financiële positie en de borgingsmogelijkheden van deelnemers;

b.

de verstrekking van borging en de uitvoering van maatregelen richting deelnemers met een hoog
financieel risico.

c.

de maximale omvang per individuele toegelaten instelling van het totaal aan geborgde leningen;

d.

de omvang van het risicokapitaal dat toereikend wordt geacht om verliezen van de
borgingsvoorziening te dekken;

e.

de wijze van informatieverstrekking en data-uitwisseling in het kader van de borging.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de onderwerpen, genoemd
in het tweede lid.

4

De beleidsregels van de borgingsvoorziening behoeven de goedkeuring van Onze Minister.

5

Onze Minister kan aan de beleidsregels zijn goedkeuring onthouden indien de beleidsregels:
a.

in strijd zijn met de wettelijke voorschriften voor toegelaten instellingen, of

b.

in onvoldoende mate ondersteunend zijn aan de ontwikkeling van consistente financiële kaders en
normen voor toegelaten instellingen, of

c.

in onvoldoende mate bijdragen aan een prudente risicobeheersing.

Artikel 18c
1

De wijze waarop de borgingsvoorziening in compensatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
begripsomschrijving van compensatie, onderdeel a, van de wet, voorziet is beheerst en integer.

2

Bij de beoordeling door Onze minister van een beheerste bedrijfsvoering wordt in ieder geval rekening
gehouden met:
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3

a.

de inrichting en kwaliteit van de uitvoerende processen;

b.

de inrichting en kwaliteit van de administratieve en interne organisatie;

c.

de inrichting en kwaliteit van de informatievoorziening en communicatie.

Bij de beoordeling door Onze minister van een integere bedrijfsvoering wordt in ieder geval rekening
gehouden met:
a.

belangenverstrengeling;

b.

het begaan van strafbare feiten en andere wetsovertredingen door de borgingsvoorziening, haar
bestuurders of haar werknemers, die het vertrouwen in de borgingsvoorziening kunnen schaden;

c.

andere handelingen door de borgingsvoorziening, haar bestuurders of haar werknemers die op een
dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betamelijk is, en die het vertrouwen in de borgingsvoorziening kunnen schaden.

Artikel 18d
1

Onze Minister kan in het belang van het voorzien in compensatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
begripsomschrijving van compensatie, onderdeel a, van de wet, indien door het nalaten of handelen van
de borgingsvoorziening het vertrouwen in de borgingsvoorziening dreigt geschaad te worden of indien de
borgingsvoorziening handelt in strijd met het bepaalde in deze paragraaf, de borgingsvoorziening een
aanwijzing geven om een of meer handelingen te verrichten of na te laten. De aanwijzing heeft geen
betrekking op individuele borgingsbeslissingen.

2

Een aanwijzing omvat de gevolgen die Onze Minister verbindt aan het niet voldoen van die aanwijzing.

3

In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, wordt een termijn gesteld binnen welke de
borgingsvoorziening daaraan dient te voldoen.

Artikel 18e
Indien de borgingsvoorziening niet of niet volledig binnen de gestelde termijn voldoet aan een aanwijzing als
bedoeld in artikel 18d, eerste lid, kan Onze Minister bepalen dat de borgingsvoorziening voor een door hem te
bepalen tijdvak door hem aangegeven handelingen slechts mag verrichten na goedkeuring van een of meer door
hem aangewezen personen of instanties, dan wel na zijn goedkeuring.
Artikel 18f
1

Onze Minister kan de voltallige raad van commissarissen van de borgingsvoorziening ontslaan indien door
een doen of nalaten van de raad de borgingsvoorziening in strijd handelt met de bij of krachtens de
Woningwet gegeven voorschriften voor zover deze betrekking hebben op de borgingsvoorziening;

2

Indien Onze Minister de voltallige raad van commissarissen heeft ontslagen, benoemt hij nieuwe
commissarissen.

Hoofdstuk IV. Rechtsvorm en organisatie van toegelaten instellingen
§ 1. Voorschriften omtrent de geschiktheid van personen voor het lidmaatschap van
het bestuur en de raad van commissarissen, en de betrouwbaarheid van die
personen
Artikel 19
1

De zienswijze, bedoeld in de artikelen 25, tweede lid, en 30, derde lid, van de wet, heeft in elk geval
betrekking op:
a.

de geschiktheid van de beoogde bestuurder of commissaris, blijkend uit diens opleiding, diens
werkervaring vakinhoudelijke kennis en de competenties, genoemd in bijlage 1 bij dit besluit, en

b.

de betrouwbaarheid van de beoogde bestuurder of commissaris, blijkend uit diens handelen of
nalaten of voornemens daartoe en uit de antecedenten, genoemd in bijlage 2 bij dit besluit.

2

Onze Minister betrekt bij zijn zienswijze de aard en zwaarte van de functie waarvoor de beoogde
bestuurder of commissaris in aanmerking wordt gebracht, en de aard en de omvang van de
werkzaamheden van de toegelaten instelling.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent het uitbrengen van de
zienswijze, bedoeld in de artikelen 25, tweede lid, en 30, derde lid, van de wet, en voorschriften worden
gegeven omtrent de door de toegelaten instelling aan Onze Minister te verstrekken inlichtingen ten
behoeve van het opstellen van die zienswijze.

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2017]
§ 2. Goedkeuring door de raad van commissarissen van besluiten van het bestuur
Artikel 21
1

De goedkeuring, bedoeld in artikel 26, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de wet, is niet vereist in
geval van investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan
onroerende zaken in eigendom van de toegelaten instelling, tenzij de statuten bepalen dat die goedkeuring
in dat geval wel vereist is.

2

De goedkeuring, bedoeld in artikel 26, eerste lid, aanhef en onderdeel i, van de wet, is niet vereist, indien:
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a.

met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan € 10.000.000 gemoeid is;

b.

de betrokken besluiten van het bestuur transacties als bedoeld in dat onderdeel betreffen met
betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijger een natuurlijke persoon is en
waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn hoofdverblijf
heeft of zal hebben, tenzij de statuten bepalen dat die goedkeuring in die gevallen wel vereist is.

§ 3. Goedkeuring door Onze Minister van besluiten van het bestuur als bedoeld in
artikel 27, eerste lid, onderdeel a, van de wet
Artikel 22
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt ten aanzien van een onroerende zaak, vanaf het tijdstip dat die
zaak voorwerp wordt van een besluit tot vervreemding daarvan als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en
onderdeel a, van de wet tot het tijdstip dat daaropvolgende vervreemdingen van die zaak geen gevolgen voor de
bij dat besluit of die vervreemdingen betrokkenen meer kunnen hebben, door die betrokkenen steeds uitgegaan
van hetzij de getaxeerde marktwaarde van die zaak, hetzij de WOZ-waarde van die zaak, in de gevallen dat die
keuze blijkens deze paragraaf mogelijk wordt gemaakt.
Artikel 23
1

2

3

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder vervreemding onder voorwaarden verstaan de
vervreemding van een woongelegenheid voor eigen gebruik tegen een prijs van minder dan 90% van de
getaxeerde marktwaarde vrij van huur en gebruik of de WOZ-waarde:
a.

tegen een prijs van ten minste 50% van de getaxeerde marktwaarde vrij van huur en gebruik of de
WOZ-waarde en

b.

onder een van de bij ministeriële regeling bepaalde bedingen of combinaties van bedingen inzake de
opvolgende vervreemding van de woongelegenheid, de wijze van bepaling van de financiële
gevolgen van die vervreemding en de toerekening daarvan aan de toegelaten instelling of haar
rechtsopvolger en de verkrijgende natuurlijke persoon of diens erfopvolger.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder vervreemding onder voorwaarden tevens verstaan een
vervreemding van een woongelegenheid voor eigen gebruik:
a.

tegen een prijs van ten minste 75% van de getaxeerde marktwaarde vrij van huur en gebruik of de
WOZ-waarde;

b.

indien die persoon een huishoudinkomen heeft van ten hoogste € 41.056, vastgesteld aan de hand
van aan de toegelaten instelling te verstrekken gegevens overeenkomstig bij ministeriële regeling te
geven voorschriften en

c.

onder een beding als bedoeld in het bepaalde bij en krachtens het eerste lid, onderdeel b.

Het bedrag, genoemd in het tweede lid, onderdeel b, wordt met ingang van elk kalenderjaar bij
ministeriële regeling gewijzigd met het percentage waarmee per gelijke datum het in artikel 18, eerste lid,
onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag wordt gewijzigd.

Artikel 24
De goedkeuring, bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, is niet vereist, voor zover
het betrokken besluit van het bestuur betreft:
a.

de vervreemding van een woongelegenheid aan een toegelaten instelling;

b.

de vervreemding van een woongelegenheid voor eigen gebruik tegen ten minste 90% van de getaxeerde
marktwaarde vrij van huur en gebruik of de WOZ-waarde;

c.

een vervreemding onder voorwaarden als bedoeld in artikel 23;

d.

de vervreemding van een gebouw dat een maatschappelijke gebruiksbestemming heeft als bedoeld in
artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet, indien die vervreemding plaatsvindt:
1°.

aan een toegelaten instelling, of

2°.

aan degene die het direct voorafgaand aan die vervreemding huurde indien de vervreemding
plaatsvindt tegen een prijs van ten minste de getaxeerde leegwaarde of de WOZ-waarde;

e.

de vervreemding van een andere onroerende zaak dan een woongelegenheid of een gebouw dat een
maatschappelijke gebruiksbestemming heeft als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet
of

f.

de vestiging van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een andere gebouwde onroerende zaak
dan een woongelegenheid, een gebouw dat een maatschappelijke gebruiksbestemming heeft als bedoeld in
artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet, of op onbebouwde grond, of overdracht van de
economische eigendom van een zodanige onroerende zaak;

g.

de vestiging van een recht van opstal of vruchtgebruik op een woongelegenheid of op een zaak die zich in
of nabij een woongelegenheid bevindt, in bij ministeriële regeling bepaalde gevallen.

Artikel 25
1

Het verzoek om een goedkeuring als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet
gaat vergezeld van:
a.
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een uiteenzetting van het belang voor de volkshuisvesting van het ter goedkeuring voorgelegde
besluit;
b.

in geval van een vervreemding: de ontwerpkoopovereenkomst die de toegelaten instelling
voornemens is met de beoogde verkrijger te sluiten en

c.

een verklaring als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens omtrent
het gedrag van de beoogde verkrijger of begunstigde.

2

In geval van vervreemding van een woongelegenheid voor eigen gebruik gaat het verzoek tevens
vergezeld van de marktwaarde vrij van huur en gebruik of de WOZ-waarde van de woongelegenheid.

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:

4

a.

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

b.

een verklaring van de beoogde verkrijger dat hij zich als een sociale verhuurder zal gedragen;

c.

de getaxeerde marktwaarde of de WOZ-waarde van die woongelegenheid of dat complex, en

d.

tenzij de beoogde verkrijger een dochtermaatschappij van de vervreemdende toegelaten instelling
is:
1°.

bescheiden waaruit blijkt dat die woongelegenheid, indien zij verhuurd is, allereerst
gedurende ten minste vier weken te koop is aangeboden aan de huurder tegen een prijs van
ten hoogste de marktwaarde vrij van huur en gebruik of de WOZ-waarde en

2°.

bescheiden waaruit blijkt dat die woongelegenheid of dat complex vervolgens gedurende ten
minste vier weken te koop is aangeboden aan toegelaten instellingen en, behoudens in het
geval dat de toegelaten instelling 5% of meer van de aandelen van de beoogde verkrijger
houdt, in het openbaar, aan elke andere gegadigde in Nederland, waarbij bij interesse
voorrang is gegeven aan andere toegelaten instellingen.

In geval van vervreemding van een gebouw dat een maatschappelijke gebruiksbestemming heeft als
bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet, gaat het verzoek tevens vergezeld van:
a.

de zienswijze van de gemeente waar dat gebouw is gelegen en, indien dat gebouw verhuurd is, van
de huurder;

b.

de getaxeerde marktwaarde of de WOZ-waarde van dat gebouw, en

c.

tenzij de beoogde verkrijger een dochtermaatschappij van de vervreemdende toegelaten instelling
is:
1°.

bescheiden waaruit blijkt dat het gebouw, indien het verhuurd is, gedurende ten minste vier
weken te koop is aangeboden aan de huurder en

2°.

tenzij de toegelaten instelling 5% of meer van de aandelen van de beoogde verkrijger houdt,
bescheiden waaruit blijkt dat dat gebouw gedurende ten minste vier weken, in het openbaar,
te koop is aangeboden aan elke gegadigde in Nederland.

5

In geval van vervreemding van een andere onroerende zaak dan die, genoemd in het tweede tot en met
vierde lid, van vestiging van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een onroerende zaak of
van overdracht van de economische eigendom van een onroerende zaak gaat het verzoek tevens
vergezeld van de zienswijze van de gemeente waar die onroerende zaak is gelegen en de bij ministeriële
regeling bepaalde andere zienswijzen.

6

Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend met gebruikmaking van een door Onze Minister
beschikbaar te stellen formulier. Onze Minister bevestigt binnen twee weken de ontvangst van een zodanig
verzoek.

7

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de bij een verzoek om een
goedkeuring als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet over te leggen
gegevens.

Artikel 25a
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, of in geval van vervreemding van een gemengd
geliberaliseerd complex, met dien verstande dat:
a.

de zienswijze, bedoeld in artikel 25, derde lid, onderdeel a, alleen dan niet bij de aanvraag hoeft te
worden overlegd, indien:
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1°.

met de gemeente waar die woongelegenheid is gelegen op grond van artikel 44, tweede lid,
van de wet, afspraken zijn gemaakt over de bouw van huurwoningen waarvan de huurprijs
lager is dan het bedrag, genoemd in artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de
huurtoeslag, en met de voorgenomen vervreemding het totale aantal in dat tijdvak te
vervreemden woongelegenheden als bedoeld in dit onderdeel, niet meer bedraagt dan de op
grond van die afspraken voor dat tijdvak te realiseren woningen als hiervoor bedoeld, en

2°.

die woongelegenheid wordt vervreemd onder het beding dat zij ten minste zeven jaar na de
eigendomsoverdracht als gevolg van de vervreemding voor verhuur met een huurprijs van
ten hoogste € 850,– bestemd blijft;

dat uit de bescheiden, bedoeld in artikel 25, derde lid, onderdeel d, in dat geval niet hoeft te blijken
dat die woongelegenheid, indien zij verhuurd is, gedurende ten minste vier weken te koop is
aangeboden aan de huurder tegen een prijs van ten hoogste de marktwaarde vrij van huur en
gebruik of de WOZ-waarde.

3

Artikel 25, derde lid, onderdeel b, is niet van toepassing in geval van vervreemding van een
geliberaliseerde woongelegenheid, een potentieel te liberaliseren woongelegenheid of een gemengd
geliberaliseerd complex.

4

In geval van vervreemding van een geliberaliseerde woongelegenheid, een potentieel te liberaliseren
woongelegenheid of een gemengd geliberaliseerd complex hoeft uit de bescheiden, bedoeld in artikel 25,
derde lid, onderdeel d, niet te blijken dat die woongelegenheid, indien zij verhuurd is, gedurende ten
minste vier weken te koop is aangeboden aan de huurder en aan andere toegelaten instellingen tegen een
prijs van ten hoogste de marktwaarde vrij van huur en gebruik of de WOZ-waarde.

Artikel 26
1

2

Onze Minister keurt een besluit als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet,
uitsluitend goed, indien:
a.

in geval van vervreemding van een blijvend gereguleerde woongelegenheid niet voor eigen gebruik
of van een gemengd gereguleerd complex: die woongelegenheid of dat complex wordt vervreemd
tegen een prijs van ten minste de getaxeerde marktwaarde of de WOZ-waarde en onder het beding
dat die woongelegenheid of de van dat complex deel uitmakende woongelegenheden ten minste
zeven jaar na de eigendomsoverdracht als gevolg van die vervreemding voor verhuur bestemd
blijven;

b.

in geval van vervreemding van een geliberaliseerde of potentieel te liberaliseren woongelegenheid
niet voor eigen gebruik, van een gemengd geliberaliseerd complex, of van een gebouw dat een
maatschappelijke gebruiksbestemming heeft als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van
de wet: die woongelegenheid, dat complex of dat gebouw wordt vervreemd tegen een prijs van ten
minste de getaxeerde marktwaarde of de WOZ-waarde.

Onze Minister keurt een besluit als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet niet
goed, indien de verklaring, bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens omtrent
het gedrag van de beoogde verkrijger of begunstigde, of de verklaring, bedoeld in artikel 25, tweede lid,
onderdeel b, onder 2°, niet is overgelegd, en, in geval van een vervreemding, indien en zolang artikel 4
van toepassing is. Hij kan voorts besluiten een besluit als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en
onderdeel a, van de wet niet goed te keuren, indien:
a.

het belang van de volkshuisvesting naar zijn oordeel beter is gediend met het niet nemen van een
zodanig besluit ten aanzien van de betrokken onroerende zaak of het nemen van een zodanig
besluit ten aanzien van die zaak, waarbij de verkrijger of de begunstigde een ander is dan de
blijkens het ter goedkeuring voorgelegde besluit beoogde verkrijger of begunstigde;

b.

dat besluit er naar zijn oordeel toe zou leiden dat de financiële continuïteit van de toegelaten
instelling niet voldoende is gewaarborgd of

c.

de betrokken over te leggen bescheiden niet zijn overgelegd of onjuist zijn, of indien een
overgelegde andere verklaring, of een overgelegde zienswijze daartoe naar zijn oordeel aanleiding
geeft.

3

Onze Minister kan het bepaalde bij of krachtens het eerste en tweede lid buiten toepassing laten, of
bepalen dat het door de toegelaten instelling overleggen van bescheiden waaruit blijkt dat een aanbieding
aan de huurder, als bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdeel b, onder 4°, of onderdeel d, onder 3°,
heeft plaatsgevonden niet vereist is, indien ten aanzien van de betrokken toegelaten instelling een situatie
als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet of 57, eerste lid, onderdeel a, van de wet van toepassing
is.

4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van het
tweede en derde lid.

Artikel 26a
In afwijking van artikel 26 keurt Onze Minister een besluit als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en
onderdeel a, van de wet, in geval van vervreemding van een gebouw dat de status heeft van rijksmonument als
bedoeld in artikel 1.1. van de Erfgoedwet, of de status heeft van monument op grond van een provinciale of
gemeentelijke verordening, tevens goed, indien:
a.

zij wordt vervreemd aan een rechtspersoon met de status van professionele organisatie voor
monumentenbehoud;
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b.

zij wordt vervreemd tegen een prijs van ten minste de getaxeerde waarde die zij met behoud van haar
huidige bestemming vertegenwoordigt; en

c.

zij wordt vervreemd onder het beding dat zij gedurende ten minste zeven jaar na de eigendomsoverdracht
als gevolg van die vervreemding voor verhuur bestemd blijft.

Artikel 27
1

Onze Minister beslist binnen twaalf weken na ontvangst daarvan op een verzoek om goedkeuring als
bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, welke termijn hij, door schriftelijke
kennisgeving daarvan aan de toegelaten instelling binnen die termijn, eenmalig kan verlengen met een
door hem daarbij te bepalen termijn van ten hoogste twee weken.

2

Onze Minister kan, indien hij toepassing geeft aan artikel 27, derde lid, van de wet, de in het eerste lid
genoemde termijn of ingevolge dat lid verlengde termijn schorsen totdat het advies, bedoeld in artikel 27,
derde lid, van de wet, is uitgebracht. Hij geeft binnen die termijn schriftelijk kennis van een zodanige
schorsing aan de betrokken toegelaten instelling.

§ 4. Goedkeuring door Onze Minister van besluiten van het bestuur omtrent
vervreemdingen van aandelen
Artikel 28
1

Onze Minister keurt een vervreemding als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel b, van de wet aan
anderen dan toegelaten instellingen niet goed, indien:
a.

die vervreemding naar zijn oordeel ertoe leidt dat de financiële continuïteit van de toegelaten
instelling niet langer is gewaarborgd;

b.

die vervreemding geschiedt tegen een prijs die naar zijn oordeel onvoldoende overeenkomt met de
intrinsieke waarde;

c.

de toegelaten instelling een lening of een garantie aan de dochtermaatschappij heeft verstrekt of
voor haar schulden aansprakelijk is, en die vervreemding ertoe zou leiden dat zij de helft of minder
van de stemrechten in de algemene vergadering van de dochtermaatschappij overhoudt of

d.

degene aan wie wordt vervreemd hem geen verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28
van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kan overleggen.

2

Onze Minister kan in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, een vervreemding goedkeuren die
onvoldoende overeenkomt met de intrinsieke waarde wanneer de toegelaten instelling aannemelijk maakt
dat de intrinsieke waarde in het desbetreffende geval geen juist beeld geeft van de waarde bij verkoop.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van het
eerste lid, onderdelen a en b.

§ 5. Bepalingen in verband met de taakvervulling door de raad van commissarissen
Artikel 29
1

2

Voor zover het bestuur van de toegelaten instelling Onze minister niet reeds schriftelijk mededeling heeft
gedaan omtrent de aan deze werkzaamheden ten grondslag liggende omstandigheden, stelt de raad van
commissarissen Onze Minister schriftelijk op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitoefening van zijn
taak:
a.

indien naar zijn oordeel of dat van Onze Minister sprake is van door de betrokken toegelaten
instelling berokkende schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting die zij niet
binnen een afzienbare termijn kan herstellen respectievelijk voorkomen;

b.

indien sprake is van een onoverbrugbaar geschil tussen het bestuur en de raad van commissarissen
van de toegelaten instelling, tussen individuele leden van de raad van commissarissen van de
toegelaten instelling onderling, of tussen de toegelaten instelling en een dochtermaatschappij;

c.

indien naar zijn oordeel twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van het handelen of nalaten, de
governance of de integriteit van beleid en beheer van de toegelaten instelling, en het bestuur die
twijfel niet heeft weggenomen of

d.

indien sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen in de toegelaten instelling of een
dochtermaatschappij van die toegelaten instelling.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

§ 6. De jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag
Artikel 30
1

Op de jaarrekening, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de wet, en het jaarverslag, bedoeld in artikel 36,
eerste lid, van de wet, zijn niet van toepassing de volgende artikelen van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek:
a.

artikel 361 lid 2 eerste volzin, zinsnede «en de in artikel 360 lid 3 bedoelde stichtingen en
verenigingen»;

b.

artikel 362 lid 7 eerste volzin en tweede volzin vanaf «omschreven», en leden 8 en 9;

c.

artikel 373 lid 5;
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d.

artikel 378 leden 2, 3 en 4;

e.

artikel 383a;

f.

artikel 384 lid 1 tweede volzin, voor zover die volzin betrekking heeft op de waardering van
onroerende zaken;

g.

artikel 384 lid 6, voor zover dat lid betrekking heeft op de waardering van onroerende zaken;

h.

artikel 388, voor zover dat artikel betrekking heeft op de waardering van onroerende zaken;

i.

artikel 389 leden 4 en 5;

j.

artikel 391 lid 1 vijfde volzin vanaf «gesteld»;

k.

artikel 392 lid 1 onder a en e, en leden 3, 4 en 5;

l.

artikel 394 lid 1 tweede volzin, zinsnede «of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans,
Duits of Engels,», en lid 4 eerste volzin, zinsnede «de zelfde taal of» en tweede volzin, zinsnede
«a,»,

m.

artikel 395 lid 2 vierde volzin;

m.

artikel 395a;

o.

artikel 396;

p.

artikel 397 lid 7, zinsnede «en lid 3,»;

q.

artikel 398 leden 3 en 5;

r.

artikel 406 leden 3, 4 en 5;

s.

artikel 408 lid 1 onder d en e en

t.

artikel 414 lid 5.

Voor de toepassing van de afdelingen 2 tot en met 8, 10, 11, 13 en 16 van titel 9 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek op de jaarrekening, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de wet, en het jaarverslag,
bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de wet, wordt in die afdelingen:
a.

in artikel 362 lid 6 voor «artikel 393» gelezen «artikel 37 van de Woningwet»;

b.

in artikel 379 lid 2 onder b voor «leden 1 tot en met 7» gelezen «leden 1, 2, 3, 6 en 7»;

c.

in artikel 395 lid 1 en 2 voor «artikel 393 lid 5» gelezen «artikel 37 lid 3 onder a van de
Woningwet»;

d.

in artikel 397 lid 7 voor «onderdelen e en f» gelezen «onderdeel f»;

e.

in artikel 398 lid 2 voor «leden 3 tot en met 8» gelezen «leden 3, 4 en 5»;

f.

in artikel 447 lid 3 voor «artikel 393 lid 5» gelezen: artikel 37 lid 3 onder a van de Woningwet.

Artikel 31
1

De waardering, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de wet, vindt plaats tegen de modelmatige
marktwaarde, en onder gebruikmaking van een berekeningssystematiek door middel waarvan de
toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant worden gemaakt naar het heden.

2

Bij de waardering, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de wet, wordt onderscheid gemaakt tussen:
a.

woongelegenheden, met uitzondering van woongelegenheden als bedoeld in artikel 47, eerste lid,
onderdeel d, van de wet;

b.

gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdelen d en g, van de wet;

c.

parkeervoorzieningen en

d.

woongelegenheden als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel d, van de wet.

3

Ten behoeve van de waardering wordt, behoudens in bij ministeriële regeling bepaalde gevallen, een
waarde bepaald voor zowel het geval dat de toegelaten instelling de onroerende zaak gedurende een bij
ministeriële regeling bepaald tijdvak blijft verhuren, als het geval dat de toegelaten instelling die zaak na
het in dat tijdvak eindigen van een overeenkomst van huur en verhuur zal vervreemden. De modelmatige
marktwaarde is de hoogste van die waarden.

4

Bij ministeriële regeling worden nadere voorschriften gegeven omtrent de toepassing van dit artikel, welke
voorschriften kunnen afwijken van het eerste, tweede en derde lid of voor bij die regeling te bepalen
categorieën van toegelaten instellingen verschillend kunnen worden vastgesteld, een en ander met het oog
op het bewerkstelligen van een goede verhouding tussen de lasten voor toegelaten instellingen om te
komen tot de waardering, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de wet, en een goede uitvoering van het
toezicht.

Artikel 32
1

Het volkshuisvestingsverslag, bedoeld in artikel 36a, eerste lid, van de wet, omvat in elk geval een
uiteenzetting inzake het verslagjaar over:
a.

de uitvoering van het in de gemeenten waar de toegelaten instelling feitelijk werkzaam is geldende
volkshuisvestingsbeleid, en van in het in artikel 44, tweede lid, van de wet bedoelde overleg
gemaakte afspraken daarover;

b.

het inzetten van haar middelen, bedoeld in artikel 42, tweede en derde lid, van de wet;

c.

het gevoerde overleg als bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de wet met de gemeenten waar zij
feitelijk werkzaam is;
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d.

het gevoerde overleg met de betrokken bewonersorganisaties;

e.

de uitvoering van elk van haar werkzaamheden, bedoeld in artikel 45 van de wet;

f.

de uitvoering van artikel 46 van de wet;

g.

de uitvoering van het reglement, bedoeld in artikel 55a, tweede lid, van de wet;

h.

de uitvoering van het reglement, bedoeld in artikel 55b, derde lid, van de wet, en

i.

de uitvoering van haar andere reglementen.
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Het volkshuisvestingsverslag omvat voorts een overzicht van de met de toegelaten instelling verbonden
ondernemingen, met uitzondering van de ondernemingen van welke de toegelaten instelling minder dan
2% van de aandelen houdt, en een uiteenzetting over hun werkzaamheden.

Artikel 33
1

2

Onze Minister beoordeelt bij de toepassing van de artikelen 38, vierde lid, en 44a, tweede lid, van de wet
in elk geval:
a.

de liquiditeit van de toegelaten instelling, waaronder in elk geval de risico’s daarvoor vanwege het
bezit van financiële derivaten;

b.

haar solvabiliteit;

c.

haar ruimte voor het doen van investeringen in de eerstvolgende vijf kalenderjaren na het
verslagjaar;

d.

haar beschikbare financiële middelen in verhouding tot de werkzaamheden die zijn opgenomen in
het overzicht, bedoeld in artikel 44a, eerste lid, onderdeel a, van de wet;

e.

de mate waarin het risico bestaat dat haar vermogen niet bestemd blijft voor het behartigen van het
belang van de volkshuisvesting en

f.

de kwaliteit van haar organisatiestructuur.

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke onderwerpen voorts in elk geval worden beoordeeld bij
de toepassing van de artikelen 38, vierde lid, en 44a, tweede lid, van de wet.

Hoofdstuk V. Werkzaamheden van toegelaten instellingen
Afdeling 1. Relatie met de gemeente
§ 1. Woningmarktregio’s
Artikel 34
1

2

Onze Minister keurt een voornemen als bedoeld in artikel 41a, eerste lid, van de wet niet goed, indien:
a.

de gemeente waarop dat voornemen betrekking heeft niet direct grenst aan een gemeente in
Nederland waar de toegelaten instelling feitelijk werkzaam is;

b.

die toegelaten instelling in de gemeenten in Nederland waar zij feitelijk werkzaam is niet alle
personen kan huisvesten die aldaar door hun inkomen of door andere omstandigheden
moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting, of

c.

zienswijzen op dat voornemen van de gemeente waarop het betrekking heeft of de direct aan die
gemeente grenzende gemeenten in Nederland hem daartoe naar zijn oordeel aanleiding geven.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van het
eerste lid, onderdelen b en c.

Artikel 35
1

Een verzoek als bedoeld in artikel 41b, eerste lid, van de wet omvat in elk geval:
a.

een overzicht van de toegelaten instellingen die feitelijk werkzaam zijn in de gemeenten die dat
verzoek indienen;

b.

het aantal in die gemeenten gezamenlijk woonachtige huishoudens en

c.

de zienswijzen op dat verzoek van die toegelaten instellingen of van andere gemeenten waar die
toegelaten instellingen feitelijk werkzaam zijn.

2

Het verzoek kan mede inhouden dat de goedkeuring, bedoeld in artikel 41b, eerste lid, van de wet,
uitsluitend betrekking heeft op die, in dat verzoek te noemen, toegelaten instellingen zonder de bijdrage
van welke een of meer van de betrokken gemeenten geen uitvoering kan geven aan haar
volkshuisvestingsbeleid, of die in een of meer van die gemeenten een zodanig groot deel van hun
werkzaamheden verrichten dat die goedkeuring naar het oordeel van die gemeenten om die reden
noodzakelijk is.

3

Onze Minister kan besluiten om een verzoek als bedoeld in artikel 41b, eerste lid, van de wet niet in te
willigen, indien:

4

a.

een van de gemeenten die dat verzoek indienen voordien een zodanig verzoek heeft ingediend, en
Onze Minister dat verzoek heeft ingewilligd of

b.

indien in die gemeenten gezamenlijk minder dan 100 000 huishoudens woonachtig zijn.

Onze Minister kan bij de inwilliging van een verzoek als bedoeld in artikel 41b, eerste lid, van de wet
bepalen dat zijn goedkeuring uitsluitend betrekking heeft op de in zijn besluit te noemen in de betrokken
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gemeenten feitelijk werkzame toegelaten instellingen, op welke het tweede lid naar zijn oordeel van
toepassing is.
5

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent hetgeen een verzoek als
bedoeld in artikel 41b, eerste lid, van de wet dient te omvatten.

Artikel 36
De categorieën van personen, bedoeld in artikel 41c, tweede lid, eerste volzin, van de wet, zijn:
a.

personen die zijn ingeschreven bij een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a
en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of bij een instelling als bedoeld
in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsopleidingen, of die zich voorbereiden op een
promotie als bedoeld in artikel 7.18 van eerstgenoemde wet;

b.

ouderen, gehandicapten en andere personen die zorg of begeleiding behoeven en

c.

andere personen, voor welke de voorziening in de behoefte aan huisvesting dringend noodzakelijk is uit
het oogpunt van gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten.

Artikel 37
1

Een verzoek om een ontheffing als bedoeld in artikel 41c, tweede lid, tweede volzin, van de wet omvat in
elk geval:
a.

de gemeenten waar die ontheffing van toepassing zou moeten zijn;

b.

een uiteenzetting over de gevolgen van het niet verlenen van die ontheffing voor de uitvoering door
toegelaten instellingen van het volkshuisvestingsbeleid dat in die gemeenten geldt;

c.

een uiteenzetting over het aandeel van de werkzaamheden van de toegelaten instelling in die
gemeenten in het totaal van haar werkzaamheden en

d.

indien de toegelaten instelling zienswijzen op dat verzoek heeft ontvangen van de gemeenten,
bedoeld in onderdeel a, van de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam mag zijn uit hoofde van het
inwilligen van het in artikel 41b, eerste lid, van de wet bedoelde verzoek, dat tot het in dit lid
bedoelde verzoek heeft geleid, of van de in een van die gemeenten feitelijk werkzame toegelaten
instellingen: die zienswijzen.

2

Onze Minister kan besluiten om geen ontheffing als bedoeld in het eerste lid te verlenen, indien de
uitvoering door toegelaten instellingen van het volkshuisvestingsbeleid dat geldt in de gemeenten waar de
betrokken ontheffing van toepassing zou zijn naar zijn oordeel door dat besluit niet nadelig wordt
beïnvloed.

3

Onze Minister kan aan het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het eerste lid het gevolg, bedoeld in
artikel 41c, eerste lid, van de wet, verbinden ten aanzien van de gemeenten waar de toegelaten instelling
feitelijk werkzaam mag zijn uit hoofde van het inwilligen van het in artikel 41b, eerste lid, van de wet
bedoelde verzoek, dat tot het in dit lid bedoelde verzoek heeft geleid, indien de uitvoering door toegelaten
instellingen van het volkshuisvestingsbeleid dat in die gemeenten geldt naar zijn oordeel daardoor niet
nadelig wordt beïnvloed.

4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent hetgeen een verzoek om
een ontheffing als bedoeld in artikel 41c, tweede lid, tweede volzin, van de wet dient te omvatten, en
omtrent de toepassing van het tweede of derde lid.

Artikel 37a
1

Onze Minister kan op verzoek van een toegelaten instelling ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in
artikel 41c, eerste lid, van de wet, ten aanzien van werkzaamheden die zich, gezien de aard en omvang
daarvan, in hoofdzaak beperken tot het gebied ter plaatse van voordien daartoe gesloopte
woongelegenheden of hun onroerende of infrastructurele aanhorigheden.

2

Artikel 37 is niet van toepassing op het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

§ 2. Uitvoering van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid
Artikel 38
1

Onze Minister draagt er zorg voor dat jaarlijks voor 1 juli elke gemeente met betrekking tot de toegelaten
instellingen die aldaar feitelijk werkzaam zijn en elke betrokken bewonersorganisatie beschikt over een
indicatie van de middelen welke die toegelaten instellingen ter beschikking staan voor de uitvoering van
artikel 42, eerste lid, eerste volzin, van de wet in ten minste het op die datum eerstvolgende kalenderjaar.

2

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de wijze van bepaling van de
indicatie, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 39
1

De toegelaten instelling neemt in het overzicht, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de wet, in elk geval
op:
a.

haar voornemens voor het doen bouwen of verwerven van woongelegenheden als bedoeld in artikel
47, eerste lid, onderdeel b, van de wet;

b.

haar voornemens met betrekking tot het toepassing geven aan artikel 45, tweede lid, onderdelen d
en f, van de wet;

c.
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haar voornemens met betrekking tot de samenstelling van haar woningvoorraad, waaronder in elk
geval haar voornemens met betrekking tot vervreemding van haar woongelegenheden en haar
voornemens tot het zodanig verhogen van huurprijzen van haar woongelegenheden, dat zij komen
te liggen boven het in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde
bedrag, een en ander gespecificeerd naar wijken of buurten aan de hand van de cijfers van de
postcodes;
d.

haar voornemens met betrekking tot de kwaliteit en de duurzaamheid van haar woningvoorraad en
de direct daaraan grenzende omgeving;

e.

haar voornemens met betrekking tot de betaalbaarheid en de bereikbaarheid van haar
woongelegenheden voor degenen, bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel a, van de wet, en

f.

haar voornemens met betrekking tot de huisvesting van de categorieën van personen, genoemd in
artikel 36.

2

De toegelaten instelling betrekt bij het vaststellen van het overzicht, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van
de wet, de door Onze Minister vast te stellen rijksprioriteiten met betrekking tot het terrein van de
volkshuisvesting. Onze Minister stelt die prioriteiten ten minste een maal per vier jaar vast voor een
tijdvak van de vier op dat jaar volgende kalenderjaren, doet deze voor de aanvang van dat tijdvak
toekomen aan beide kamers der Staten-Generaal en maakt deze bekend in de Staatscourant. In het
kalenderjaar dat direct voorafgaat aan een zodanig tijdvak voert hij overleg over de voor dat tijdvak
voorgenomen prioriteiten met in elk geval personen of instanties uit de kring van de toegelaten
instellingen, de gemeenten en de bewonersorganisaties.

3

Het overzicht, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de wet, heeft geen betrekking op de met de toegelaten
instelling verbonden ondernemingen van welke zij minder dan 2% van de aandelen houdt.

§ 3. Prestatieafspraken
Artikel 40
1

Onze Minister stelt een commissie in, die hem adviseert over de behandeling van geschillen als bedoeld in
artikel 44, vierde lid, van de wet. De commissie bestaat uit personen uit de kring van organisaties die zich
ten doel stellen de belangen van toegelaten instellingen te behartigen, uit personen uit de kring van
organisaties die zich ten doel stellen de belangen van gemeenten te behartigen, en personen uit de kring
van bewonersorganisaties. De commissie is zodanig samengesteld, dat geen van die categorieën van
personen de meerderheid van de commissie kan uitmaken.

2

Onze Minister kan de termijn, genoemd in artikel 44, vijfde lid, van de wet, door schriftelijke kennisgeving
daarvan aan de toegelaten instelling, het college van burgemeester en wethouders van de bij het geschil,
bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de wet, betrokken gemeente en de daarbij betrokken
bewonersorganisaties, telkens verlengen met een door hem daarbij te bepalen termijn van ten hoogste
vier weken, van welke verlenging hij kennis geeft voor het verstrijken van de eerstgenoemde dan wel de
voor de laatste maal verlengde termijn.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften gegeven worden over de behandeling van geschillen
als bedoeld in artikel 44, vierde en vijfde lid, van de wet, en de werkwijze en samenstelling van de
commissie, bedoeld in het eerste lid.

§ 4. Goedkeuring van werkzaamheden die niet behoren tot de diensten van
algemeen economisch belang
Artikel 41
De goedkeuring, bedoeld in artikel 44c, van de wet, is niet vereist voor:
a.

de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel b, van de wet die niet behoren tot
diensten van algemeen economisch belang, met uitzondering van werkzaamheden die plaatsvinden in het
kader van herstructurering;

b.

herstructurering, waarvan de gemiddelde investeringskosten per woning minder bedragen dan of gelijk zijn
aan het in als bedoeld in artikel 3 Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 laatstgenoemde bedrag;

c.

het verwerven van voor permanent verblijf bedoelde woongelegenheden en hun onroerende en
infrastructurele aanhorigheden indien de toegelaten instelling daar contractueel toe gehouden is jegens
een derde aan wie de toegelaten instelling deze eerder heeft vervreemd;

d.

de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel h, van de wet;

e.

het verhuren van gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel a, van de wet en van
gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel g, van de wet, alsmede, voor zover daarmee
verband houdende, de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel i, van de wet;

f.

de werkzaamheden die niet behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, die bestaan uit het
verwerven van onroerende zaken die verband houden met werkzaamheden die niet behoren tot de
diensten van algemeen economisch belang van een andere toegelaten instelling en waarbij,
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1°.

per investering het bruto-vloeroppervlak van die onroerende zaken niet meer bedraagt dan 10%
van het bruto-vloeroppervlak van alle van die investering deel uitmakende onroerende zaken, tot
welk oppervlak mede behoort het vloeroppervlak van de bij die onroerende zaken behorende
overdekte parkeervoorzieningen en de oppervlakte van de bij die onroerende zaken behorende
overige parkeervoorzieningen, en,

2°.

de andere van de investering deel uitmakende onroerende zaken verband houden met
werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen economisch belang,

in welk geval de mededeling, bedoeld in artikel 44c, eerste lid, onderdeel f, van de wet, dient te zijn
gedaan onverwijld na de toepassing van onderdeel a van dat lid;
g.

het vervreemden van woongelegenheden als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel a, of gebouwen
als bedoeld in onderdeel d of g, van de wet;

h.

de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel j, van de wet.

Artikel 42
1

Artikel 44c, eerste lid, onderdelen b, c en d, van de wet is niet van toepassing, indien de werkzaamheden
die niet behoren tot de diensten van algemeen economisch belang bestaan uit herstructurering die
plaatsvindt op grond die de toegelaten instelling voor 1 januari 2015 heeft verworven.

2

Artikel 44c, eerste lid, onderdelen a tot en met g en i van de wet zijn niet van toepassing, indien Onze
Minister op verzoek van de toegelaten instelling heeft vastgesteld dat, gelet op de aard en de omvang van
de werkzaamheden, het evident is dat anderen dan toegelaten instellingen of
samenwerkingsvennootschappen de werkzaamheden niet wensen te verrichten.

3

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent het bij het verzoek, bedoeld in de aanhef
van het eerste lid, van artikel 44c van de wet te verstrekken gegevens in de gevallen, bedoeld in het
tweede lid.

Artikel 43
1

2

De verklaring, bedoeld in artikel 44c, eerste lid, onderdeel c, van de wet, houdt mede in dat de colleges,
bedoeld in artikel 44c, eerste lid, onderdeel b, van de wet:
a.

met de algemene bekendmaking, bedoeld in laatstgenoemd onderdeel, dezelfde inlichtingen over de
in artikel 44c, eerste lid, aanhef, van de wet bedoelde voornemens hebben verstrekt aan alle
ontvangers daarvan en

b.

wijzigingen van die voornemens of de voorwaarden waaronder zij zouden moeten worden
uitgevoerd onverwijld, door middel van een algemene bekendmaking langs elektronische weg die
voldoet aan onderdeel a, aan alle ontvangers, bedoeld in onderdeel a, hebben medegedeeld, en die
ontvangers in de gelegenheid hebben gesteld aan die colleges kenbaar te maken of zij die
voornemens in hun gewijzigde vorm wensen uit te voeren.

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften of nadere voorschriften worden gegeven omtrent hetgeen
een verklaring als bedoeld in artikel 44c, eerste lid, onderdeel c, d of e, van de wet dient te omvatten.

Artikel 44
1

De toegelaten instelling trekt de financiële middelen voor de uitvoering van de voornemens, bedoeld in
artikel 44c, eerste lid, aanhef, van de wet, uitsluitend aan bij categorieën van instellingen als bedoeld in
het bepaalde bij en krachtens artikel 13, eerste en tweede lid, en zonder gebruikmaking van de
borgingsvoorziening. Zij kan uitsluitend op een andere wijze financiële middelen voor die uitvoering
inzetten:
a.

in geval van herstructurering of

b.

indien zij ten overstaan van Onze Minister aannemelijk heeft gemaakt dat zij geen gevolg kan geven
aan de eerste volzin.

2

De toegelaten instelling stelt ten behoeve van toepassing van het eerste lid, tweede volzin, een
voorziening in, ten laste waarvan zij een interne lening verstrekt, welke aan de niet-daeb-tak ten goede
komt. Op het rentepercentage van die lening is het bepaalde bij en krachtens artikel 10, tweede lid,
onderdeel a, van overeenkomstige toepassing.

3

De voorziening, bedoeld in het tweede lid, bevat uitsluitend de netto-opbrengsten van vervreemdingen op
1 januari 2012 of nadien van woongelegenheden als bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdelen a en b, en
artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van de wet, verminderd met het per jaar aan die woongelegenheden toe
te rekenen deel van de leningen, bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdeel f, welk deel verhoudingsgewijs
gelijk is aan het quotiënt van het totaalbedrag van die leningen en dat van de WOZ-waarde van die
woongelegenheden, welke totaalbedragen blijken uit de voor dat jaar vastgestelde balans van de
toegelaten instelling. De voorziening bevat die aldus verminderde netto-opbrengsten voorts uitsluitend,
voor zover er een batig saldo over het betrokken jaar is uit de verhuur en de vervreemding van
woongelegenheden als bedoeld in de eerste volzin, bepaald op grond van waardering van die
woongelegenheden tegen de modelmatige marktwaarde. De eerste en tweede volzin zijn van
overeenkomstige toepassing op de jaarlijks aan de voorziening toe te voegen middelen.

4

Op de aflossing van de lening, bedoeld in het tweede lid, is artikel 70, tweede lid, van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 45
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Onze Minister onthoudt zijn goedkeuring op grond van artikel 44c, derde lid, aanhef en onderdeel b, van
de wet, indien blijkens de zienswijze, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, van dat artikel, naar het
oordeel van Onze Minister niet aannemelijk is dat:
a.

bij toepassing van artikel 44, eerste lid, tweede volzin, en tweede, derde en vierde lid, een
rendement op de werkzaamheden, bedoeld in artikel 44c, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de
wet, wordt behaald dat ten minste gelijk is aan een bij ministeriële regeling te bepalen rendement
dat kan worden behaald bij toepassing van artikel 44, eerste lid, eerste volzin, en dat verschillend
kan worden bepaald naar gelang de aard van die werkzaamheden;

b.

bij het verrichten van die werkzaamheden, ingevolge bij ministeriële regeling daaromtrent te geven
voorschriften, voldoende financiële middelen beschikbaar zullen zijn om andere werkzaamheden van
de toegelaten instelling die niet behoren tot de diensten van algemeen economisch belang te
kunnen verrichten of

c.

bij het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 44c, eerste lid, aanhef en onderdeel f,
van de wet, de financiële continuïteit van de toegelaten instelling voldoende is gewaarborgd.

Onze Minister kan zijn goedkeuring aan een voornemen als bedoeld in artikel 44c, eerste lid, aanhef, van
de wet onthouden, indien de toegelaten instelling niet voldoet aan artikel 44.

Afdeling 2. Het gebied van de volkshuisvesting
Artikel 46
Een verbonden onderneming voldoet in een kalenderjaar aan artikel 45, eerste lid, tweede volzin, van de wet,
indien zij over dat jaar een percentage van haar omzet genereert uit werkzaamheden op het gebied van de
volkshuisvesting, dat ten minste gelijk is aan het percentage van haar aandelen dat een toegelaten instelling in
haar houdt.
Artikel 46a
De werkzaamheden, genoemd in artikel 45, tweede lid, onderdelen a en b, van de wet:
a.

worden door een toegelaten instelling niet verricht ten aanzien van de in die onderdelen bedoelde
woongelegenheden en aanhorigheden van een met een toegelaten instelling verbonden onderneming;

b.

worden door een met een toegelaten instelling verbonden onderneming uitsluitend verricht ten aanzien
van de in dat onderdeel bedoelde woongelegenheden en aanhorigheden van een andere verbonden
onderneming:
1°.

indien en zolang alle aandelen in die andere verbonden onderneming door toegelaten instellingen
worden gehouden, of

2°.

indien en zolang toegelaten instellingen of een of meer van de met hen verbonden ondernemingen
alleen of samen alle bestuurders van de verbonden onderneming kunnen benoemen of ontslaan.

Artikel 47
1

2

Tot diensten als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel c, van de wet behoren niet:
a.

het bijdragen aan de leefbaarheid, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel f, van de wet, en
artikel 51, eerste lid;

b.

diensten die door nutsbedrijven kunnen worden geleverd, voor zover die levering niet geschiedt met
gebruikmaking van een in of nabij de woongelegenheid aanwezige voorziening;

c.

zorgdiensten, maaltijddiensten en medische diensten;

d.

het exploiteren van een radio- of televisiezender;

e.

het verzorgen van opleidingen, behoudens die aan personen in dienst van de toegelaten instelling of
die met betrekking tot het terrein van de volkshuisvesting;

f.

het schoonmaken van het woonruimtegedeelte van woongelegenheden, behoudens in geval van het
daarin huisvesten van nieuwe bewoners of van het voorkomen van overlast voor of aantasting van
het woongenot van bewoners van naburige woongelegenheden;

g.

woninginrichting, behoudens die in het kader van de verhuur van gestoffeerde of gemeubileerde
woongelegenheden door de toegelaten instelling;

h.

hypotheekadvisering en makelaarsdiensten in verband met andere woongelegenheden dan die in
eigendom van of tot stand gebracht door de toegelaten instelling;

i.

het ter beschikking stellen van financiële middelen, anders dan overeenkomstig artikel 48;

j.

notariële diensten;

k.

het aanbieden van verzekeringen;

l.

het bemiddelen bij verzekeringen in verband met andere woongelegenheden dan die in eigendom
van of tot stand gebracht door de toegelaten instelling;

m.

het aanbieden van voor-, tussen- en naschoolse opvang;

n.

het aanbieden van hulp bij het voorkomen van schooluitval;

o.

het aanbieden van ondersteuning bij de opvoeding van kinderen.

Diensten als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel c, van de wet mogen uitsluitend worden geleverd
aan:
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a.

bewoners van eigen woongelegenheden;

b.

bewoners van woongelegenheden van een toegelaten instelling;

c.

leden van verenigingen van eigenaars als bedoeld in artikel 112 lid 1 onder e van Boek 5 van het
Burgerlijk Wetboek;

d.

bewoners van woongelegenheden die bouwkundig een geheel vormen met de eigen
woongelegenheden of de woongelegenheden van een toegelaten instelling;

e.

indien de diensten worden geleverd door een aan een toegelaten instelling verbonden onderneming,
bewoners van woongelegenheden van een verbonden onderneming waarvan alle aandelen door
toegelaten instellingen worden gehouden;

f.

bewoners van woongelegenheden als bedoeld in artikel 45, zevende lid, van de wet.

Artikel 48
1

2

De toegelaten instelling stelt uitsluitend financiële middelen ter beschikking in de vorm van:
a.

tegemoetkomingen in de kosten van activiteiten die door de bewoners van haar woongelegenheden
worden georganiseerd in het belang van het behoud of de verbetering van die woongelegenheden of
de direct daaraan grenzende omgeving;

b.

reserveringen voor leden van wooncoöperaties met een huishoudinkomen dat niet hoger is dan de
inkomensgrens, genoemd in artikel 16, eerste lid, onderdeel b, in verband met het onderhoud aan
hun woongelegenheden, of

c.

tegemoetkomingen in het blijkens een geldleningsovereenkomst te betalen bedrag aan rente over
een hypothecaire geldlening, overeenkomstig het tweede lid;

d.

tegemoetkomingen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2, derde lid.

Tegemoetkomingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, worden uitsluitend verstrekt:
a.

over ten hoogste 20% van de verwervingskosten overeenkomstig de onder auspiciën van de
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontwikkelde Nationale Hypotheek Garantie, welke kosten
worden gefinancierd door een instelling die behoort tot een categorie als bedoeld in het bepaalde bij
en krachtens artikel 13, eerste en tweede lid, of aan welke een vergunning als bedoeld in artikel
2:60 van de Wet op het financieel toezicht is verleend;

b.

in geval van het verstrekt zijn van de hypothecaire geldlening onder de voorwaarden en normen van
de onder auspiciën van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontwikkelde Nationale
Hypotheek Garantie;

c.

aan instellingen als bedoeld in onderdeel a ten behoeve van personen die voor de eerste maal als
eigenaar een woning bewonen, zolang het huishoudinkomen van die personen niet hoger is dan de
inkomensgrens, genoemd in artikel 16, eerste lid, onderdeel b;

d.

indien niet tevens een tegemoetkoming wordt verstrekt:

e.

3

1°.

op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit of

2°.

door de toegelaten instelling, voor zover ertoe leidend dat de woning aan een persoon als
bedoeld in onderdeel c wordt vervreemd tegen een prijs die lager is dan 90% van de
getaxeerde marktwaarde vrij van huur en gebruik of de WOZ-waarde, of met het oogmerk
een zodanige persoon anderszins zodanig te bevoordelen dat een dienovereenkomstige
uitkomst wordt bereikt, en

indien uit overeenkomsten tussen de betrokken persoon en een instelling als bedoeld in onderdeel a,
en tussen die instelling en de toegelaten instelling, blijkt dat de tegemoetkoming wordt verlaagd of
beëindigd, indien het huishoudinkomen van die persoon daartoe aanleiding geeft blijkens een
periodieke beoordeling van dat inkomen overeenkomstig in die overeenkomsten neergelegde
bepalingen.

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald onder welke modellen voor of bepalingen in overeenkomsten
als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c,
kan worden verstrekt.

Artikel 49
1

2

De gebouwen, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet, zijn uitsluitend:
a.

de gebouwen en categorieën van gebouwen, genoemd in bijlage 3 bij dit besluit en

b.

de gebouwen en categorieën van gebouwen, genoemd in bijlage 4 bij dit besluit, welke ten aanzien
van een toegelaten instelling uitsluitend tot het gebied van de volkshuisvesting behoren, indien zij
deze op het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden in eigendom had.

Onze Minister kan op verzoek van een toegelaten instelling bepalen dat het doen bouwen of verwerven van
andere gebouwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming dan die, bedoeld in het eerste lid, ten
aanzien van die toegelaten instelling tot het gebied van de volkshuisvesting behoort, indien:
a.

in geval van basisscholen en centra voor jeugd en gezin: naar zijn oordeel aannemelijk wordt
gemaakt dat het tot stand brengen, in stand houden en verhuren daarvan ingevolge bij ministeriële
regeling te geven voorschriften voldoende renderend is, en

b.
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in geval van andere zodanige gebouwen: die gebouwen naar zijn oordeel behoren tot een aan een
categorie als genoemd in bijlage 3 bij dit besluit nauw verwante categorie, en bouwkundig een
geheel vormen met een voor bewoning bestemd gebouw in eigendom van die toegelaten instelling.
3

4

Onze Minister kan op verzoek van een toegelaten instelling bepalen dat het verwerven van andere
gebouwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming dan die, bedoeld in het eerste lid, alsmede het
verhuren van zodanige gebouwen of gedeelten daarvan aan personen die daar op het tijdstip van indiening
van dat verzoek huurder van zijn, ten aanzien van die toegelaten instelling tot het gebied van de
volkshuisvesting behoort, indien die toegelaten instelling ten overstaan van hem aannemelijk maakt dat zij
binnen vijf jaar na dat tijdstip die gebouwen:
a.

zal slopen en ter plaatse gebouwen zal doen bouwen die verband houden met werkzaamheden op
het gebied van de volkshuisvesting, of

b.

zal verbouwen tot onroerende zaken die verband houden met werkzaamheden op het gebied van de
volkshuisvesting.

De werkzaamheden, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet, en de werkzaamheden ten
aanzien van welke Onze Minister toepassing heeft gegeven aan het tweede lid, behoren alle tot de
diensten van algemeen economisch belang.

Artikel 50
De toegelaten instelling kan met betrekking tot ten hoogste 10% van het bruto-vloeroppervlak van haar
gebouwen, bedoeld in artikel 49, eerste lid, overeenkomsten van huur en verhuur aangaan met anderen dan die,
bedoeld in artikel 48, zesde lid, van de wet. Tot het bruto-vloeroppervlak, bedoeld in de eerste volzin, behoort
mede het vloeroppervlak van de bij die gebouwen behorende overdekte parkeervoorzieningen en de oppervlakte
van de bij die gebouwen behorende overige parkeervoorzieningen.
Artikel 51
1

Het bijdragen aan de leefbaarheid houdt uitsluitend in:
a.

woonmaatschappelijk werk, met inbegrip van het leveren van een bijdrage aan uitvoering van
achter-de-voordeur-programma’s onder verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties en
uitsluitend ten behoeve van de huurders van de woongelegenheden van de toegelaten instelling;

b.

aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe nabijheid van woongelegenheden
of andere onroerende zaken van de toegelaten instelling en

c.

bijdragen aan de uitvoering van plannen:
1°.

ter bevordering van een schone woonomgeving,

2°.

ter voorkoming van overlast, en

3°.

ter bevordering van de veiligheid.

2

Het bedrag, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel f, onder 2°, van de wet, is € 127,39, tenzij in de
afspraken, bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de wet een ander bedrag is overeengekomen, in welk
geval het bedrag, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel f, onder 2°., het aldus afgesproken bedrag
bedraagt. Het in de eerste volzin genoemde bedrag wordt met ingang van elk kalenderjaar bij ministeriële
regeling gewijzigd met het in januari van het daaraan voorafgaande kalenderjaar in de Staatscourant
bekendgemaakte percentage waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan
die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

3

De werkzaamheden, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel f, van de wet, behoren alle tot de
diensten van algemeen economisch belang.

Artikel 52
1

2

Het bezwaren, doen bouwen, verhuren en verwerven van gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid,
onderdeel g, van de wet, en de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel h, van de
wet, behoren uitsluitend tot het gebied van de volkshuisvesting:
a.

indien het bruto-vloeroppervlak van die gebouwen niet meer bedraagt dan 25% van het brutovloeroppervlak van alle van die gebouwen deel uitmakende onroerende zaken, tot welk oppervlak
mede behoort het vloeroppervlak van de bij die gebouwen of zaken behorende overdekte
parkeervoorzieningen en de oppervlakte van de bij die gebouwen of zaken behorende overige
parkeervoorzieningen, en,

b.

voor zover het het doen bouwen betreft, per investering de kosten van de in de aanhef bedoelde
werkzaamheden niet hoger zijn dan € 10.000.000.

Het eerste lid is niet van toepassing op:
a.

het verhuren van gebouwen als bedoeld in het eerste lid die de toegelaten instelling op 1 juli 2015
in bezit had met dien verstande dat, indien de toegelaten instelling die gebouwen op dat moment
verhuurde, het eerste lid uitsluitend niet van toepassing is indien dat verhuren op dat tijdstip was
toegestaan ingevolge het bepaalde bij en krachtens de Woningwet zoals die op dat tijdstip luidde, of

b.

het verhuren van onroerende zaken die deel uitmaken van gebouwen die kantoorruimten van de
toegelaten instelling zijn en waarvan meer dan 50% van het bruto-vloeroppervlak als zodanig door
de toegelaten instelling wordt gebruikt en die de toegelaten instelling op 1 juli 2015 in bezit had.
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3

Artikel 45, vierde lid, onderdeel a, van de wet is niet van toepassing op de onroerende zaken, bedoeld in
het tweede lid, onderdeel b.

3

a.
Onze
Minister kan op verzoek van een toegelaten instelling bepalen dat het verwerven van andere
gebouwen met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming dan die, bedoeld in het eerste lid, alsmede het
verhuren van zodanige gebouwen of gedeelten daarvan aan personen die daar op het tijdstip van indiening
van dat verzoek huurder van zijn, ten aanzien van die toegelaten instelling tot het gebied van de
volkshuisvesting behoort, indien die toegelaten instelling ten overstaan van hem aannemelijk maakt dat zij
binnen vijf jaar na dat tijdstip die gebouwen:
zal slopen en ter plaatse gebouwen zal doen bouwen die verband houden met werkzaamheden op
het gebied van de volkshuisvesting, of
b.

zal verbouwen tot onroerende zaken die verband houden met werkzaamheden op het gebied van de
volkshuisvesting.

Artikel 52a
Tot de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 45, tweede lid, onderdeel i, en 47, eerste lid, onderdeel g, van de
wet, behoren niet transacties die zijn gericht op het wijzigen van eigendomsverhoudingen en zakelijke rechten
zonder dat er sprake is van feitelijke overdracht van bezit, behalve indien die transacties noodzakelijk zijn om
werkzaamheden als bedoeld in de andere onderdelen van die artikelleden te kunnen verrichten.
Artikel 52b
De diensten, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel j, van de wet:
a.

b.

worden door een toegelaten instelling of een met haar verbonden onderneming uitsluitend verleend ten
behoeve van de bedrijfsvoering of administratie van een met die toegelaten instelling verbonden
onderneming, indien en zolang laatstgenoemde verbonden onderneming:
1°.

een dochtermaatschappij van die toegelaten instelling is, of

2°.

een verbonden onderneming is waarvan die toegelaten instelling of een of meer met haar
verbonden ondernemingen alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders kunnen
benoemen of ontslaan;

worden door een toegelaten instelling of een met haar verbonden onderneming uitsluitend verleend ten
behoeve van de bedrijfsvoering of administratie van een verbonden onderneming van een andere
toegelaten instelling, indien en zolang:
1°.

meer dan de helft van de aandelen in laatstgenoemde verbonden onderneming door toegelaten
instellingen wordt gehouden, of

2°.

toegelaten instellingen of een of meer met hen verbonden ondernemingen alleen of samen meer
dan de helft van de bestuurders van laatstgenoemde verbonden onderneming kunnen benoemen of
ontslaan, en

3°.

zij ook diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie van die andere toegelaten
instelling verleent.

Artikel 52c
De diensten, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel k, van de wet, worden door een toegelaten instelling of
een met een toegelaten instelling verbonden onderneming uitsluitend verleend ten behoeve van de administratie
van een in dat onderdeel bedoelde huurdersorganisatie of bewonderscommissie:
a.

die de belangen van de huurders van een met een toegelaten instelling verbonden onderneming behartigt,
of

b.

waarvan de achterban mede bestaat uit huurders van woongelegenheden van de dienstverlenende
toegelaten instelling of verbonden onderneming.

Artikel 52d
1

Een toegelaten instelling, een met haar verbonden onderneming of een samenwerkingsvennootschap
verricht de werkzaamheden, genoemd in artikel 45, zevende lid, van de wet, uitsluitend nadat Onze
Minister daarvoor toestemming heeft verleend.

2

Het eerste lid is niet van toepassing indien:
a.

het de werkzaamheden, genoemd in artikel 45, zevende lid, onderdeel b, betreft, die de toegelaten
instelling, een met haar verbonden onderneming of een samenwerkingsvennootschap verricht voor
een vereniging van eigenaars in welke zij de meerderheid van stemmen heeft in de vergadering van
eigenaars en

b.

deze werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht betreffende
lastgeving als bedoeld in artikel 414, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, die voldoet
aan de bij ministeriële regeling daaraan te stellen voorwaarden.

Artikel 52e
1

Onze minister verleent toestemming als bedoeld in artikel 52d, eerste lid, voor het verhuren van
woongelegenheden en aanhorigheden van derden, bedoeld in artikel 45, zevende lid, onderdeel a, van de
wet indien:
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a.

2

3

4

het verhuren betrekking heeft op complexen waarin voor ten minste 90% van de
woongelegenheden een overeenkomst van huur en verhuur wordt aangegaan:
1°.

met een huishouden waarvan het huishoudinkomen niet hoger is dan de inkomensgrens,
bedoeld in artikel 1 van de wet, of

2°.

met categorieën van personen als bedoeld in artikel 57, en

3°.

tegen een huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op
de huurtoeslag genoemde bedrag;

b.

de in artikel 52g, eerste lid, bedoelde schriftelijke verklaring is afgegeven, indien het de
voorgenomen werkzaamheden van een toegelaten instelling of een samenwerkingsvennootschap
betreft, en

c.

de gebouwen en aanhorigheden ten aanzien waarvan de werkzaamheden worden verricht van de
derde worden gehuurd als bedoeld in artikel 45, zevende lid, onderdeel c, van de wet.

Onze minister verleent toestemming als bedoeld in artikel 52d, eerste lid, voor het in stand houden van en
treffen van kleinschalige voorzieningen aan gebouwen van derden, bedoeld in artikel 45, zevende lid,
onderdeel b, van de wet indien:
a.

de in artikel 52g, eerste lid, bedoelde schriftelijke verklaring is afgegeven, indien het de
voorgenomen werkzaamheden van een toegelaten instelling of een samenwerkingsvennootschap
betreft;

b.

de werkzaamheden die zijn gericht op het geschikt maken van het gebouw voor bewoning, een
investering vergen van ten hoogste € 25.000,– per beoogde verhuureenheid;

c.

de gebouwen en aanhorigheden ten aanzien waarvan de werkzaamheden worden verricht van de
derde worden gehuurd als bedoeld in artikel 45, zevende lid, onderdeel c, van de wet of indien ten
aanzien van de gebouwen en aanhorigheden tevens diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering of
administratie worden uitgevoerd als bedoeld in artikel 45, zevende lid, onderdeel d, van de wet, en

d.

voor zover de werkzaamheden worden verricht in gebouwen en aanhorigheden, ten aanzien
waarvan tevens diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie als bedoeld in artikel
45, zevende lid, onderdeel c van de wet worden uitgevoerd, de werkzaamheden worden verricht op
grond van een overeenkomst van opdracht betreffende lastgeving als bedoeld in artikel 414, eerste
lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, die voldoet aan de bij ministeriële regeling daaraan te
stellen voorwaarden.

Onze Minister verleent toestemming als bedoeld in artikel 52d, eerste lid, voor het huren van gebouwen
van derden, bedoeld in artikel 45 zevende lid, onderdeel c, van de wet indien:
a.

de in artikel 52g, eerste lid, bedoelde schriftelijke verklaring is afgegeven, indien het de
voorgenomen werkzaamheden van een toegelaten instelling of een samenwerkingsvennootschap
betreft;

b.

de toegelaten instelling, de met haar verbonden onderneming of de samenwerkingsvennootschap
aantoont het voornemen te hebben deze gebouwen te gaan verhuren op grond van artikel 45,
zevende lid, onderdeel a, van de wet;

c.

de ontwerphuurovereenkomst tussen de toegelaten instelling, een met haar verbonden
onderneming of een samenwerkingsvennootschap en de derde, bedoeld in artikel 45, zevende lid,
onderdeel c, voldoet aan de bij ministeriële regeling daaraan te stellen voorwaarden, en

d.

er voldoende vermogen beschikbaar is om de verplichtingen die volgen uit de overeenkomst te
kunnen opvangen. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent
de toepassing van dit lid.

Onze Minister verleent toestemming als bedoeld in artikel 52d, eerste lid, voor het verlenen van diensten
ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie van derden, bedoeld in artikel 45, zevende lid,
onderdeel d, van de wet indien:
a.

5
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in het gebouw voor ten minste 90% van de woongelegenheden een overeenkomst van huur en
verhuur is aangegaan:
1°.

met een huishouden waarvan het huishoudinkomen niet hoger is dan de inkomensgrens, of

2°.

met categorieën van personen als bedoeld in artikel 57, en

3°.

tegen een huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op
de huurtoeslag genoemde bedrag, waarbij met ten minste 95% van de huishoudens als
bedoeld in artikel 46, tweede lid, van de wet een huurprijs is overeengekomen van ten
hoogste de huurprijs als bedoeld in dat lid;

b.

de in artikel 52g, eerste lid, bedoelde schriftelijke verklaring is afgegeven, indien het de
voorgenomen werkzaamheden van een toegelaten instelling of een samenwerkingsvennootschap
betreft;

c.

de diensten worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht betreffende lastgeving
als bedoeld in artikel 414, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en

d.

de ontwerpovereenkomst van opdracht, bedoeld in onderdeel c, voldoet aan de bij ministeriële
regeling daaraan te stellen voorwaarden.

Onze Minister verleent geen toestemming als bedoeld in artikel 52d, eerste lid, indien naar zijn oordeel de
aan het verrichten van de werkzaamheden verbonden financiële risico’s of de financiële positie van de
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toegelaten instelling, de met haar verbonden onderneming of de samenwerkingsvennootschap zodanig
zijn, dat het onverantwoord is dat zij deze uitvoert. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften
worden gegeven omtrent de toepassing van dit lid.
Artikel 52f
Bij de aanvraag verstrekt de toegelaten instelling, de met haar verbonden onderneming of de
samenwerkingsvennootschap de in artikel 52e, vierde lid, onderdeel d, bedoelde ontwerpovereenkomst. De
toegelaten instelling of de samenwerkingsvennootschap verstrekt daarnaast tevens de verklaring, bedoeld in
artikel 52g, eerste lid.
Artikel 52g
1

Tenzij het de voorgenomen werkzaamheden van een verbonden onderneming betreft, verklaart het college
van de gemeente op wier grondgebied de woongelegenheid, de aanhorigheid of het gebouw waar de
werkzaamheden, bedoeld in artikel 52e, eerste lid, betrekking op hebben, zich bevindt, schriftelijk dat het
voornemen tot het uitvoeren van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45, zevende lid, van de wet,
tenminste vier weken van tevoren langs elektronische weg algemeen bekend is gemaakt. Voor de
verklaring maakt het college gebruik van een bij ministeriële regeling vastgesteld formulier.

2

De bekendmaking bevat in ieder geval:

3

a.

de naam en contactgegevens van degene in wiens opdracht de werkzaamheden worden uitgevoerd;

b.

de aanvang en looptijd van de opdracht;

c.

een omschrijving van de woongelegenheid, de aanhorigheden of het gebouw waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd; en

d.

de wijze waarop en de toestand waarin de woongelegenheid, de aanhorigheden of het gebouw na
afloop van de werkzaamheden dienen te worden opgeleverd.

Het eerste lid is, met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van
overeenkomstige toepassing op het orgaan dat in die openbare lichamen met het dagelijkse bestuur is
belast.

Artikel 52h
Onze Minister kan de verleende toestemming, bedoeld in artikel 52e, eerste lid, intrekken indien blijkt dat:
a.

niet langer aan de voorwaarden voor het verkrijgen van toestemming wordt voldaan;

b.

de aan het verrichten van de werkzaamheden verbonden financiële risico’s of de financiële positie van de
toegelaten instelling, een met haar verbonden onderneming of een samenwerkingsvennootschap tijdens de
looptijd van de werkzaamheden zodanig zijn geworden dan het niet langer verantwoord is dat zij deze
uitvoert.

Artikel 53
[Red: Door vernummering vervallen.]
Afdeling 2a. Werkzaamheden ten behoeve van de huisvesting van
vergunninghouders
Artikel 53a
In deze afdeling wordt verstaan onder aanvrager: de toegelaten instelling, de met haar verbonden onderneming
van welke zij enig aandeelhoudster is en de samenwerkingsvennootschap die Onze Minister om toestemming
verzoekt om de in artikel 45a, eerste lid, onderdelen a, b of c, van de wet bedoelde werkzaamheden te
verrichten.
Artikel 53b
1

2

3

Onze Minister verleent de aanvrager toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden, bedoeld in
artikel 45a, eerste lid, onderdelen a, b of c, van de wet indien:
a.

de werkzaamheden uitsluitend behoren tot de diensten van algemeen economisch belang;

b.

de in artikel 53d bedoelde schriftelijke verklaring is afgegeven;

c.

de ontwerpovereenkomst tussen de aanvrager en degene in wiens opdracht hij de werkzaamheden
wenst te verrichten voldoet aan de bij ministeriële regeling daaraan te stellen voorwaarden, en;

d.

de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45a, eerste lid, onderdeel b, van de wet, die zijn gericht op
het geschikt maken van het gebouw voor bewoning, een investering van ten hoogste € 10.000,– per
beoogde verhuureenheid vergen.

Bij de aanvraag verstrekt de aanvrager:
a.

de in het eerste lid, onder c, bedoelde ontwerpovereenkomst, en;

b.

de verklaring, bedoeld in artikel 53d.

Onze Minister geeft geen toestemming indien naar zijn oordeel de aan het verrichten van de
werkzaamheden verbonden financiële risico’s of de financiële positie van de toegelaten instelling zodanig
zijn, dat het onverantwoord is dat de aanvrager deze uitvoert.
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Het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel d, wordt jaarlijks met ingang van 1 januari bij
ministeriële regeling gewijzigd voor zover de ontwikkeling van het prijscijferindex voor de bouwkosten daar
aanleiding toe geeft.

Artikel 53c
1

De aanvrager verhuurt bij aanvang van de verhuur van de woongelegenheden, ten aanzien waarvan hij de
werkzaamheden verricht, ten minste de helft van de woongelegenheden aan vergunninghouders als
bedoeld in artikel 28 van de Huisvestingswet 2014.

2

Nadien verhuurt de aanvrager eveneens ten minste de helft van de woongelegenheden aan
vergunninghouders, tenzij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, op wier
grondgebied die woongelegenheid zich bevindt, schriftelijk verklaart dat het dat niet nodig acht om te
voldoen aan de taakstelling, bedoeld in dat artikel. De aanvrager voegt de schriftelijke verklaring in dit
geval bij het volkshuisvestingsverslag, bedoeld in artikel 36a van de wet.

3

De aanvrager verricht ten aanzien van de gebouwen of woongelegenheden waar de toestemming
betrekking op heeft, uitsluitend werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen economisch
belang.

4

Voor de verklaring bedoeld in het tweede lid maakt het college van burgemeester en wethouders gebruik
van een bij ministeriële regeling vastgesteld formulier.

Artikel 53d
1

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente op wier grondgebied de woongelegenheid,
de aanhorigheid of het gebouw waar de werkzaamheden betrekking op hebben, zich bevindt, legt de in
artikel 53b, eerste lid, onder b, bedoelde schriftelijke verklaring af indien en in dat geval inhoudende dat:
a.

zij ermee instemt dat de werkzaamheden door de aanvrager worden uitgevoerd, en;

b.

het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de voor de
gemeente geldende taakstelling, bedoeld in artikel 28 van de Huisvestingswet 2014.

2

Indien een toegelaten instelling of een samenwerkingsvennootschap om toestemming verzoekt, houdt de
verklaring tevens in dat artikel 53e is toegepast.

3

Voor de verklaring maakt het college gebruik van een bij ministeriële regeling vastgesteld formulier.

Artikel 53e
1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een toegelaten instelling of een samenwerkingsvennootschap,
geeft het college van burgemeester en wethouders de verklaring, bedoeld in artikel 53d, eerste lid, eerst
nadat zij het voornemen tot het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 45a van de wet
gedurende twee weken langs elektronische weg algemeen bekend heeft gemaakt.

2

De bekendmaking bevat in ieder geval:
a.

de naam en contactgegevens van de degene in wiens opdracht de werkzaamheden worden
uitgevoerd;

b.

de aanvang en looptijd van de opdracht;

c.

een omschrijving van de woongelegenheid en de aanhorigheden waar de werkzaamheden worden
uitgevoerd, en;

d.

de wijze waarop en de toestand waarin de woongelegenheid en de aanhorigheden na afloop van de
werkzaamheden dienen te worden opgeleverd.

Artikel 53f
Onze Minister kan de verleende toestemming tussentijds intrekken indien tijdens de looptijd van de opdracht
blijkt dat:
a.

niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden, gesteld in artikel 53b, eerste lid;

b.

de aanvrager niet of niet langer voldoet aan de eisen die artikel 53c aan de werkzaamheden stelt, of;

c.

de aan het verrichten van de werkzaamheden verbonden financiële risico’s of de financiële positie van de
aanvrager tijdens de looptijd van de werkzaamheden zodanig zijn geworden dat het niet langer
verantwoord is dat de aanvrager deze uitvoert.

Afdeling 3. Passend toewijzen
Artikel 54
1

Het percentage, bedoeld in artikel 46, tweede lid, eerste volzin, van de wet, is 95.

2

Tot de huishoudens, bedoeld in artikel 46, tweede lid, eerste volzin, van de wet, worden mede gerekend:
a.

personen die als een- of tweepersoonshuishouden een woongelegenheid wensen te betrekken en:
1°.

ingeschreven staan bij een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a
en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of bij een instelling
als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsopleidingen, en daar
voltijds studeren of

2°.

zich voltijds voorbereiden op een promotie als bedoeld in artikel 7.18 van eerstgenoemde wet
en
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vreemdelingen die in Nederland een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd hebben
aangevraagd en als gevolg daarvan een verblijfsvergunning hebben ontvangen als bedoeld in artikel
8, onderdeel a, b, c of d, van de Vreemdelingenwet 2000.

3

Indien de toegelaten instelling woongelegenheden waarop het bepaalde bij en krachtens artikel 46, tweede
lid, van de wet van toepassing is verhuurt aan of heeft ondergebracht in een rechtspersoon of
vennootschap welke overeenkomsten van huur en verhuur ten aanzien van zodanige woongelegenheden
aangaat met natuurlijke personen, of een rechtspersoon of vennootschap welke zodanige
woongelegenheden verhuurt aan een rechtspersoon of vennootschap welke zodanige overeenkomsten
aangaat, draagt zij er zorg voor dat die rechtspersoon of vennootschap met betrekking tot die
woongelegenheden dat bepaalde naleeft, en is artikel 56 van toepassing op de aan die rechtspersoon of
vennootschap te verstrekken gegevens.

4

De toegelaten instelling voert overleg met de rechtspersoon of vennootschap, eerstbedoeld in het derde
lid, met het oogmerk te bewerkstelligen dat die rechtspersoon of vennootschap alle handelingen verricht
en aan de toegelaten instelling alle inlichtingen verstrekt die voor haar noodzakelijk zijn om aan artikel 48,
vierde lid, en artikel 55, derde lid, van de wet en het eerste tot en met derde lid van dit artikel te voldoen.

5

Het is de toegelaten instelling verboden een overeenkomst met een rechtspersoon of vennootschap ter
zake van de huur en verhuur van woongelegenheden waarop het bepaalde bij en krachtens artikel 46,
tweede lid, van de wet van toepassing is aan te gaan, die in de weg staat aan de juiste toepassing van
artikel 48, vierde lid, en artikel 55, derde lid, van de wet en het eerste tot en met derde lid van dit artikel.
Indien een voor het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden aangegane zodanige overeenkomst
ertoe leidt dat die toegelaten instelling niet over alle gegevens beschikt die noodzakelijk zijn voor een
beoordeling als bedoeld in het zesde lid, wordt dat die toegelaten instelling bij die beoordeling niet
aangerekend.

6

Onze Minister beoordeelt jaarlijks voor 1 december of de toegelaten instelling in het aan die datum
voorafgaande jaar dit artikel en artikel 56 heeft nageleefd of doen naleven, en verstrekt dat oordeel aan de
toegelaten instelling.

Artikel 55
1

De administratie van de toegelaten instelling of een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel
54, derde lid, is zodanig, dat een juiste, volledige en tijdige vastlegging daarin is gewaarborgd van de
gegevens met betrekking tot het huishoudinkomen. Die gegevens worden voor de toepassing van het
bepaalde bij en krachtens artikel 46, tweede lid, van de wet voor een kalenderjaar niet langer daarin
bewaard dan tot het tijdstip dat de compensatie over dat kalenderjaar voor werkzaamheden van de
toegelaten instelling die behoren tot de diensten van algemeen economisch belang onherroepelijk is komen
vast te staan.

2

De toegelaten instelling is verplicht tot geheimhouding van de gegevens met betrekking tot het
huishoudinkomen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit
haar taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 56
1

De toegelaten instelling of een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 54, derde lid, geeft
toepassing aan het bepaalde bij en krachtens artikel 46, tweede lid, van de wet, overeenkomstig bijlage 5
bij dit besluit. Zij geeft hieraan slechts toepassing nadat degene die als huurder een woongelegenheid
waarop dat bepaalde van toepassing is wenst te betrekken, ten behoeve van de vaststelling of hij in de zin
van dat bepaalde in aanmerking komt voor een huurtoeslag in de zin van de Wet op de huurtoeslag, aan
haar heeft overgelegd:
a.

een door hem opgestelde en ondertekende verklaring over de samenstelling van zijn huishouden, en

b.

gegevens waaruit het huishoudinkomen blijkt, of op grond waarvan dat inkomen zo nauwkeurig als
redelijkerwijs mogelijk kan worden geschat.

2

De toegelaten instelling voegt in haar administratie, onverwijld na de toepassing, bedoeld in het eerste lid,
bij de in verband daarmee afgegeven verklaring, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, een door haar
ondertekende verklaring dat zij geen redenen heeft om aan de juistheid van de eerstbedoelde verklaring te
twijfelen.

3

Het eerste lid is niet van toepassing indien degenen die de woongelegenheid wensen te betrekken
uitsluitend vreemdelingen zijn die in Nederland rechtmatig verblijf hebben als bedoeld in artikel 8,
onderdelen a tot en met d, van de Vreemdelingenwet 2000 en behoren tot de groep verblijfsgerechtigden
die in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de taakstelling overeenkomstig artikel 29, eerste
lid, van de Huisvestingswet 2014.

4

Het eerste lid, aanhef en onderdeel b, is niet van toepassing:
a.

indien degenen die de woongelegenheid wensen te betrekken uitsluitend, en ten hoogste twee,
personen zijn die studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 ontvangen, en
degene die als huurder de woongelegenheid wenst te betrekken bewijzen daarvan aan de toegelaten
instelling of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 54, derde lid, heeft
overgelegd, en

b.

indien degenen die de woongelegenheid wensen te betrekken van buiten Nederland afkomstige
personen zijn, die zich hebben ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs in de zin van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en bewijzen daarvan of verklaringen ter
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zake aan de toegelaten instelling of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel
54, derde lid, zijn overgelegd.
5

6

7

De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, zijn, behoudens het zesde en zevende lid:
a.

in geval van vreemdelingen als bedoeld in het derde lid: een inkomstenverklaring, welke niet langer
dan zes maanden voordat de overeenkomst van huur en verhuur zou moeten ingaan is afgegeven
door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, bedoeld in artikel 2 van de Wet Centraal Orgaan
opvang asielzoekers;

b.

in geval van personen die algemene bijstand ontvangen op grond van de Participatiewet: een bewijs
van toekenning van algemene bijstand;

c.

in geval van andere personen dan de personen, bedoeld in de onderdelen a en b: de aanslag of
voorlopige aanslag inkomstenbelasting of de inkomensgegevens, bedoeld in artikel 21, onderdeel e,
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van ieder van die personen, over een van de twee
kalenderjaren die direct voorafgaan aan het kalenderjaar waarin de overeenkomst van huur van
verhuur zou moeten ingaan.

Voor zover gegevens als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel c, niet beschikbaar zijn blijkens een
schriftelijke verklaring van een functionaris van de rijksbelastingdienst die bij regeling van de Minister van
Financiën als inspecteur is aangewezen, zijn de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, voorts:
a.

die verklaring en

b.

indien een van degenen die de betrokken woongelegenheid wensen te betrekken dusdanig kort een
inkomen in Nederland geniet of dusdanig recent een inkomen in Nederland genoten heeft, dat dat
inkomen nog niet bekend is bij de rijksbelastingdienst:
1°.

een door degene die als huurder die woongelegenheid wenst te betrekken opgestelde en
ondertekende inkomensverklaring waarin ten minste het door hem geschatte
huishoudinkomen is opgenomen en, indien die verklaring melding maakt van het benutten
van fiscale aftrekposten of van winst uit onderneming, stukken die aantonen dat die
verklaring met betrekking tot die aspecten juist en volledig is, en

2°.

hetzij een jaaropgave van de werkgever of werkgevers van degenen, bedoeld in de aanhef,
over het kalenderjaar dat direct voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de overeenkomst ter
zake van een verhuur als bedoeld in artikel 46, tweede lid, eerste volzin, van de wet zou
moeten ingaan, dan wel een jaaropgave over eerstbedoeld kalenderjaar van de instantie of
instanties die aan diegenen een uitkering verstrekken, hetzij loonstroken of
uitkeringsspecificaties van die werkgever of werkgevers respectievelijk die instantie of
instanties met betrekking tot één kalendermaand, welke maand geen eerdere is dan de zesde
kalendermaand voorafgaand aan de dagtekening van de verklaring, bedoeld onder 1°.

De huurder kan de toegelaten instelling of een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 54,
derde lid, verzoeken om andere gegevens dan de gegevens, bedoeld in het vierde lid, te gebruiken voor de
vaststelling van het huishoudinkomen indien uit de gegevens, bedoeld in het vierde lid, een
huishoudinkomen blijkt dat:
a.

hoger is dan het voor het betrokken huishouden toepasselijke bedrag, bedoeld in artikel 14, derde
lid, onderdeel a of b, van de Wet op de huurtoeslag, terwijl naar het oordeel van degene die als
huurder de betrokken woongelegenheid wenst te betrekken het huishoudinkomen niet hoger is dan
dat bedrag, of

b.

lager of gelijk is aan het voor het betrokken huishouden toepasselijke bedrag, bedoeld in artikel 14,
derde lid, onderdeel a of b, van de Wet op de huurtoeslag, terwijl naar het oordeel van degene die
als huurder de betrokken woongelegenheid wenst te betrekken het huishoudinkomen hoger is dan
dat bedrag.

In deze gevallen overlegt de huurder dat oordeel met een onderbouwing daarvan aan de toegelaten
instelling of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 54, derde lid, in welk geval de
gegevens, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, voorts zijn de gegevens overeenkomstig het
zesde lid, onderdeel b, onder 1° en 2°.
8

In afwijking van het eerste lid kan een rechtspersoon of vennootschap als eerstbedoeld in artikel 54, derde
lid, overeenkomsten ter zake van verhuur als bedoeld in artikel 46, tweede lid, eerste volzin, van de wet
aangaan zonder dat daaraan voorafgaand een verklaring en gegevens als bedoeld in het eerste lid,
onderdelen a en b, zijn overgelegd, indien degene die als huurder een woongelegenheid waarop het
bepaalde bij en krachtens artikel46, tweede lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is, wenst te
betrekken een onderdaan is van een lidstaat en voor het verrichten van arbeid in Nederland verblijft. Aan
de eerste volzin kan slechts toepassing worden gegeven door een rechtspersoon of vennootschap die
beschikt over een keurmerk van de Stichting keurmerk internationale arbeidsbemiddeling of van de
Stichting normering flexwonen en bij het aangaan van de betrokken overeenkomst van huur en verhuur
een bewijs van de toekenning van dat keurmerk aan de toegelaten instelling overlegt.

9

De rechtspersoon of vennootschap, eerstbedoeld in artikel 54, derde lid, legt op de laatste dag van elk
kalenderkwartaal ten aanzien van de huurders, bedoeld in het achtste lid, met wie in dat kwartaal een
overeenkomst van huur en verhuur is aangegaan aan de toegelaten instelling over:
a.

het adres van de woongelegenheid die de huurder, bedoeld in het achtste lid, heeft betrokken;

b.

de naam van de huurder en de datum waarop de huurder de woongelegenheid heeft betrokken;

c.

een verklaring over de samenstelling van het huishouden van de huurder, en

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2018-07-25/0/afdrukken

31-07-18

wetten.nl - Regeling - Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - B...

d.
10

pagina 28 van 60

gegevens waaruit het huishoudinkomen van de huurder blijkt, of op grond waarvan dat inkomen zo
nauwkeurig als redelijkerwijs mogelijk kan worden geschat.

De in bijlage 5 genoemde index I1 en index I2 worden bij ministeriële regeling vastgesteld en jaarlijks bij
ministeriële regeling gewijzigd met het percentage waarmee per gelijke datum het in artikel 18, eerste lid,
onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag wordt gewijzigd.

Afdeling 4. Diensten van algemeen economisch belang
§ 1. Toewijzing
Artikel 57
De categorieën van personen, bedoeld in artikel 48, eerste lid, derde volzin, van de wet, zijn:
a.

de categorieën van personen, genoemd in artikel 54, tweede lid, onderdelen a en b;

b.

personen die zijn of worden gehuisvest op grond van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van
de Wet langdurige zorg voor:
1°.

verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet of

2°.

direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel
10.1.4 van die wet.

c.

personen die op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een
jaar ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit
ontvangen en

d.

personen die zijn of worden gehuisvest op grond van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1 van het
Zorgindicatiebesluit zoals dat luidde op 31 december 2014 voor:
1°.

verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ zoals dat luidde op die datum
of

2°.

ADL-assistentie als bedoeld in artikel 34 van dat besluit zoals dat luidde op die datum.

Artikel 58
1

De toegelaten instelling voert overleg met de rechtspersoon of vennootschap, eerstbedoeld in artikel 48,
tweede lid, van de wet, met het oogmerk te bewerkstelligen dat die rechtspersoon of vennootschap alle
handelingen verricht en aan de toegelaten instelling alle inlichtingen verstrekt die voor haar noodzakelijk
zijn om aan de artikelen 48, eerste, tweede en vierde lid, en 55, derde en vierde lid, van de wet te
voldoen.

2

Het is de toegelaten instelling verboden een overeenkomst met een rechtspersoon of vennootschap ter
zake van de huur en verhuur van woongelegenheden waarop artikel 48, eerste lid, van de wet van
toepassing is aan te gaan, die in de weg staat aan de juiste toepassing van artikel 48, eerste, tweede of
vierde lid, van de wet, 55, derde of vierde lid, van de wet of het eerste lid van dit artikel. Indien een voor
18 mei 2013 aangegane zodanige overeenkomst ertoe leidt dat die toegelaten instelling niet over alle
gegevens beschikt die noodzakelijk zijn voor een beoordeling als bedoeld in artikel 48, zevende lid, van de
wet, wordt dat die toegelaten instelling bij die beoordeling niet aangerekend.

Artikel 59
1

2

De toegelaten instelling geeft bij het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur met betrekking
tot haar woongelegenheden, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, van de wet, in de gevallen
dat het huishoudinkomen hoger is dan de betrokken inkomensgrens, genoemd in artikel 16, eerste lid,
voorrang aan huishoudens overeenkomstig een huisvestingsverordening als bedoeld in artikel 4 van de
Huisvestingswet 2014, indien een zodanige verordening van toepassing is, en vervolgens aan:
a.

huishoudens voor welke de voorziening in de behoefte aan huisvesting dringend noodzakelijk is uit
het oogpunt van gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten;

b.

huishoudens die woongelegenheden met elkaar ruilen en

c.

degenen die ingevolge artikel 266 lid 1 of 267 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
medehuurder van de betrokken woongelegenheid waren en de overeenkomst van huur en verhuur
voortzetten overeenkomstig artikel 266 lid 3, 267 lid 6 of 268 lid 1 van dat boek.

Na het geven van voorrang overeenkomstig het eerste lid houdt de toegelaten instelling bij het aangaan
van overeenkomsten van huur en verhuur met betrekking tot haar woongelegenheden, bedoeld in artikel
47, eerste lid, onderdelen b en c, van de wet, in de gevallen dat het huishoudinkomen hoger is dan de
betrokken inkomensgrens, genoemd in artikel 16, eerste lid, de volgorde aan die voortvloeit uit het
daarover door haar vast te stellen beleid.

Artikel 60
1

Het verzoek, bedoeld in artikel 48, vijfde lid, eerste volzin, van de wet, omvat in elk geval:
a.

het gebied waarin de verzoekende toegelaten instelling of instellingen een lager percentage dan 90
van toepassing willen laten zijn, en welk percentage dat zou moeten zijn;

b.

het gebied waarin de in het verzoek te noemen andere toegelaten instelling of instellingen een
hoger percentage dan 90 van toepassing willen laten zijn, en welk percentage dat zou moeten zijn;

c.
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voor hoeveel jaren dat lagere en hogere percentage van toepassing zouden moeten zijn, welk aantal
jaren ten hoogste 4 is, en
d.

de wijze waarop gedurende die jaren wordt bewerkstelligd dat na die jaren zal worden voldaan aan
artikel 48, eerste lid, derde volzin, van de wet.

2

Voordat Onze Minister op het verzoek beslist, stelt hij de gemeenten die gelegen zijn in de gebieden,
bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en waar een of meer van de bij het verzoek betrokken
toegelaten instellingen feitelijk werkzaam zijn, in de gelegenheid hun zienswijzen daarop aan hem kenbaar
te maken. Die gemeenten kunnen die zienswijzen binnen vier weken aan hem doen toekomen.

3

Onze Minister bepaalt voor elke toegelaten instelling afzonderlijk het lagere percentage, bedoeld in artikel
48, vijfde lid, eerste volzin, van de wet, en het hogere percentage, bedoeld in de derde volzin van dat lid,
met gebruikmaking van de formule:

in welke formule voorstelt:
–

wgl/geb (woongelegenheden gebieden): het aantal woongelegenheden, bedoeld in artikel 47, eerste
lid, onderdelen b en c, van de wet, van de betrokken toegelaten instelling volgens de gegevens,
opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel 36a, vierde lid, van de wet, dat gelegen is in het
gebied, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a respectievelijk b, van dit artikel;

–

perc/geb (percentage gebieden): het lagere of hogere percentage, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a respectievelijk b;

–

wgl/ov (woongelegenheden overig): het aantal woongelegenheden, bedoeld in artikel 47, eerste lid,
onderdelen b en c, van de wet, van de betrokken toegelaten instelling volgens de gegevens,
opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel 36a, vierde lid, van de wet, dat niet gelegen is in het
gebied, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a respectievelijk b, van dit artikel;

–

wgl/tot (woongelegenheden totaal): het totale aantal woongelegenheden, bedoeld in artikel 47,
eerste lid, onderdelen b en c, van de wet, van de betrokken toegelaten instelling volgens de
gegevens, opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel 36a, vierde lid, van de wet.

§ 2. Compensatie
Artikel 61
1

2

De compensatie in enig boekjaar bedraagt:
a.

het in dat jaar door de toegelaten instelling genoten voordeel uit het aantrekken van leningen met
gebruikmaking van de borgingsvoorziening, of van borgstelling daarvan door overheden, welk
voordeel wordt bepaald op 0,7% van de zodanige leningen die de toegelaten instelling op 31
december van dat jaar in portefeuille had;

b.

de in dat jaar door de toegelaten instelling ontvangen subsidies als bedoeld in artikel 57, eerste lid,
van de wet en

c.

het in dat jaar door de toegelaten instelling genoten voordeel uit het verwerven van grond ten
behoeve van het verrichten van werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen
economisch belang tegen een prijs die ligt beneden de marktwaarde van die grond op het tijdstip
van die verwerving.

De overcompensatie in enig boekjaar bedraagt het gemiddelde van de uitkomst in dat boekjaar en de twee
daaraan voorafgaande boekjaren van de berekening overeenkomstig de formule:
nks-daeb-gesch x {(((nks-daeb-gesch + tc)/mw-daeb) – rn)/((nks-daeb-gesch + tc)/mw-daeb)}
met dien verstande dat de overcompensatie niet hoger is dan de overeenkomstig het eerste lid berekende
compensatie en niet hoger is dan nks-daeb,
in welke formule voorstelt:

3

–

nks-daeb: het netto kasstroomsaldo uit exploitatie in het betrokken boekjaar van de onroerende
zaken in eigendom van de toegelaten instelling, die verband houden met haar werkzaamheden die
behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, voor de afdracht van de verschuldigde
vennootschapsbelasting, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

–

nks-daeb-gesch: nks-daeb geschoond voor rentelasten, rentebaten, schenkingen en baten en lasten
uit deelnemingen, beleggingen en liquiditeiten;

–

tc: de in het betreffende boekjaar verkregen compensatie, berekend overeenkomstig het eerste lid;

–

mw-daeb: de waarde op 31 december van het betrokken boekjaar van de onroerende zaken in
eigendom van de toegelaten instelling, die verband houden met haar werkzaamheden die behoren
tot de diensten van algemeen economisch belang;

–

rn: het in een perunage uitgedrukte directe rendement op woningen in het betrokken boekjaar als
blijkend uit de IPD Nederlandse jaar Vastgoedindex met betrekking tot dat rendement.

Indien de toegelaten instelling van oordeel is dat op haar zodanige omstandigheden van toepassing zijn
dat door toepassing van het tweede lid een onjuist beeld van de ontvangen overcompensatie ontstaat, kan
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zij, onder verstrekking aan Onze Minister van de berekening overeenkomstig dat lid, de overcompensatie
berekenen onder toepassing van het vierde lid.
4

De overcompensatie in enig boekjaar bedraagt het gemiddelde van de uitkomst in dat boekjaar en de twee
daaraan voorafgaande boekjaren van de berekening overeenkomstig de formule:
jaarwinst-daeb-gesch x {(((jaarwinst-daeb-gesch + rc)/mw-daeb) – tr)/((jaarwinst-daeb-gesch + rc)/mwdaeb)}
met dien verstande dat de overcompensatie niet hoger is dan de overeenkomstig het eerste lid berekende
compensatie en niet hoger is dan jaarwinst-daeb,
in welke formule voorstelt:

5

–

jaarwinst-daeb: de winst in het betrokken boekjaar uit exploitatie en herwaardering van de
onroerende zaken in eigendom van de toegelaten instelling, die verband houden met haar
werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, voor de afdracht
van de verschuldigde vennootschapsbelasting, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969;

–

jaarwinst-daeb-gesch: jaarwinst-daeb geschoond voor rentelasten, rentebaten, schenkingen en
baten en lasten uit deelnemingen, beleggingen en liquiditeiten;

–

rc: de in het betreffende boekjaar verkregen compensatie uit borging van leningen, berekend
overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a;

–

tr: het in een perunage uitgedrukte totale rendement op woningen in het betrokken boekjaar als
blijkend uit de IPD Nederlandse jaar Vastgoedindex met betrekking tot dat rendement.

Indien de toegelaten instelling van oordeel is dat op haar zodanige omstandigheden van toepassing zijn
dat door onverkorte toepassing van het tweede en vierde lid een onjuist beeld van de ontvangen
overcompensatie ontstaat, kan zij, onder verstrekking aan Onze Minister van de berekening
overeenkomstig die leden, alsmede van een motivering waarom zij zodanige omstandigheden op haar van
toepassing acht:
a.

de overcompensatie onder toepassing van het tweede lid berekenen, in afwijking van dat lid
overeenkomstig de formule: nks-daeb-gesch x {((nks-daeb-gesch/mw-daeb-sector) + 0,003 – rn)/
((nks-daeb-gesch/mw-daeb-sector) + 0,003)}, of

b.

de overcompensatie onder toepassing van het vierde lid berekenen, in afwijking van dat lid
overeenkomstig de formule: jaarwinst-daeb-gesch x {((jaarwinst-daeb-gesch/mw-daeb-sector) +
0,003 – tr)/(jaarwinst-daeb-gesch/mw-daeb-sector) + 0,003},
in welke formules voorstelt:
–

6

7

mw-daeb-sector: de waarde op 31 december van het betrokken boekjaar van de onroerende
zaken in eigendom van de toegelaten instelling, die verband houden met haar
werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, welke waarde
de som bedraagt van:
a.

de waarde van haar zelfstandige woningen, anders dan woningen die uitsluitend
bestemd zijn voor de huisvesting van de categorieën van personen, genoemd in artikel
34, welke wordt verkregen door de gemiddelde modelmatige marktwaarde van
zodanige woningen in eigendom van toegelaten instellingen in het betrokken boekjaar
te vermenigvuldigen met het aantal zodanige woningen dat de toegelaten instelling
gemiddeld in dat boekjaar in eigendom had;

b.

de waarde van haar zelfstandige woningen die uitsluitend bestemd zijn voor de
huisvesting van de categorieën van personen, genoemd in artikel 34, welke wordt
verkregen door de gemiddelde modelmatige marktwaarde van zodanige woningen in
eigendom van toegelaten instellingen in het betrokken boekjaar te vermenigvuldigen
met het aantal zodanige woningen dat de toegelaten instelling gemiddeld in dat
boekjaar in eigendom had;

c.

de waarde van haar onzelfstandige woningen, welke wordt verkregen door de
gemiddelde modelmatige marktwaarde van zodanige woningen in eigendom van
toegelaten instellingen in het betrokken boekjaar te vermenigvuldigen met het aantal
zodanige woningen dat de toegelaten instelling gemiddeld in dat boekjaar in eigendom
had, en

d.

de modelmatige marktwaarde van haar andere onroerende zaken.

De middeling, bedoeld in de aanhef van het tweede en vierde lid:
a.

vindt niet plaats, indien het boekjaar waarover de overcompensatie wordt berekend het eerste volle
kalenderjaar is na hetzij de goedkeuring van een voorstel als bedoeld in artikel II, derde lid, tweede
volzin, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, hetzij het opstellen van een
kostenverdeelstaat als bedoeld in artikel 64, eerste lid, hetzij de goedkeuring van een juridische
scheiding op een voorstel daartoe dat binnen het tijdvak, bedoeld in artikel II, tweede lid, van die
wet is ingediend;

b.

vindt slechts plaats met het aan het boekjaar waarover de compensatie wordt berekend direct
voorafgaande boekjaar, indien laatstgenoemd boekjaar het kalenderjaar, bedoeld in onderdeel a, is.

Indien:
a.
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de overcompensatie, bedoeld in het tweede, vierde of vijfde lid, in een boekjaar meer dan 10%
bedraagt van de overeenkomstig het eerste lid berekende compensatie, of
b.

er over twee achtereenvolgende boekjaren gezamenlijk sprake is van overcompensatie als bedoeld
in het tweede, vierde of vijfde lid, en in het eerste van die twee boekjaren sprake is van een
zodanige overcompensatie die 10% of minder bedraagt van de overeenkomstig het eerste lid
berekende compensatie,

kan Onze Minister die overcompensatie, uitsluitend terstond nadat hij heeft vastgesteld dat een geval als
bedoeld in onderdeel a of b zich heeft voorgedaan, terugvorderen.
Artikel 62
1

Indien:
a.

het percentage woongelegenheden, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, van de wet,
met betrekking tot welke de toegelaten instelling overeenkomsten van huur en verhuur heeft
aangegaan in gevallen dat het huishoudinkomen niet hoger is dan de betrokken inkomensgrens,
genoemd in artikel 16, eerste lid, in een boekjaar lager is dan 85, dan wel meer dan 5 procentpunt
lager is dan het overeenkomstig artikel 60 vastgestelde percentage;

b.

de toegelaten instelling gedurende twee achtereenvolgende boekjaren niet voldoet aan artikel 48,
eerste lid, derde volzin, van de wet, waarbij, indien van toepassing, het overeenkomstig artikel 60
vastgestelde percentage in aanmerking wordt genomen of

c.

het percentage woongelegenheden, bedoeld in onderdeel a, in een boekjaar 85 of hoger is en lager
is dan 90, dan wel minder dan 5 procentpunt lager is dan het overeenkomstig artikel 60
vastgestelde percentage, en in het daaropvolgende boekjaar niet zodanig hoger is dan 90 dan wel
het overeenkomstig artikel 60 vastgestelde percentage, dat over de twee betrokken boekjaren
gezamenlijk bezien voldaan is aan artikel 48, eerste lid, derde volzin, van de wet,

kan Onze Minister de compensatie, uitsluitend terstond nadat hij heeft vastgesteld dat een geval als
bedoeld in onderdeel a, b of c zich heeft voorgedaan, terugvorderen, voor zover deze te hoog is gebleken.
2

Indien het, door een toegelaten instelling of een rechtspersoon of vennootschap ten aanzien van welke zij
toepassing heeft gegeven aan artikel 48, tweede lid, van de wet, in een boekjaar aangaan van één
overeenkomst van huur van verhuur met betrekking tot een andere woongelegenheid van die toegelaten
instelling dan die, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b of c, van de wet, aanleiding zou geven tot
een terugvordering als bedoeld in het eerste lid, wordt geen toepassing aan dat lid gegeven.

Artikel 63
1

Onze Minister kan in een geval als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onderdeel a, b of c, uitsluitend terstond
nadat hij heeft vastgesteld dat een zodanig geval zich heeft voorgedaan, bepalen dat een toegelaten
instelling, zolang zij niet voldoet aan artikel 48, eerste lid, derde volzin, van de wet, geen compensatie
toekomt in de vorm, bedoeld in artikel 1, eerste lid, begripsomschrijving van compensatie, onderdeel a of
c, van de wet, voor werkzaamheden met betrekking tot welke na zijn besluit uit schriftelijke, uitsluitend op
die werkzaamheden betrekking hebbende, stukken komt te blijken dat wordt beoogd daarmee een
aanvang te maken. Bij de toepassing van de eerste volzin wordt, indien van toepassing, het
overeenkomstig artikel 60 vastgestelde percentage in aanmerking genomen. Artikel 62, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.

2

Onze Minister kan, indien de toegelaten instelling compensatie heeft verkregen in strijd met een besluit als
bedoeld in het eerste lid, die compensatie terugvorderen.

Afdeling 5. Administratieve scheiding en vermogensscheiding
§ 1. Voorschriften in geval van het niet verplicht zijn van de vermogensscheiding
Artikel 64
1

De toegelaten instellingen op welke artikel 49, eerste lid, eerste volzin, van de wet ingevolge de tweede
volzin van dat lid niet van toepassing is, delen door middel van het opstellen van een kostenverdeelstaat
jaarlijks hun baten en lasten toe aan werkzaamheden die behoren respectievelijk niet behoren tot de
diensten van algemeen economisch belang. Daarbij maken zij inzichtelijk dat de compensatie uitsluitend
ten goede is gekomen aan werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen economisch belang.

2

Op toegelaten instellingen als bedoeld in het eerste lid zijn de artikelen 44, tweede, derde en vierde lid,
45, eerste lid, onderdeel a, zinsnede «en tweede, derde en vierde lid,», 66, 67, 69, vierde lid, 70 tot en
met 78, 79, tweede lid, en 80, vierde lid, niet van toepassing.

3

Op toegelaten instellingen als bedoeld in het eerste lid is artikel 69, eerste tot en met derde en vijfde lid,
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a.

in de aanhef van het eerste lid voor «ten laste van de daeb-tak brengen» wordt gelezen «in de
kostenverdeelstaat, bedoeld in artikel 64, eerste lid, onder de werkzaamheden die behoren tot de
diensten van algemeen economisch belang rangschikken»;

b.

in het tweede lid:
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1°.

voor «ten laste van de daeb-tak worden gebracht» wordt gelezen «in de kostenverdeelstaat,
bedoeld in artikel 64, eerste lid, onder de werkzaamheden die behoren tot de diensten van
algemeen economisch belang worden gerangschikt» en

2°.

voor «ten laste van die tak worden gebracht» wordt gelezen «zodanig worden gerangschikt»
en

in het vijfde lid voor «tweede, derde en vierde lid» wordt gelezen: tweede en derde lid.

4

Op toegelaten instellingen als bedoeld in het eerste lid is artikel 80, eerste, tweede, derde en vijfde lid, van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in het tweede lid, onderdeel a, voor «administratief
naar de niet-daeb-tak over te brengen» wordt gelezen: in de kostenverdeelstaat, bedoeld in artikel 64,
eerste lid, te rangschikken onder de werkzaamheden die niet behoren tot de diensten van algemeen
economisch belang.

5

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van het
eerste lid.

§ 2. Nadere voorschriften omtrent het voorstel voor administratieve scheiding
Artikel 65
1

De toegelaten instellingen op welke artikel 49, eerste lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is,
nemen in het voorstel, bedoeld in artikel II, derde lid, tweede volzin, van de Herzieningswet toegelaten
instellingen volkshuisvesting, voor elke wijk of buurt waar onroerende zaken zijn gelegen welke zij
voornemens is in haar daeb-tak onder te brengen, een bedrag op dat gelijk is aan 5% van de WOZ-waarde
van die zaken op 31 december 2015.

2

De toegelaten instellingen, bedoeld in artikel 64, eerste lid, nemen in het jaarverslag, bedoeld in artikel
36, eerste lid, van de wet, over het jaar 2015, voor elke wijk of buurt waar onroerende zaken zijn gelegen
welke ingevolge artikel 66 in de daeb-tak zouden kunnen zijn ondergebracht, een bedrag op dat gelijk is
aan 5% van de WOZ-waarde van die zaken op 31 december 2015.

3

Indien het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid mede de aanwijzing van een gebied
inhoudt waar herstructurering wordt beoogd en dat gebied meer dan een wijk of buurt beslaat, kan de
toegelaten instelling voor de toepassing van het eerste of tweede lid uitgaan van de WOZ-waarde van haar
onroerende zaken die gelegen zijn in dat gebied.

4

Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke delen van een gemeente voor de toepassing van het eerste,
tweede en derde lid als wijk of buurt worden beschouwd.

5

Dit artikel is niet van toepassing, indien de betrokken gemeente een gemeente is als genoemd in artikel
1.11, tweede lid, onderdeel b, van de Wet maatregelen woningmarkt II, of een deelgemeente van de
gemeente Rotterdam is als genoemd in artikel 1.11, tweede lid, onderdeel a, van die wet.

§ 3. Inrichting van en geldstromen tussen de daeb-tak en de niet-daeb-tak
Artikel 66
1

De toegelaten instelling brengt, onverminderd de artikelen 50, tweede lid, onderdeel e, van de wet en II,
derde lid, vierde volzin, onderdeel e, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, in de
daeb-tak onder:
a.

haar verhuurde woongelegenheden met een huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag, alsmede haar geprojecteerde
woongelegenheden die zij voornemens is tegen een zodanige huurprijs te verhuren;

b.

haar niet verhuurde woongelegenheden die laatstelijk waren verhuurd tegen een huurprijs als
bedoeld in onderdeel a;

c.

haar woongelegenheden, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen c en d, van de wet;

d.

haar bestaande en geprojecteerde gebouwen, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de
wet alsmede haar niet verhuurde gebouwen die laatstelijk waren verhuurd overeenkomstig dat
artikel;

e.

haar onbebouwde grond, voor zover daarop ingevolge een bestemmingsplan woningbouw zal
moeten plaatsvinden, en zij, blijkens het overzicht, bedoeld in artikel 44a, eerste lid, onderdeel a,
van de wet, voornemens is daarop binnen vijf jaar na het ingangstijdstip, bedoeld in artikel II,
vierde lid, tweede of derde volzin, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting,
indien zij die grond op dat tijdstip in eigendom had, of binnen vijf jaar na het verwerven van die
grond woongelegenheden te doen bouwen, van welke ten minste 90% zal behoren tot de
woongelegenheden, bedoeld in onderdeel a;

f.

de door haar aangetrokken leningen met gebruikmaking van de borgingsvoorziening, of van
borgstelling daarvan door overheden;

g.

de voorziening, bedoeld in artikel 44, tweede lid;

h.

haar financieel waardeerbare rechten en verplichtingen uit hoofde van bedingen die betrekking
hebben op een opvolgende vervreemding door de verkrijger van een woongelegenheid van de
toegelaten instelling, indien die woongelegenheid op het tijdstip dat deze laatstelijk door de
toegelaten instelling werd verhuurd, was aan te merken als een woongelegenheid als bedoeld in
onderdeel a of c, en is vervreemd aan een natuurlijke persoon, en

i.

haar baten en lasten, naar de mate waarin zij betrekking hebben op activa of passiva als bedoeld in
de onderdelen a tot en met h, of, voor zover die baten en lasten niet aldus aan activa of passiva
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kunnen worden gerelateerd, jaarlijks het deel van die baten en lasten dat verhoudingsgewijs gelijk
is aan het aandeel van de onroerende zaken, bedoeld in de onderdelen a tot en met e, in het totaal
van haar onroerende zaken, welk aandeel en totaal blijken uit haar laatstelijk vastgestelde balans.
2

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent hetgeen de toegelaten
instelling in de daeb-tak onderbrengt.

Artikel 67
1

2

De toegelaten instelling brengt, onverminderd de artikelen 50, tweede lid, onderdeel e, van de wet, en II,
derde lid, vierde volzin, onderdeel e, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, in de
niet-daeb-tak onder:
a.

haar bestaande en geprojecteerde onroerende zaken die zij niet ingevolge artikel 66, eerste lid,
onderdelen a tot en met e, of het bepaalde krachtens artikel 66, tweede lid, in de daeb-tak
onderbrengt;

b.

de andere door haar aangetrokken leningen dan die, bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdeel f,
niet zijnde vlottende schuld;

c.

haar financieel waardeerbare rechten en verplichtingen uit hoofde van bedingen die betrekking
hebben op een opvolgende vervreemding door de verkrijger van een woongelegenheid van de
toegelaten instelling, indien die woongelegenheid op het tijdstip dat deze laatstelijk door de
toegelaten instelling werd verhuurd, niet was aan te merken als een woongelegenheid als bedoeld in
onderdeel a of c, en is vervreemd aan een natuurlijke persoon;

d.

de met haar verbonden ondernemingen, alsmede haar financieel waardeerbare rechten en
verplichtingen jegens die ondernemingen, en

e.

haar baten en lasten, naar de mate waarin zij betrekking hebben op activa of passiva als bedoeld in
de onderdelen a, b en c, of, voor zover die baten en lasten niet aldus aan activa of passiva kunnen
worden gerelateerd, jaarlijks het deel van die baten en lasten dat verhoudingsgewijs gelijk is aan
het aandeel van de onroerende zaken, bedoeld in onderdeel a, in het totaal van haar onroerende
zaken, welk aandeel en totaal blijken uit haar laatstelijk vastgestelde balans.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent hetgeen de toegelaten
instelling in de niet-daeb-tak onderbrengt of kan onderbrengen.

Artikel 68
1

Ten behoeve van de toepassing van artikel 69 tot en met 31 december 2025 hanteren de toegelaten
instellingen op welke artikel 49, eerste lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is, het bedrag,
bedoeld in artikel 65, eerste lid, dat deel uitmaakt van een goedgekeurd voorstel als bedoeld in artikel II,
derde lid, tweede volzin, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. Ten behoeve van
die toepassing na die datum stellen die toegelaten instellingen, voor elke wijk of buurt waar onroerende
zaken zijn gelegen welke zij in de daeb-tak hebben ondergebracht, een bedrag vast dat gelijk is aan 5%
van de WOZ-waarde van die zaken op 31 december 2025.

2

Ten behoeve van de toepassing van artikel 69, eerste tot en met derde lid, tot en met 31 december 2025
hanteren de toegelaten instellingen, bedoeld in artikel 64, eerste lid, het bedrag, bedoeld in artikel 65,
tweede lid. Ten behoeve van die toepassing na die datum nemen zij in het jaarverslag, bedoeld in artikel
36, eerste lid, van de wet, over het jaar 2025, op de wijze, bedoeld in artikel 65, tweede lid, een bedrag
op dat gelijk is aan 5% van de WOZ-waarde van de betrokken onroerende zaken op 31 december 2025.

3

Artikel 65, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4

Dit artikel is niet van toepassing, indien de betrokken gemeente een gemeente is als genoemd in artikel
1.11, tweede lid, onderdeel b, van de Wet maatregelen woningmarkt II, of een deelgemeente van de
gemeente Rotterdam is als genoemd in artikel 1.11, tweede lid, onderdeel a, van die wet.

Artikel 69
1

De toegelaten instelling kan in geval van herstructurering ten laste van de daeb-tak brengen:
a.

voor zover die herstructurering bestaat uit werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
begripsomschrijving van herstructurering, aanhef en onderdeel a: de kosten die zijn gemoeid met
het verwerven van de betrokken onroerende zaken die verband houden met werkzaamheden die
behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, dan wel met de afboeking van die
onroerende zaken, vermeerderd met de kosten van de sloop van die onroerende zaken en het
bouwrijp maken van de grond ter plaatse van die sloop, en verminderd met de op residuele wijze,
uitgaande van de voorgenomen bouw van onroerende zaken die verband houden met
werkzaamheden die niet behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, bepaalde
marktwaarde van die grond na het bouwrijp maken daarvan;

b.

voor zover die herstructurering bestaat uit werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
begripsomschrijving van herstructurering, aanhef en onderdeel b: de kosten die zijn gemoeid met
het verwerven van de betrokken onroerende zaken die verband houden met werkzaamheden die
behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, dan wel met de afboeking van die
onroerende zaken, verminderd met de op residuele wijze, uitgaande van het voorgenomen treffen
van ingrijpende voorzieningen of de voorgenomen samenvoeging, bepaalde marktwaarde van die
onroerende zaken.

2
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Bij toepassing van het eerste lid kan in het tijdvak dat aanvangt op het ingangstijdstip, bedoeld in artikel
II, vierde lid, tweede volzin, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, en eindigt op
31 december 2025, ten hoogste het bedrag, bedoeld in artikel 65, eerste of tweede lid, ten laste van de
daeb-tak worden gebracht. Bij toepassing van dat lid kan per daaropvolgend tijdvak van tien jaar, waarvan
het eerste aanvangt op 1 januari 2026 en de volgende telkens tien jaar nadien, ten hoogste het bedrag,
bedoeld in artikel 68, eerste of tweede lid, ten laste van die tak worden gebracht.
3

Het ten laste brengen in enig tijdvak, bedoeld in het eerste en tweede lid, is uitsluitend van toepassing op
herstructurering, met welke in dat tijdvak een aanvang is gemaakt, of met betrekking tot welke uit
schriftelijke, uitsluitend op die herstructurering betrekking hebbende, stukken blijkt dat het maken van die
aanvang wordt beoogd. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de
toepassing van dit lid.

4

Bij toepassing van het eerste lid, aanhef en onderdeel a, gaat onverwijld na het bouwrijp maken van de
grond, bedoeld in dat onderdeel, die grond over naar de niet-daeb-tak onder verrekening tussen de daebtak en de niet-daeb-tak van de marktwaarde daarvan, bepaald overeenkomstig dat onderdeel.

5

Het tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing, indien de betrokken gemeente een gemeente is
als genoemd in artikel 1.11, tweede lid, onderdeel b, van de Wet maatregelen woningmarkt II, of een
deelgemeente van de gemeente Rotterdam is als genoemd in artikel 1.11, tweede lid, onderdeel a, van die
wet.

Artikel 70
1

Indien de toepassing van het bepaalde bij en krachtens de artikelen 66 en 67 er zonder nadere
maatregelen toe zou leiden, dat de financiële continuïteit van de daeb-tak niet in dezelfde mate is
gewaarborgd als die van de niet-daeb-tak, voert de toegelaten instelling bij die toepassing onder de naam
«interne startlening» een vordering van de daeb-tak op de niet-daeb-tak op. Op het rentepercentage van
die vordering is het bepaalde bij en krachtens artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat het rentepercentage, bedoeld in dat artikel, geldt als
minimumpercentage.

2

Van de vordering, bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste een maal per vijf jaar een bedrag ingelost,
dat verhoudingsgewijs gelijk is aan het periodiek af te lossen bedrag op de leningen die zijn aangetrokken
met gebruikmaking van de borgingsvoorziening. Bij de toepassing van de eerste volzin wordt uitgegaan
van die vordering en die leningen als opgenomen in het voorstel, bedoeld in artikel II, derde lid, tweede
volzin, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, dat Onze Minister ingevolge artikel
II, vierde lid, eerste volzin, van die wet heeft goedgekeurd.

3

De toegelaten instelling kan Onze Minister verzoeken om de inlossing, bedoeld in het tweede lid, op een
later tijdstip te stellen of het in te lossen bedrag lager vast te stellen. Onze Minister willigt het verzoek
uitsluitend in, indien naar zijn oordeel daardoor wordt voorkomen dat de financiële continuïteit van de nietdaeb-tak niet meer is gewaarborgd en de financiële continuïteit van de daeb-tak gewaarborgd blijft. Hij
kan aan dat inwilligen nadere voorwaarden verbinden.

4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 71
1

Overdrachten door de toegelaten instelling tussen haar daeb-tak en haar niet-daeb-tak van garanties of
rechten van pand of hypotheek op zaken en daarmee verbonden rechten na het tijdstip waarop artikel I
van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking is getreden leiden op generlei
wijze tot een wijziging voor derden in het kunnen inroepen van hun rechten jegens de toegelaten
instelling.

2

De toegelaten instelling verschaft vanuit haar daeb-tak niet anderszins financiële middelen aan haar nietdaeb-tak dan door middel van een voorziening als bedoeld in artikel 44, tweede lid, een interne startlening
als bedoeld in artikel 70, eerste lid, of een interne lening als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onderdeel a.
Zij verschaft vanuit haar daeb-tak geen garanties aan haar niet-daeb-tak.

3

De toegelaten instelling kan Onze Minister verzoeken om een ontheffing van het verbod, bedoeld in het
tweede lid. Onze Minister willigt het verzoek uitsluitend in, indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is:
a.

om te voorkomen dat de toegelaten instelling gehouden is om schulden van de niet-daeb-tak uit
haar daeb-tak te voldoen of

b.

ten behoeve van de herfinanciering van leningen die bestonden op het tijdstip waarop artikel I van
de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking is getreden en nadien in de
niet-daeb-tak zijn ondergebracht.

Artikel 72
De administratie van de toegelaten instelling wordt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de
artikelen 66 tot en met 71 ingericht. In die administratie wordt elke overdracht van financiële middelen vanuit de
niet-daeb-tak van de toegelaten instelling aan haar daeb-tak afzonderlijk verantwoord.
§ 4. Goedkeuring van de administratieve scheiding
Artikel 73
1

De toegelaten instelling stelt, voordat zij een verzoek om goedkeuring van een voorgenomen
administratieve scheiding indient, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente waar zij
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haar woonplaats heeft en van de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is, de betrokken
bewonersorganisaties en de huurders van haar gebouwen die een maatschappelijke gebruiksbestemming
hebben als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet in de gelegenheid om hun zienswijze
op die scheiding te geven. De personen en instanties, bedoeld in de eerste volzin, kunnen binnen zes
weken hun zienswijzen aan de toegelaten instelling doen toekomen. De betrokken bewonersorganisaties
kunnen binnen zes weken hun adviezen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op het overleg
huurders verhuurder, aan haar doen toekomen.
2

De toegelaten instelling verstrekt de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, alle
inlichtingen die redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het zich vormen van hun zienswijze, of aan het
opstellen van een advies als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op het overleg huurders
verhuurder.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van het
tweede lid.

Artikel 74
1

De toegelaten instelling voert overleg over het verzoek om goedkeuring van de voorgenomen
administratieve scheiding met de gemeente waar zij haar woonplaats heeft en de gemeenten waar zij
feitelijk werkzaam is, alsmede met de betrokken bewonersorganisaties.

2

De toegelaten instelling stelt de huurders van haar andere gebouwen dan woongelegenheden in de
gelegenheid met haar overleg te voeren over het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 75
1

2

3

Het verzoek om goedkeuring van de voorgenomen administratieve scheiding gaat in elk geval vergezeld
van:
a.

het voorstel, bedoeld in artikel II, derde lid, tweede volzin, van de Herzieningswet toegelaten
instellingen volkshuisvesting, en een schriftelijke toelichting daarop;

b.

de gegevens over de beoogde toepassing van het bepaalde bij en krachtens de artikelen 44, 70 en
71;

c.

de zienswijzen daarop van de personen en instanties, bedoeld in artikel 73, eerste lid, en, in geval
van een negatieve zodanige zienswijze, een onderbouwde reactie daarop van de toegelaten
instelling, dan wel, bij het uitgebleven zijn van een zienswijze, bescheiden waaruit blijkt dat zij om
die zienswijze heeft gevraagd;

d.

de adviezen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op het overleg huurders verhuurder, en, in
geval van een negatief zodanig advies, een onderbouwde reactie daarop van de toegelaten
instelling, dan wel, bij het uitgebleven zijn van een advies, bescheiden waaruit blijkt dat zij om dat
advies heeft gevraagd en

e.

de balans van de toegelaten instelling zoals zij die na de goedkeuring van die scheiding beoogt in te
richten.

In de toelichting op het voorstel voor de voorgenomen administratieve scheiding wordt in elk geval
opgenomen:
a.

de motieven voor het bij die scheiding toepassing geven aan artikel II, derde lid, derde volzin, van
de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, waarbij in elk geval wordt ingegaan op
het door de toegelaten instelling na die toepassing kunnen naleven van artikel 48, eerste lid, derde
volzin, van de wet;

b.

een overzicht van haar werkzaamheden, baten, lasten, activa en passiva, bedoeld in artikel II, derde
lid, derde volzin, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, die zij voornemens
is in de niet-daeb-tak onder te brengen, welk overzicht wat betreft haar woongelegenheden en
gebouwen is uitgesplitst per gemeente waar zij gelegen zijn, en waarin zijn opgenomen de
modelmatige marktwaarde van die woongelegenheden en gebouwen, alsmede de huurprijs en de
waardering van de kwaliteit, bedoeld in artikel 5 van het Besluit huurprijzen woonruimte, van die
woongelegenheden;

c.

een uiteenzetting over de financiële relaties die als gevolg van die scheiding tussen de daeb-tak en
de niet-daeb-tak zullen bestaan;

d.

een uiteenzetting over de beoogde prestaties op het terrein van de volkshuisvesting van de daebtak en de niet-daeb-tak na die scheiding, inhoudende een uiteenzetting over de wijze waarop de
toegelaten instelling toepassing zal geven aan artikel 42, eerste lid, eerste volzin, van de wet;

e.

een uiteenzetting over de financiële continuïteit van de daeb-tak en de niet-daeb-tak na die
scheiding, mede inhoudende een uiteenzetting over de financiële gevolgen van de in verband met
die scheiding verwachte wijzigingen in het beleid van de toegelaten instelling en

f.

een uiteenzetting over de mogelijkheden voor en de bereidheid van financiële instellingen om de
niet-daeb-tak financiële middelen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering van zijn
werkzaamheden.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 76
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Op verzoek van Onze Minister verstrekt de toegelaten instelling hem nadere inlichtingen over de voorgenomen
administratieve scheiding, voor zover dat naar zijn oordeel voor de beoordeling van het verzoek om goedkeuring
daarvan noodzakelijk is. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de inlichtingen
die de toegelaten instelling dient te verstrekken.
Artikel 77
1

Onze Minister betrekt bij zijn beoordeling van de financiële continuïteit van de daeb-tak na goedkeuring
van de voorgenomen administratieve scheiding in elk geval:
a.

zijn geraamde solvabiliteit na die scheiding;

b.

de verhouding tussen het saldo van zijn operationele kasstromen en zijn rentelasten gedurende de
eerste vijf jaren na die scheiding en

c.

de meest recente beoordeling van zijn kredietwaardigheid door de borgingsvoorziening, indien de
toegelaten instelling leningen als bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdeel f, heeft aangetrokken.

2

Onze Minister betrekt bij zijn beoordeling van de financiële continuïteit van de niet-daeb-tak na
goedkeuring van de voorgenomen administratieve scheiding in elk geval zijn geraamde solvabiliteit na die
scheiding.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 78
Onze Minister keurt een voorgenomen administratieve scheiding niet goed, indien:
a.

de uitvoering van de daarin vervatte voornemens ertoe zou leiden dat de toegelaten instelling niet voldoet
aan artikel 48, eerste lid, derde volzin, van de wet of

b.

de zienswijze van een college als bedoeld in artikel 73, eerste lid, daartoe naar zijn oordeel aanleiding
geeft.

§ 5. Overdracht van daeb-werkzaamheden binnen de toegelaten instelling
Artikel 79
1

Indien de toegelaten instelling met betrekking tot een woongelegenheid een overeenkomst van huur en
verhuur aangaat met een opvolgende huurder, waarbij de huurprijs hoger wordt of, in geval van een
woongelegenheid als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van de wet, hoger blijft dan het in
artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag, behoren vanaf het
tijdstip waarop die overeenkomst ingaat de werkzaamheden met betrekking tot die woongelegenheid niet
meer tot de diensten van algemeen economisch belang.

2

In een geval als bedoeld in het eerste lid brengt de toegelaten instelling in haar niet-daeb-tak onder:
a.

de betrokken woongelegenheden, tegen hun modelmatige marktwaarde, onder een gelijktijdige
verrekening tussen haar niet-daeb-tak en haar daeb-tak waarmee een geldbedrag gemoeid is dat
hetzij gelijk is aan die modelmatige marktwaarde, hetzij lager is dan die modelmatige marktwaarde,
in welk geval zij voorts tegelijkertijd ten laste van de voorziening, bedoeld in artikel 44, tweede lid,
een interne lening verstrekt welke aan de niet-daeb-tak ten goede komt, ter hoogte van het verschil
tussen het verrekende bedrag en die modelmatige marktwaarde, welke lening een rentepercentage
heeft dat gelijk is aan de op het tijdstip van verstrekking daarvan geldende rente op tienjarige
staatsleningen, vermeerderd met een bij ministeriële regeling te bepalen percentage, en wordt
afgelost onder overeenkomstige toepassing van artikel 10, tweede lid, onderdeel b, en derde lid, en

b.

de aan die woongelegenheden toe te rekenen gedeelten van de verplichtingen, baten en lasten,
bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdelen f, h en i.

Artikel 80
1

Een verzoek als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de wet kan uitsluitend betrekking hebben op
werkzaamheden als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van de wet met betrekking
tot:
a.

potentieel te liberaliseren woongelegenheden;

b.

blijvend gereguleerde woongelegenheden, indien die woongelegenheden deel uitmaken van een
gemengd geliberaliseerd complex;

c.

woongelegenheden als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van de wet;

d.

gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet, of

e.

gebouwen ten aanzien van welke Onze Minister toepassing heeft gegeven aan artikel 49, tweede lid,

en de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs uit het verrichten van die werkzaamheden voortvloeien.
2

Het verzoek gaat in elk geval vergezeld van:
a.

een overzicht van haar woongelegenheden of gebouwen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,
b, c, d of e, die zij voornemens is administratief naar de niet-daeb-tak over te brengen, dat is
uitgesplitst per gemeente waar die woongelegenheden of gebouwen gelegen zijn, en waarin zijn
opgenomen de modelmatige marktwaarde van die woongelegenheden of gebouwen, alsmede de
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huurprijs en de waardering van de kwaliteit, bedoeld in artikel 5 van het Besluit huurprijzen
woonruimte, van die woongelegenheden, en
b.
3

de zienswijze van de betrokken gemeenten op het verzoek.

Onze Minister willigt het verzoek niet in, indien:
a.

de uitvoering van de daarin vervatte voornemens er naar zijn oordeel toe zou leiden dat de
toegelaten instelling niet voldoet aan artikel 48, eerste lid, derde volzin, van de wet of

b.

een zienswijze als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, daartoe naar zijn oordeel aanleiding geeft.

4

Artikel 79, tweede lid, onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing.

5

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent hetgeen waarvan een
verzoek als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de wet vergezeld gaat, en de gronden waarop Onze
Minister het verzoek niet inwilligt.

Afdeling 6. Juridische scheiding
§ 1. Inrichting van de woningvennootschap en geldstromen tussen de toegelaten
instelling en de woningvennootschap
Artikel 81
1

De toegelaten instelling brengt in een woningvennootschap onder:
a.

haar bestaande en geprojecteerde onroerende zaken die zij bij een administratieve scheiding niet
ingevolge artikel 66, eerste lid, onderdelen a tot en met e, of het bepaalde krachtens artikel 66,
tweede lid, in de daeb-tak zou onderbrengen;

b.

de andere door haar aangetrokken leningen dan die, bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdeel f,
niet zijnde vlottende schuld;

c.

haar financieel waardeerbare rechten en verplichtingen uit hoofde van bedingen, inhoudende dat bij
vervreemding door de koper van een door haar aan hem vervreemde woongelegenheid die
laatstelijk voordien niet een woongelegenheid als bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdeel a of b,
of artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van de wet was, die koper aan haar of zij aan die koper een
bedrag verschuldigd is, en

d.

de met haar verbonden ondernemingen, alsmede haar financieel waardeerbare rechten en
verplichtingen jegens die ondernemingen, en

e.

haar baten en lasten, naar de mate waarin zij betrekking hebben op activa of passiva als bedoeld in
de onderdelen a, b en c, of, voor zover die baten en lasten niet aldus aan activa of passiva kunnen
worden gerelateerd, het deel van die baten en lasten dat verhoudingsgewijs gelijk is aan het
aandeel van de onroerende zaken, bedoeld in onderdeel a, in het totaal van haar onroerende zaken,
welk aandeel en totaal blijken uit haar laatstelijk voor het geven van uitvoering van dit artikel
vastgestelde balans.

2

Voor zover passiva of lasten als bedoeld in het eerste lid bestaan uit schulden en andere verplichtingen
jegens derden, brengt de toegelaten instelling deze niet onder in een woningvennootschap, indien de
betrokken derde daarmee niet instemt.

3

De toegelaten instelling kan woongelegenheden met een huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste
lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag, waarvan de waardering van de
kwaliteit, bedoeld in artikel 5 van het Besluit huurprijzen woonruimte, kan leiden tot een huurprijs die
hoger is dan dat bedrag, alsmede gemengde geliberaliseerde complexen, in een woningvennootschap
onderbrengen, zolang het aantal daarin ondergebrachte zodanige woongelegenheden niet hoger wordt dan
10% van het aantal zodanige woongelegenheden dat de toegelaten instelling op 31 december 2014 in
eigendom had. Voor de toepassing van de eerste volzin worden de woongelegenheden in gemengde
geliberaliseerde complexen met een huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid, onderdeel a,
van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag, waarvan de waardering van de kwaliteit, bedoeld in
artikel 5 van het Besluit huurprijzen woonruimte, niet kan leiden tot een huurprijs die hoger is dan dat
bedrag, niet meegerekend. Onze Minister kan op verzoek van de toegelaten instelling een hoger
percentage dan dat, genoemd in de eerste volzin, vaststellen, indien de toegelaten instelling bij dat
verzoek:
a.

aannemelijk heeft gemaakt dat toepassing van dat hogere percentage noodzakelijk is om haar
financiële continuïteit of die van de betrokken woningvennootschap voldoende te waarborgen, of

b.

aantoont dat toereikend toepassing gegeven kan worden aan artikel 42, eerste lid, eerste volzin,
van de wet.

Het bepaalde bij en krachtens artikel 10, eerste lid en in verband daarmee vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.
4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent hetgeen de toegelaten
instelling in een woningvennootschap onderbrengt of kan onderbrengen.

Artikel 82
1

Indien de toepassing van het bepaalde bij en krachtens artikel 81 er zonder nadere maatregelen toe zou
leiden, dat de financiële continuïteit van een woningvennootschap niet in dezelfde mate is gewaarborgd als
die van de toegelaten instelling, verstrekt de toegelaten instelling bij die toepassing een startlening aan de
woningvennootschap. De startlening kan een hypothecaire lening zijn. Op het rentepercentage en de
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aflossing van die lening is het bepaalde bij en krachtens artikel 10, tweede en derde lid, van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het rentepercentage, bedoeld in dat artikel, geldt als
minimumpercentage.
2

De woningvennootschap zet voor de aflossing van de startlening het gedeelte van de netto-opbrengst in
van de vervreemding van haar onroerende zaken, niet zijnde woongelegenheden waarin natuurlijke
personen als eigenaar hun hoofdverblijf zullen hebben, dat verhoudingsgewijs gelijk is aan het aandeel van
de modelmatige marktwaarde van die zaken in de totale modelmatige marktwaarde van haar onroerende
zaken op het tijdstip van die vervreemding. De eerste volzin is niet van toepassing, indien zij de in die
volzin bedoelde netto-opbrengst besteedt aan het bouwen of verwerven van, of het treffen van ingrijpende
voorzieningen aan, woongelegenheden of gebouwen, of zij ten overstaan van Onze Minister aannemelijk
maakt dat aanhouding daarvan noodzakelijk is voor haar voortbestaan in financieel opzicht.

3

Indien de toepassing van het bepaalde bij en krachtens artikel 81 er zonder nadere maatregelen toe zou
leiden, dat de financiële continuïteit van de woningvennootschap in onvoldoende mate is gewaarborgd, kan
de toegelaten instelling bij die toepassing, in afwijking van artikel 81, eerste lid, onderdeel b, besluiten
andere leningen dan die, genoemd in artikel 66, eerste lid, onderdeel f, niet in die woningvennootschap
onder te brengen.

4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 83
1

De toegelaten instelling verschaft bij de bewerkstelliging van een juridische scheiding niet anderszins
financiële middelen aan een woningvennootschap dan door middel van een startlening als bedoeld in
artikel 82, eerste lid, of in de vorm van aandelenkapitaal. Er zijn geen preferente aandelen, indien die
ertoe zouden leiden dat de toegelaten instelling die een meerderheid van de aandelen houdt niet in staat is
een dienovereenkomstige invloed op de gang van zaken in de woningvennootschap uit te oefenen.

2

De toegelaten instelling stelt zich in generlei opzicht garant voor een woningvennootschap.

§ 2. Goedkeuring van de juridische scheiding
Artikel 84
1

De toegelaten instelling stelt, voordat zij een verzoek om goedkeuring van een voorgenomen juridische
scheiding indient, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente waar zij haar woonplaats
heeft, van de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is, van die waar woningvennootschappen na die
scheiding hun woonplaats zullen hebben en van die waar zij na die scheiding feitelijk werkzaam zullen zijn,
de betrokken bewonersorganisaties en de huurders van haar gebouwen die een maatschappelijke
gebruiksbestemming hebben als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet in de
gelegenheid om hun zienswijze op die scheiding te geven. De personen en instanties, bedoeld in de eerste
volzin, kunnen binnen zes weken hun zienswijzen aan de toegelaten instelling doen toekomen. De
betrokken bewonersorganisaties kunnen binnen zes weken hun adviezen, bedoeld in artikel 5, eerste lid,
van de Wet op het overleg huurders verhuurder, aan haar doen toekomen.

2

De toegelaten instelling verstrekt de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, alle
inlichtingen die redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het zich vormen van hun zienswijze, of aan het
opstellen van een advies als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op het overleg huurders
verhuurder.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van het
tweede lid.

Artikel 85
1

De toegelaten instelling voert overleg over het verzoek om goedkeuring van de voorgenomen juridische
scheiding met de gemeente waar zij haar woonplaats heeft, die waar zij feitelijk werkzaam is, die waar de
woningvennootschappen na die scheiding hun woonplaats zullen hebben en die waar zij daarna feitelijk
werkzaam zullen zijn, alsmede met de betrokken bewonersorganisaties.

2

De toegelaten instelling stelt de huurders van haar andere gebouwen dan woongelegenheden in de
gelegenheid met haar overleg te voeren over het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 86
1

Het verzoek om goedkeuring van de voorgenomen juridische scheiding gaat in elk geval vergezeld van:
a.

een voorstel voor die scheiding en een schriftelijke toelichting daarop;

b.

de gegevens over de beoogde toepassing van het bepaalde bij en krachtens de artikelen 82 en 83;

c.

een overzicht van de woongelegenheden van de toegelaten instelling met een huurprijs van ten
hoogste het in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag,
waarvan de waardering van de kwaliteit, bedoeld in artikel 5 van het Besluit huurprijzen
woonruimte, kan leiden tot een huurprijs die hoger is dan dat bedrag, die zij voornemens is in een
woningvennootschap onder te brengen;

d.

de zienswijzen daarop van de personen en instanties, bedoeld in artikel 84, eerste lid, en, in geval
van een negatieve zodanige zienswijze, een onderbouwde reactie daarop van de toegelaten
instelling, dan wel, bij het uitgebleven zijn van een zienswijze, bescheiden waaruit blijkt dat zij om
die zienswijze heeft gevraagd;

e.
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de adviezen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op het overleg huurders verhuurder, en, in
geval van een negatief zodanig advies, een onderbouwde reactie daarop van de toegelaten
instelling, dan wel, bij het uitgebleven zijn van een advies, bescheiden waaruit blijkt dat zij om dat
advies heeft gevraagd en
f.
2

3

de ontwerpstatuten van de beoogde woningvennootschappen.

In de toelichting op het voorstel voor de voorgenomen juridische scheiding wordt in elk geval opgenomen:
a.

de motieven voor die scheiding;

b.

de motieven voor het bij die scheiding toepassing geven aan artikel 50a, tweede lid, tweede volzin,
van de wet, waarbij in elk geval wordt ingegaan op:
1°.

het door de toegelaten instelling na die toepassing kunnen naleven van artikel 48, eerste lid,
derde volzin, van de wet en

2°.

het door die toepassing bijdragen aan het beschikbaar komen van geliberaliseerde
woongelegenheden voor huishoudens met een huishoudinkomen dat hoger is dan de
inkomensgrens, genoemd in artikel 16, eerste lid, onderdeel a;

c.

een overzicht van haar werkzaamheden, baten, lasten, activa en passiva, bedoeld in artikel 50a,
tweede lid, tweede volzin, van de wet, die zij voornemens is in de woningvennootschap onder te
brengen, waarin zijn opgenomen de huurprijs en de waardering van de kwaliteit, bedoeld in artikel 5
van het Besluit huurprijzen woonruimte, van de betrokken woongelegenheden;

d.

een uiteenzetting over de organisatorische, bestuurlijke en financiële relaties die als gevolg van die
scheiding tussen de toegelaten instelling en de woningvennootschappen zullen bestaan;

e.

een uiteenzetting over de beoogde prestaties op het terrein van de volkshuisvesting van de
toegelaten instelling en de woningvennootschappen na die scheiding, inhoudende een uiteenzetting
over de wijze waarop de toegelaten instelling toepassing zal geven aan artikel 42, eerste lid, eerste
volzin, van de wet;

f.

een uiteenzetting over de financiële continuïteit van de toegelaten instelling en de
woningvennootschappen na die scheiding, mede inhoudende een uiteenzetting over de financiële
gevolgen van de in verband met die scheiding verwachte wijzigingen in het beleid van de toegelaten
instelling;

g.

een uiteenzetting over de mogelijkheden voor en de bereidheid van financiële instellingen om de
woningvennootschappen financiële middelen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering van hun
werkzaamheden en

h.

een uiteenzetting over het beleid dat de woningvennootschappen beogen te voeren inzake het
gewenste op hun aandelen te behalen rendement, dat mede is gebaseerd op de mogelijkheden,
bedoeld in onderdeel g, en dat is gericht op het door die woningvennootschappen kunnen uitkeren
van dividend aan de toegelaten instelling en haar andere aandeelhouders.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 87
Op verzoek van Onze Minister verstrekt de toegelaten instelling hem nadere inlichtingen over de voorgenomen
juridische scheiding, voor zover dat naar zijn oordeel voor de beoordeling van het verzoek om goedkeuring
daarvan noodzakelijk is. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de inlichtingen
die de toegelaten instelling dient te verstrekken.
Artikel 88
1

Onze Minister betrekt bij zijn beoordeling van de financiële continuïteit van een toegelaten instelling na
goedkeuring van de voorgenomen juridische scheiding in elk geval:
a.

haar geraamde solvabiliteit na die scheiding;

b.

de verhouding tussen het saldo van haar operationele kasstromen en haar rentelasten gedurende de
eerste vijf jaren na die scheiding en

c.

de meest recente beoordeling van haar kredietwaardigheid door de borgingsvoorziening, indien zij
leningen als bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdeel f, heeft aangetrokken.

2

Onze Minister betrekt bij zijn beoordeling van de financiële continuïteit van een woningvennootschap na
goedkeuring van de voorgenomen juridische scheiding in elk geval haar geraamde solvabiliteit na die
scheiding.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 89
Op de goedkeuring van de juridische scheiding is artikel 9, eerste lid, aanhef en onderdelen b, c, d en e, en
derde,lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Onze Minister op verzoek van de toegelaten
instelling een hoger percentage dan dat, genoemd in artikel 9, eerste lid, onderdeel d, kan vaststellen, indien de
toegelaten instelling bij dat verzoek aantoont dat zonder toepassing van dat hogere percentage de financiële
continuïteit van de toegelaten instelling respectievelijk de woningvennootschap onvoldoende gewaarborgd is.
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§ 3. Vervreemding van aandelen in een woningvennootschap
Artikel 90
1

Onze Minister kan toepassing geven aan artikel 50c, tweede lid, van de wet, indien naar zijn oordeel
vervreemding van aandelen in een woningvennootschap noodzakelijk is uit het oogpunt van het
waarborgen van de financiële continuïteit van de toegelaten instelling of van het door de toegelaten
instelling kunnen voldoen aan artikel 42, eerste lid, eerste volzin, van de wet.

2

Een aanbieding als bedoeld in artikel 50c, tweede lid, van de wet geschiedt tegen de intrinsieke waarde.
Bij de aanbieding geeft de toegelaten instelling te kennen welke invloed wijzigingen die na de
vervreemding van de aandelen zullen optreden in het beleid inzake de verhuur van de woongelegenheden
van de woningvennootschap zullen hebben op de prijs waartegen zij de aandelen vervreemdt.

3

Onze Minister kan in afwijking van het tweede lid goedkeuren dat de aanbieding plaatsvindt tegen een
andere waarde dan de intrinsieke waarde wanneer de toegelaten instelling aannemelijk maakt dat de
intrinsieke waarde in het desbetreffende geval geen juist beeld geeft van de waarde bij verkoop.

Afdeling 7. Fusie
Artikel 91
Indien toegelaten instellingen beogen met elkaar te fuseren, dienen zij gezamenlijk een verzoek in om
goedkeuring daarvan, en verrichten zij gezamenlijk alle daartoe vereiste andere voorbereidingshandelingen.
Artikel 92
De fuserende toegelaten instelling informeert zo spoedig mogelijk de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten waar zij haar woonplaats heeft, van die waar zij feitelijk werkzaam is, van die waar de
fuserende toegelaten instelling na de voorgenomen fusie haar woonplaats zal hebben en van die waar zij na die
fusie feitelijk werkzaam zal zijn over haar fusievoornemens, haar motieven daarvoor en de verwachte gevolgen
van die fusie voor de huurders van haar woongelegenheden en gebouwen, voor de bijdragen van toegelaten
instellingen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid en voor de overige belanghebbenden. Bij ministeriële
regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van de eerste volzin.
Artikel 93
1

De fuserende toegelaten instelling stelt, voordat zij een verzoek om goedkeuring van de voorgenomen
fusie indient, naast de instanties, bedoeld in artikel 53, derde lid, van de wet, de huurders van haar andere
gebouwen dan woongelegenheden in de gelegenheid om hun zienswijze op die fusie te geven. Die
huurders kunnen binnen zes weken hun zienswijze aan de fuserende toegelaten instelling doen toekomen.

2

De fuserende toegelaten instelling verstrekt de instanties, bedoeld in artikel 53, derde lid, van de wet, en
de huurders, bedoeld in het eerste lid, alle inlichtingen die redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het zich
vormen van hun zienswijze en haar oordeel.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van het
tweede lid.

Artikel 94
1

De fuserende toegelaten instelling voert, naast het overleg, bedoeld in artikel 53, tweede lid, tweede
volzin, van de wet, overleg over het verzoek om goedkeuring van de voorgenomen fusie met de gemeente
waar zij haar woonplaats heeft, die waar zij feitelijk werkzaam is, die waar de verkrijgende toegelaten
instelling na die fusie haar woonplaats zal hebben en die waar zij daarna feitelijk werkzaam zal zijn.

2

De fuserende toegelaten instelling stelt de huurders van haar andere gebouwen dan woongelegenheden in
de gelegenheid met haar overleg te voeren over het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 95
1

Het verzoek om goedkeuring van de voorgenomen fusie, als bedoeld in artikel 53, tweede lid, eerste
volzin, van de wet, gaat, naast hetgeen waarvan het ingevolge artikel 53, derde lid, van de wet vergezeld
gaat, vergezeld van:
a.

een fusievoorstel en een schriftelijke toelichting daarop, als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

b.

de zienswijzen daarop van de gemeenten, bedoeld in artikel 94, eerste lid, voor zover niet reeds bij
het verzoek gevoegd ingevolge artikel 53, derde lid, onderdeel a, van de wet, alsmede die van de
personen, bedoeld in artikel 94, tweede lid, en, in geval van een negatieve zodanige zienswijze of
andere zienswijze als bedoeld in artikel 53, derde lid, van de wet, een onderbouwde reactie daarop
van de fuserende toegelaten instelling, dan wel, bij het uitgebleven zijn van een zienswijze,
bescheiden waaruit blijkt dat zij om die zienswijze heeft gevraagd;

c.

de mededeling, bedoeld in artikel 53, tweede lid, derde volzin, van de wet, en

d.

indien die fusie een concentratie is waarop Hoofdstuk 5 van de Mededingingswet van toepassing is:
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1°.

een onvoorwaardelijke mededeling als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van die wet dat voor
die concentratie geen vergunning is vereist, of een verklaring dat geen mededeling als
bedoeld in dat lid is gedaan binnen vier weken na de melding van die fusie aan de Autoriteit
Consument en Markt;

2°.

een voorwaardelijke mededeling als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van die wet dat voor die
concentratie geen vergunning is vereist, vergezeld van bescheiden waarmee wordt
aangetoond dat tijdig aan de in die mededeling gestelde voorwaarden is voldaan;

3°.

de voor die concentratie ingevolge artikel 37 van die wet vereiste vergunning of

4°.

in geval van een negatief oordeel als bedoeld in artikel 53, derde lid, onderdeel b, van de
wet: een onderbouwde reactie daarop van de fuserende toegelaten instelling, dan wel, bij het
uitblijven van een oordeel, bescheiden waaruit blijkt dat zij om dat oordeel heeft gevraagd.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 96
1

2

In de toelichting, bedoeld in artikel 313 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt in elk geval
opgenomen:
a.

de motieven voor de voorgenomen fusie;

b.

een uiteenzetting over de alternatieven voor die fusie, waarin de verwachte effecten van die fusie en
de verwachte meerwaarde ervan worden vergeleken met die van minder vergaande vormen van
samenwerking, en

c.

een fusie-effectrapportage overeenkomstig het tweede lid.

De fusie-effectrapportage omvat in elk geval een weergave van de gevolgen van de voorgenomen fusie
voor:
a.

3

de lokale binding, inhoudende:
1°.

een overzicht van de organisatorische en bestuurlijke structuur van de verkrijgende
toegelaten instelling, waaruit blijkt dat er een lokaal aanspreekpunt zal zijn in die gemeenten
waar de verkrijgende toegelaten instelling 100 of meer woongelegenheden in bezit heeft, en

2°.

een uiteenzetting over de gevolgen van de met die fusie gepaard gaande schaalvergroting op
de samenwerking met de gemeenten waar de verkrijgende toegelaten instelling haar
woonplaats zal hebben en die waar zij feitelijk werkzaam zal zijn;

b.

de prestaties op het terrein van de volkshuisvesting, inhoudende een uiteenzetting over de wijze
waarop de verkrijgende toegelaten instelling toepassing zal geven aan artikel 42, eerste lid, eerste
volzin, van de wet;

c.

de financiële continuïteit van de verkrijgende toegelaten instelling, inhoudende een uiteenzetting
over de financiële gevolgen van de in verband met die fusie verwachte wijzigingen in het beleid van
de fuserende toegelaten instelling, en

d.

de financiële draagkracht van de verkrijgende toegelaten instelling.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 97
Op verzoek van Onze Minister verstrekt de fuserende toegelaten instelling hem nadere inlichtingen over de
voorgenomen fusie, voor zover dat naar zijn oordeel voor de beoordeling van het verzoek om goedkeuring
daarvan noodzakelijk is. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de inlichtingen
die de toegelaten instelling dient te verstrekken.
Artikel 98
1

Onze Minister keurt de voorgenomen fusie niet goed, indien naar zijn oordeel de lokale binding van de
verkrijgende toegelaten instelling niet voldoende gewaarborgd zal zijn.

2

Het percentage, bedoeld in artikel 53, vierde lid, onderdeel c, van de wet, is 50.

Artikel 99
De verkrijgende toegelaten instelling doet onverwijld een gewaarmerkt afschrift van de notariële akte waarbij de
fusie is geschied en, indien de fusie gepaard is gegaan met een wijziging van de statuten van de fuserende
toegelaten instelling, van de notariële akte waarin die wijziging is vervat, aan Onze Minister toekomen.
Afdeling 8. Splitsing
Artikel 100
1

Onze Minister keurt de voorgenomen splitsing niet goed, indien deze niet leidt tot een zich verbinden als
bedoeld in artikel 21 van de wet.

2

Op voorgenomen splitsingen die geen juridische scheiding zijn, is het bepaalde bij en krachtens afdeling 7
van overeenkomstige toepassing:
a.

met uitzondering van de artikelen 95, eerste lid, onderdeel d, 96, eerste lid, onderdeel b, en 98;
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b.

voorts met uitzondering van de bepalingen van afdeling 7 in het onderwerp waarvan wordt voorzien
door het bepaalde bij en krachtens artikel 21, eerste tot en vierde lid, van de wet en

c.

met dien verstande dat onder de instanties, bedoeld in artikel 93, eerste en tweede lid, niet de
Autoriteit Consument en Markt wordt begrepen.

Afdeling 9. Verdere bepalingen
§ 1. Huursom
Artikel 101
Het percentage, bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de wet, is een bij ministeriële regeling te bepalen
percentage.
§ 2. Bedrijfsvoering
Artikel 102
1

Onze Minister kan bepalen dat het toetsingskader van Aedes vereniging van woningcorporaties inzake de
kosten van de bedrijfsvoering van toegelaten instellingen van toepassing is op alle toegelaten instellingen.

2

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de berekening van de
kosten, bedoeld in het eerste lid, en de toegestane hoogte daarvan.

§ 3. Financieel beheer
Artikel 103
Het reglement, bedoeld in artikel 55a, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld door het bestuur. Het is
onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen en Onze Minister. Bij ministeriële regeling
kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van de tweede volzin.
Artikel 104
1

Het reglement, bedoeld in artikel 55a, tweede lid, van de wet, bevordert dat het financiële beleid en
beheer van de toegelaten instelling, de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de
toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan, dienstbaar is aan
het bereiken van haar doelstellingen op het terrein van de volkshuisvesting en gericht is op het
waarborgen van haar financiële continuïteit. Het reglement bevordert voorts het optimaal beheersen van
financiële risico’s en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van wettelijke voorschriften.

2

Het reglement bepaalt:

3

a.

de doelstellingen van het financiële beleid en beheer en de samenhang tussen die doelstellingen en
de doelstellingen van de toegelaten instelling, de dochtermaatschappij en de verbonden
onderneming waarvan de toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen
of ontslaan, op het terrein van de volkshuisvesting;

b.

dat de toegelaten instelling, de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de
toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan, beschikt over
een meerjarenbegroting voor ten minste de vijf kalenderjaren volgend op het laatst afgesloten
boekjaar;

c.

de voor die kalenderjaren te hanteren streefwaarden en prestatieindicatoren, die betrekking hebben
op de in die jaren verwachte financiële situatie en financiële risico’s, en in elk geval het verwachte
kasstroomsaldo, de verwachte liquiditeitspositie, de verwachte solvabiliteit en de verwachte
financieringsbehoefte van de toegelaten instelling, de dochtermaatschappij en de verbonden
onderneming waarvan de toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen
of ontslaan, betreffen;

d.

dat de toegelaten instelling in het jaarverslag, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de wet, op bij
ministeriële regeling te bepalen wijze melding maakt van de met haar verbonden ondernemingen,
en

e.

de, door de raad van commissarissen vast te stellen, bedragen die ten hoogste met een besluit van
het bestuur gemoeid mogen zijn zonder dat het onderworpen is aan goedkeuring van de raad van
commissarissen, en de criteria voor die goedkeuring.

Het reglement omvat nadere bepalingen voor collegiale leningen en beleggingen en verbonden
ondernemingen waarvan de toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of
ontslaan, overeenkomstig bij ministeriële regeling daaromtrent te geven voorschriften.

Artikel 105
1

Het reglement, bedoeld in artikel 55a, tweede lid, van de wet, omvat voorts, steeds mede ten aanzien van
het aantrekken en gebruiken van financiële derivaten ten aanzien van collegiale leningen en ten aanzien
van beleggingsactiviteiten:
a.

de bepaling dat de administratie zodanig wordt ingericht, dat het bestuur steeds op de hoogte kan
zijn van de ontwikkeling van de waarden en indicatoren, bedoeld in artikel 104, tweede lid,
onderdeel c, en daarover de raad van commissarissen kan inlichten;

b.

de bepaling dat de beheersing van financiële risico’s wordt geïntegreerd in de bedrijfsvoering;
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c.

de bepaling dat de wijze van beheersing van financiële risico’s en hetgeen daaromtrent van de
daarmee belaste functionarissen wordt verwacht wordt vastgelegd in proces- en
functiebeschrijvingen, welke aan dat reglement worden gehecht;

d.

voorschriften omtrent de organisatiestructuur met betrekking tot het financiële beleid en beheer,
waaronder in elk geval voorschriften omtrent bevoegdheden en mandatering daarvan en omtrent de
betrokkenheid daarbij van de raad van commissarissen en degene aan wie hij de opdracht, bedoeld
in artikel 37, eerste lid, van de wet, heeft gegeven;

e.

bepalingen met betrekking tot de financiële functie en de controlfunctie, die in elk geval inhouden:
1°.

dat hetzij een lid van het bestuur hetzij een lid van de directie voor die functies
eindverantwoordelijk is;

2°.

dat die functies steeds betrokken zijn bij voorgenomen besluiten met verstrekkende
financiële gevolgen;

3°.

dat de controlfunctie mede de aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede de
effectiviteit en de efficiency van de organisatie omvat;

4°.

dat de controlfunctie bij een toegelaten instelling of dochtermaatschappij die meer dan 2.500
verhuureenheden in eigendom heeft in een afzonderlijke organisatie-eenheid is opgenomen
en zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur en de raad van commissarissen kan adviseren
omtrent in het kader van het financiële beleid en beheer te nemen maatregelen;

f.

voorschriften die waarborgen dat de raad van commissarissen voldoende kennis heeft van financieel
beleid en beheer;

g.

de bepaling dat de raad van commissarissen van een toegelaten instelling die meer dan 10.000
woongelegenheden in eigendom heeft, uit zijn midden een auditcommissie instelt;

h.

de bepaling dat de belangrijkste financiële risico’s ten minste twee maal per jaar worden besproken
door het bestuur en de raad van commissarissen, aan de hand van een door het bestuur opgestelde
rapportage waarin inzicht wordt gegeven in de aard, waarschijnlijkheid, mogelijke omvang en
financiële gevolgen van die risico’s, alsmede in genomen of mogelijk te nemen maatregelen ten
aanzien van die risico’s;

i.

de bepaling dat het de raad van commissarissen is toegestaan om de financiële risico’s zonder dat
het bestuur daarbij aanwezig of vertegenwoordigd is te bespreken met degene aan wie hij de
opdracht, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de wet, heeft gegeven en met de functionarissen die
met de beheersing van die risico’s belast zijn;

j.

de bepaling dat het bestuur het financiële jaarplan ter goedkeuring aan de raad van commissarissen
voorlegt en

k.

de bepaling dat de raad van commissarissen jaarlijks, na overleg met het bestuur en, indien deze
geen lid van het bestuur is, de persoon, bedoeld in onderdeel e, onder 1°, in samenspraak met
degene aan wie de raad van commissarissen de opdracht, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de
wet, heeft gegeven, de controleaanpak en de speciale aandachtspunten voor de controle vaststelt.

2

Het aantal verhuureenheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, onder 4, wordt bepaald
overeenkomstig de bepaling daarvan voor de toepassing van de bij de Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 behorende tabel.

3

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 106
1

Het reglement, bedoeld in artikel 55a, tweede lid, van de wet, bepaalt dat de toegelaten instelling en de
dochtermaatschappij:
a.

de toegelaten instelling, de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de
toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan, inzake
financiële derivaten, collegiale leningen en beleggingen geen rentevisie hanteert;

b.

het aantrekken en afstoten van financiële derivaten en beleggingsactiviteiten uitsluitend ten doel
hebben om risico’s van het financiële beleid en beheer te beperken;

c.

het vervreemden van financiële derivaten, anders dan het sluiten van derivaatposities, niet is
toegestaan en

d.

het lenen van gelden met het doel deze uit te zetten bij dezelfde of een andere partij niet is
toegestaan.

2

Het reglement bepaalt voorts dat in of ten aanzien van financiële derivaten geen clausules worden
gehanteerd, die op enigerlei wijze de uitoefening van het toezicht op toegelaten instellingen,
dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen waarvan de toegelaten instelling meer dan de helft
van de bestuurders kan benoemen of ontslaan kunnen belemmeren, en dat een toegelaten instelling die op
het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden een derivatenportefeuille heeft die financiële derivaten
met zodanige clausules bevat, een plan van aanpak heeft dat is gericht op het zo spoedig mogelijk
afstoten van die derivaten.

3

Onze Minister kan nadere eisen stellen aan het plan van aanpak, bedoeld in het tweede lid, en de te
hanteren termijn voor het in dat lid bedoelde afstoten van financiële derivaten.

Artikel 107
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Het reglement, bedoeld in artikel 55a, tweede lid, van de wet, bepaalt voorts dat de toegelaten instelling,
de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de toegelaten instelling meer dan de helft
van de bestuurders kan benoemen of ontslaan,:
a.

geen andere financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, begripsomschrijving van
financiële derivaten, onderdeel a, aantrekt dan rentecaps of payer swaps ter hedging van variabele
leningen die voor of tegelijk met het tijdstip van aantrekken van dat derivaat zijn aangetrokken,
welke payer swaps geen langere looptijd hebben dan 10 kalenderjaren, waarvan het kalenderjaar
waarin zij worden aangetrokken het eerste is, en

b.

geen andere financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, begripsomschrijving van
financiële derivaten, onderdeel b, aantrekt dan basisrenteleningen, indien dat geschiedt in het kader
van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 106, tweede lid.

Het reglement bepaalt voorts dat de toegelaten instelling, de dochtermaatschappij en de verbonden
onderneming waarvan de toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of
ontslaan,:
a.

uitsluitend financiële derivaten aantrekt, indien de instelling van welke zij die derivaten aantrekt
haar heeft aangemerkt als een niet-professionele belegger als bedoeld in artikel 4:18d van de Wet
op het financieel toezicht;

b.

uitsluitend financiële derivaten aantrekt, nadat zij met de instelling van welke zij die derivaten
aantrekt een raamovereenkomst, overeenkomstig een bij ministeriële regeling vast te stellen model
daarvoor, heeft gesloten;

c.

uitsluitend financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, begripsomschrijving van financiële
derivaten, onderdeel a, aantrekt onder het sluiten van een modelovereenkomst, overeenkomstig
een bij ministeriële regeling vast te stellen model daarvoor, met de instelling van welke zij die
derivaten aantrekt en

d.

uitsluitend financiële derivaten aantrekt, die luiden in euro’s.

Het reglement bepaald voorts dat een bank, waarbij een dochtermaatschappij financiële derivaten afsluit
of middelen uitzet, voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 13, eerste lid.

Artikel 108
1

2

Het reglement, bedoeld in artikel 55a, tweede lid, van de wet, bepaalt voorts dat:
a.

toegelaten instellingen, dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen waarvan de
toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan die financiële
derivaten gebruiken daartoe een liquiditeitsbuffer aanhouden van een zodanige omvang, dat
daaruit, met inachtneming van redelijkerwijs voorzienbare beroepen daarop in verband met andere
bedrijfsrisico’s dan dat gebruik, aan de uit dat gebruik voortvloeiende liquiditeitsverplichtingen ten
gevolge van een daling van de vaste rente in de markt van rentederivaten met 2%-punt kan worden
voldaan;

b.

indien die liquiditeitsbuffer een geringere omvang heeft dan ingevolge onderdeel a vereist, de
toegelaten instelling, de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de toegelaten
instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan, dat terstond aan Onze
Minister meedeelt en na overleg met hem maatregelen vaststelt om die situatie op te heffen en

c.

de toegelaten instelling, de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de
toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan, geen payer
swaps aantrekt, indien en zolang de omvang van die liquiditeitsbuffer zodanig gering is, dat niet kan
worden voldaan aan de uit het gebruik van financiële derivaten voortvloeiende
liquiditeitsverplichtingen ten gevolge van een daling van de vaste rente in de markt van
rentederivaten met 1%-punt.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van het
eerste lid, onderdeel a.

§ 4. Behandeling van klachten
Artikel 109
Het reglement, bedoeld in artikel 55b, derde lid, van de wet, is het voorbeeldreglement van Aedes vereniging van
woningcorporaties.
§ 5. Betrokkenheid bij volkshuisvesting buiten Nederland
Artikel 110
1

De toegelaten instellingen zijn niet betrokken bij de volkshuisvesting buiten Nederland waarop artikel 40
van de wet niet van toepassing is.

2

Garanties die met goedkeuring van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties of Onze Minister voor het tijdstip waarop artikel I van de Herzieningswet toegelaten
instellingen volkshuisvesting in werking is getreden zijn verleend in verband met een betrokkenheid als
bedoeld in het eerste lid, kunnen worden aangesproken overeenkomstig de voorwaarden waaronder zij zijn
verleend.
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Hoofdstuk VI. Sanering van en projectsteun ten behoeve van
toegelaten instellingen
Afdeling 1. De subsidies
§ 1. Subsidies voor financiële sanering
Artikel 111
1

De aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, door
de toegelaten instelling die niet beschikt over de financiële middelen om haar werkzaamheden te kunnen
voortzetten, gaat in elk geval vergezeld van:
a.

een analyse van de oorzaken die hebben geleid tot de situatie dat de toegelaten instelling niet
beschikt over de financiële middelen om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten;

b.

een overzicht en een analyse van de financiële situatie van de toegelaten instelling op het tijdstip
van indiening van die aanvraag, waaronder in elk geval haar balans, haar liquiditeits- en
solvabiliteitspositie, een aan die posities gerelateerde en naar baten en lasten gespecificeerde
meerjarenanalyse van de door haar verwachte kasstromen, en een analyse van haar
leningportefeuille;

c.

meerjarenanalyses ten aanzien van in elk geval:
1°.

mogelijke besparingen op de kosten van de bedrijfsvoering van de toegelaten instelling en de
naar haar oordeel noodzakelijke kosten van de instandhouding van en het treffen van
voorzieningen aan haar onroerende zaken;

2°.

de verhuurbaarheid van haar onroerende zaken en mogelijke optimalisatie van haar
huuropbrengsten, gelet op de vraag naar en het aanbod van woongelegenheden in de
gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is;

3°.

de mogelijkheden voor het vervreemden van haar onroerende zaken en

4°.

de mogelijkheden om haar werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen
economisch belang door andere toegelaten instellingen te laten voortzetten;

d.

het laatstelijk opgestelde overzicht, bedoeld in artikel 44a, eerste lid, onderdeel a, van de wet;

e.

het saneringsplan dat Onze Minister heeft goedgekeurd en waarover de toegelaten instelling overleg
heeft gevoerd met de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is en met de borgingsvoorziening en

f.

de uitkomsten van het overleg, bedoeld in onderdeel e.

2

Indien uit de analyse, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, naar het oordeel van Onze Minister blijkt dat
de daarin genoemde oorzaken geheel of ten dele voortvloeien uit de werkzaamheden van de toegelaten
instelling die niet behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, neemt de toegelaten
instelling in het saneringsplan mogelijke maatregelen op om die werkzaamheden zo spoedig mogelijk te
beëindigen of door andere rechtspersonen of vennootschappen te laten voortzetten.

3

Het saneringsplan bestrijkt een daarin op te nemen periode van ten hoogste 10 jaar. De stukken, bedoeld
in het eerste lid, onderdelen b en c, bestrijken de periode die het saneringsplan bestrijkt.

4

Het doel van het saneringsplan is in elk geval dat een toegelaten instelling, na de periode die het
saneringsplan bestrijkt, de financiële middelen kan aantrekken om de betrokken werkzaamheden die
behoren tot de diensten van algemeen economisch belang te kunnen verrichten of voortzetten.

5

Het saneringsplan omvat in elk geval:
a.

een overzicht van de maatregelen die de toegelaten instelling, al dan niet in samenwerking met
andere personen of instanties, neemt of zal nemen in relatie tot de meerjarenanalyses, bedoeld in
het eerste lid, onderdeel c;

b.

een overzicht van de maatregelen die de toegelaten instelling neemt of zal nemen om te voldoen
aan het reglement, bedoeld in artikel 55a, tweede lid, van de wet;

c.

de uitkomsten van overleg met personen en instanties die betrokken zijn bij de financiering of de
werkzaamheden van de toegelaten instelling over het door hen financieel bijdragen aan de
uitvoering van het saneringsplan en

d.

een raming, in relatie tot de meerjarenanalyse, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, van de
benodigde subsidie als bedoeld in artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, alsmede
de gewenste vorm van die subsidie en het gewenste tijdstip of de gewenste tijdstippen van
uitbetaling van die subsidie.

6

Indien op grond van het saneringsplan uitsluitend een of meerdere andere toegelaten instellingen dan de
toegelaten instelling, bedoeld in het eerste lid, een subsidie als bedoeld in dat lid zullen aanvragen, dan
zendt de laatstbedoelde toegelaten instelling zo spoedig mogelijk na de goedkeuring van het saneringsplan
de stukken, bedoeld in dat lid, aan Onze Minister ten behoeve van de behandeling van de aanvragen van
een of meerdere van die andere toegelaten instellingen, met dien verstande dat het tijdstip, bedoeld in
onderdeel b van dat lid, het tijdstip van verzending van die stukken betreft.

7

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de inrichting van de stukken,
bedoeld in het eerste lid.

Artikel 112
1
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Onze Minister verstrekt uitsluitend een subsidie als bedoeld in artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel a,
van de wet:
a.

indien naar zijn oordeel zonder die subsidie een toegelaten instelling niet in staat is om de
betrokken werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen economisch belang te kunnen
verrichten of voortzetten;

b.

indien het verrichten of voortzetten van die werkzaamheden naar het oordeel van burgemeester en
wethouders van de gemeenten waar zij worden verricht noodzakelijk is voor het in stand houden
van voldoende woongelegenheden in die gemeenten, als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen
b en c, van de wet en

c.

voor zover hij over voldoende middelen daarvoor beschikt als verkregen of te verkrijgen uit de
bijdragen, bedoeld in artikel 58, tweede lid, van de wet.

2

De subsidie is niet hoger dan het bedrag dat naar het oordeel van Onze Minister noodzakelijk is om te
waarborgen dat een toegelaten instelling na uitvoering van het saneringsplan over voldoende financiële
middelen beschikt om de betrokken werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen
economisch belang te verrichten of voort te zetten.

3

Indien de subsidie wordt besteed aan het verrichten of voortzetten van werkzaamheden die behoren tot de
diensten van algemeen economisch belang door een andere toegelaten instelling dan de toegelaten
instelling die de subsidie ontvangt, betaalt de ontvangende toegelaten instelling die subsidie door aan die
andere toegelaten instelling.

4

Onze Minister kan aan de verstrekking van de subsidie voorwaarden en verplichtingen verbinden ter
waarborging van de uitvoering van het saneringsplan.

§ 2. Subsidies voor werkzaamheden
Artikel 113
1

2

3

In de aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de wet
maakt de toegelaten instelling aannemelijk, dat:
a.

zij over onvoldoende financiële middelen beschikt om bepaalde, in de aanvraag op te nemen,
werkzaamheden te kunnen verrichten;

b.

de werkzaamheden in verband met welke die subsidie wordt aangevraagd zijn opgenomen in het
overzicht, bedoeld in artikel 44a, eerste lid, onderdeel a, van de wet, of ingevolge een aanwijzing als
bedoeld in artikel 61d van de wet aan haar zijn opgedragen, en

c.

personen of instanties die geen toegelaten instelling zijn niet of niet volledig bereid zijn die
werkzaamheden te verrichten of daarvoor financiële middelen te verstrekken.

De aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de wet gaat
in elk geval vergezeld van:
a.

het projectplan met betrekking tot de werkzaamheden in verband met welke die subsidie wordt
aangevraagd, dat in elk geval inzicht geeft in aard en duur van die werkzaamheden, alsmede de
financiële baten en lasten die met die werkzaamheden samenhangen;

b.

de zienswijze op dat projectplan van de gemeente of gemeenten waar die werkzaamheden zijn
voorzien, en van de betrokken bewonersorganisaties;

c.

een toelichting op de omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c;

d.

de bijdragen aan de werkzaamheden, die kunnen worden verkregen door toepassing van artikel 42,
tweede lid, van de wet en van personen of instanties die geen toegelaten instelling zijn, en

e.

een raming, in relatie tot de bijdragen, bedoeld in onderdeel d, van de benodigde zodanige subsidie.

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de inrichting van de stukken,
bedoeld in het tweede lid.

Artikel 114
1

Onze Minister verstrekt uitsluitend een subsidie als bedoeld in artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel b,
van de wet:
a.

indien de werkzaamheden in verband met welke de toegelaten instelling die subsidie heeft
aangevraagd behoren tot de diensten van algemeen economisch belang;

b.

indien de toegelaten instelling de werkzaamheden in verband met welke zij die subsidie heeft
aangevraagd naar het oordeel van Onze Minister niet zonder die subsidie kan verrichten en

c.

voor zover hij over voldoende middelen daarvoor beschikt als verkregen of te verkrijgen uit de
bijdragen, bedoeld in artikel 58, tweede lid, van de wet.

2

Bij de verstrekking van een subsidie als bedoeld in artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de
wet geeft Onze Minister voorrang aan aanvragen om een zodanige subsidie van toegelaten instellingen op
welke een situatie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet van toepassing is.

3

De subsidie is niet hoger dan de kosten van de werkzaamheden ter tegemoetkoming in de kosten waarvan
zij wordt verstrekt, verminderd met de door Onze Minister geraamde opbrengsten daaruit, en verminderd
met bijdragen als bedoeld in artikel 113, tweede lid, onderdeel d.

4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de berekening van de
subsidie, bedoeld in artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de wet.
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Afdeling 2. De bijdrage
Artikel 115
1

De bijdrage, bedoeld in artikel 58, tweede lid, van de wet, voor alle toegelaten instellingen gezamenlijk
bestaat uit de som van:
a.

een door Onze Minister begroot bedrag ten behoeve van het verstrekken van subsidies als bedoeld
in artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet;

b.

een door hem begroot bedrag ten behoeve van het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel
57, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de wet en

c.

een door hem begroot bedrag ten behoeve van de dekking van de kosten die zijn gemoeid met de
verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de wet.

2

Onze Minister begroot de bedragen, bedoeld in het eerste lid, zodanig, dat hij naar zijn oordeel over
voldoende financiële middelen beschikt om uitvoering te geven aan artikel 57, eerste lid, van de wet, met
dien verstande dat het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en het bedrag, bedoeld in het eerste
lid, onderdeel b, niet hoger is dan 5% onderscheidenlijk 1% van de gerealiseerde jaarhuuropbrengst van
de woongelegenheden, als volgens het overzicht, bedoeld in artikel 36a, vierde lid, van de wet, voor de
bijdrageplichtige toegelaten instellingen gezamenlijk bepaald over het kalenderjaar voorafgaand aan het
kalenderjaar waarover de bijdrage verschuldigd is.

3

Onze Minister begroot de bedragen, bedoeld in het eerste lid, zo veel mogelijk aan de hand van de
ingevolge artikel 38, eerste lid, van de wet aan hem gezonden bescheiden.

4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit
artikel.

Artikel 116
De bijdrage, bedoeld in artikel 58, tweede lid, van de wet, bedraagt de som van:
a.

de helft van de som van de ingevolge artikel 115, eerste lid, begrote bedragen, gedeeld door het totale
aantal woongelegenheden die de toegelaten instellingen op 31 december van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarover die bijdrage verschuldigd is in eigendom hadden volgens de gegevens, opgenomen in het
overzicht, bedoeld in artikel 36a, vierde lid, van de wet, en vervolgens vermenigvuldigd met het op
dienovereenkomstige wijze bepaalde aantal woongelegenheden die de betrokken toegelaten instelling in
eigendom had, en

b.

de helft van de som van de ingevolge artikel 115, eerste lid, begrote bedragen, gedeeld door de totale
WOZ-waarde van de woongelegenheden die de toegelaten instellingen op 31 december van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarover die bijdrage verschuldigd is in eigendom hadden volgens de gegevens,
opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel 36a, vierde lid, van de wet, en vervolgens vermenigvuldigd
met de op dienovereenkomstige wijze bepaalde WOZ-waarde van de woongelegenheden die de betrokken
toegelaten instelling in eigendom had.

Artikel 117
1

Onze Minister stelt per toegelaten instelling de bijdrage, bedoeld in artikel 58, tweede lid, van de wet, vast
en maakt deze uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarover deze verschuldigd is bekend aan de toegelaten
instelling.

2

De bijdrage dient te worden betaald binnen een maand na dagtekening van de bekendmaking, bedoeld in
het eerste lid. Bij niet tijdige betaling is vanaf de datum van het verstrijken van die termijn de verplichting
van toepassing tot betaling van een rente, bepaald overeenkomstig afdeling 4.4.2 van de Algemene wet
bestuursrecht.

Artikel 118
1

Onze Minister kan op verzoek van een toegelaten instelling de op grond van artikel 58, tweede lid, van de
wet verschuldigde bijdrage kwijtschelden, indien die toegelaten instelling naar zijn oordeel niet over de
financiële middelen beschikt om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten.

2

Onze Minister kan op verzoek van een toegelaten instelling een gedeelte van de op grond van artikel 58,
tweede lid, van de wet verschuldigde bijdrage kwijtschelden, indien naar zijn oordeel de verzoekende
toegelaten instelling gedurende de periode, bedoeld in artikel 111, vierde lid, bij een andere toegelaten
instelling betrokken is geweest door middel van:

3

a.

het verwerven van woongelegenheden als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, van
de wet van die toegelaten instelling tegen ten minste 80% van de gemiddelde WOZ-waarde van die
woongelegenheden op het tijdstip van die verwerving en onder het beding deze vanaf dat tijdstip
ten minste zeven jaar te zullen verhuren;

b.

het financieel bijdragen aan werkzaamheden van die toegelaten instelling, indien naar zijn oordeel
zonder dat bijdragen aan die toegelaten instelling een subsidie als bedoeld in artikel 57, eerste lid,
aanhef en onderdeel b, van de wet had kunnen worden verstrekt, of

c.

het fuseren met die toegelaten instelling.

De kwijtschelding, bedoeld in het tweede lid, bedraagt ten hoogste:
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a.

in geval van een verwerving als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a: 20% van de gemiddelde
WOZ-waarde van de verworven woongelegenheden op het tijdstip van die verwerving;

b.

in geval van een financieel bijdragen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b: de door Onze
Minister geraamde subsidie, bedoeld in dat onderdeel, respectievelijk

c.

in geval van een fusie als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c: de subsidie, bedoeld in artikel 57,
eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, die de verzoekende toegelaten instelling naar het
oordeel van Onze Minister had kunnen verkrijgen, indien zij niet was gefuseerd met een toegelaten
instelling als bedoeld in de aanhef van het tweede lid.

4

Het tweede lid vindt geen toepassing, indien de uitgaven, gemoeid met de in het tweede lid, onderdelen a
en b, bedoelde transacties, en de gedorven subsidie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, gezamenlijk
in de twee kalenderjaren die direct voorafgaan aan de indiening van het verzoek minder bedragen dan
0,5% van de WOZ-waarde van de onroerende zaken in eigendom van de verzoekende toegelaten instelling
op 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarover de bijdrage
verschuldigd is.

5

De kwijtschelding betreft ten hoogste de verschuldigde bijdragen gedurende de vijf kalenderjaren die
direct volgen op het jaar waarin het verzoek is ingediend.

6

Indien Onze Minister een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid inwilligt en de bijdrage in het jaar
van het verzoek reeds door de toegelaten instelling voldaan is, betaalt hij een als gevolg daarvan ten
onrechte betaald bedrag terug aan de toegelaten instelling, vermeerderd met de wettelijke rente van niethandelstransacties vanaf het tijdstip van betaling van de bijdrage tot het tijdstip van terugbetaling van de
onverschuldigd betaalde bijdrage.

Afdeling 3. Toepasselijkheid bij mandaat aan borgingsvoorziening
Artikel 119
Voor zover een mandaat als bedoeld in artikel 59, tweede lid, van de wet de betrokken in dat lid bedoelde
bevoegdheid betreft:
a.

zijn de artikelen 111, 112 en 115 tot en met 118 van overeenkomstige toepassing op de
borgingsvoorziening en

b.

is artikel 111, eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing, waar het het in dat onderdeel bedoelde overleg
met de borgingsvoorziening betreft.

Hoofdstuk VII. Toezicht op toegelaten instellingen en
dochtermaatschappijen
Artikel 120
De autoriteit oefent toezicht uit op de juiste toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector, voor zover het de in bijlage 1 bij die wet opgenomen rechtspersonen of
instellingen betreft met betrekking tot welke Onze Minister wie het aangaat is in de zin van artikel 1.1, onderdeel
o, onder 5°, van die wet.
Artikel 121
1

Elke toegelaten instelling die op 1 januari van een kalenderjaar als zodanig bestaat, is over dat
kalenderjaar een bijdrage aan Onze Minister verschuldigd in de kosten die in het algemeen gemoeid zijn
met de uitoefening van het toezicht. Onze Minister begroot de bijdrage voor alle toegelaten instellingen
gezamenlijk.

2

De bijdrage, bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid, bedraagt de som van:
a.

de helft van het ingevolge de tweede volzin van het eerste lid begrote bedrag, gedeeld door het
totale aantal woongelegenheden die de toegelaten instellingen en de dochtermaatschappijen op 31
december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover die bijdrage verschuldigd is in eigendom
hadden volgens de gegevens, opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel 36a, vierde lid, van de
wet, en vervolgens vermenigvuldigd met het op dienovereenkomstige wijze bepaalde aantal
woongelegenheden die de betrokken toegelaten instelling en haar dochtermaatschappijen in
eigendom hadden, en

b.

de helft van het ingevolge de tweede volzin van het eerste lid begrote bedrag, gedeeld door de
totale WOZ-waarde van de woongelegenheden die de toegelaten instellingen en de
dochtermaatschappijen op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover die
bijdrage verschuldigd is in eigendom hadden volgens de gegevens, opgenomen in het overzicht,
bedoeld in artikel 36a, vierde lid, van de wet, en vervolgens vermenigvuldigd met de op
dienovereenkomstige wijze bepaalde WOZ-waarde van de woongelegenheden die de betrokken
toegelaten instelling en haar dochtermaatschappijen in eigendom hadden.

3

Onze Minister stelt per toegelaten instelling de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, vast en maakt deze
uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarover deze verschuldigd is bekend aan de toegelaten instellingen.

4

Onze minister kan een verrekening toepassen op de, op grond van het tweede lid vastgestelde bijdrage,
indien de totale kosten van het toezicht in het voorafgaande jaar meer of minder bedragen dan de voor
dat jaar begrote kosten. De totale som waarmee de gezamenlijke bijdragen voor de toegelaten instellingen
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wordt verhoogd of verlaagd is in dat geval gelijk aan het verschil tussen de daadwerkelijke en begrote
kosten van het toezicht voor het voorafgaande jaar.
5

De bijdrage wordt betaald binnen een maand na dagtekening van de bekendmaking, bedoeld in het derde
lid. Bij niet tijdige betaling is vanaf de datum van het verstrijken van die termijn de verplichting van
toepassing tot betaling van een rente, bepaald overeenkomstig afdeling 4.4.2 van de Algemene wet
bestuursrecht.

6

De kosten die gemoeid zijn met de ingevolge de artikelen 48, zevende lid, 61d, 61g, eerste, tweede en
derde lid, 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, en 120b van de wet gegeven aanwijzingen en
genomen maatregelen, worden in rekening gebracht bij de toegelaten instelling jegens welke of jegens
welker dochtermaatschappij de betrokken aanwijzing of maatregel is gegeven respectievelijk genomen.

Artikel 122
Onze Minister stelt de betrokken raden van commissarissen en besturen van dochtermaatschappijen op de
hoogte van:
a.

zijn voornemens om toepassing te geven aan artikel 19, vierde lid, 48, zevende lid, 61d, 61g, eerste,
tweede of derde lid, 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de wet, alsmede zijn
besluiten daartoe;

b.

zijn voornemens om een goedkeuring als bedoeld in artikel 21, tweede lid, 27, eerste lid, 41b, eerste lid,
44c, eerste lid, 50b, eerste lid, of 53, tweede lid, eerste volzin, van de wet, of in artikel II, derde lid, eerste
volzin, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, niet te verlenen, alsmede zijn
besluiten daartoe;

c.

zijn activiteiten en voorgenomen activiteiten jegens toegelaten instellingen ten aanzien van welke een
situatie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet of 57, eerste lid, onderdeel a, van de wet van
toepassing is;

d.

de saneringsplannen die hij heeft goedgekeurd;

e.

zijn oordeel over de stukken, bedoeld in artikel 38, eerste, tweede en derde lid, van de wet, indien daaruit
kan worden opgemaakt dat hij van oordeel is dat de betrokken toegelaten instellingen schade aan het
belang van de volkshuisvesting hebben berokkend, en

f.

zijn andere activiteiten, besluiten en voornemens daartoe, in de gevallen waarin hij van oordeel is dat
kennisneming daarvan door de betrokken raden van commissarissen of besturen van
dochtermaatschappijen uit het oogpunt van een goede uitvoering van hun toezicht noodzakelijk is.

Artikel 123 [Vervallen per 01-07-2017]

Hoofdstuk VIII. Verdere bepalingen inzake toegelaten instellingen
Artikel 124
Voor zover gemeenten bevoegdheden die hen ingevolge dit besluit toekomen hebben overgedragen aan een
samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, zijn de bepalingen van dit besluit
die op die bevoegdheden betrekking hebben van overeenkomstige toepassing op dat samenwerkingsverband.
Artikel 125
1

Onze Minister kan van dit besluit afwijken of afwijking daarvan toestaan ten behoeve van experimenten die
naar zijn oordeel in het belang van de volkshuisvesting zijn.

2

Onze Minister kan besluiten dat een afwijking als bedoeld in het eerste lid van kracht blijft zolang een door
hem op basis van het experiment noodzakelijk geoordeelde wijziging van dit besluit nog niet in werking is
getreden.

Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Afdeling 1. Toepassing van artikel II, tweede tot en met zevende, tiende en elfde lid,
van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
Artikel 126
1

De toegelaten instellingen geven, behoudens artikel II, derde tot en met elfde lid, van de Herzieningswet
toegelaten instellingen volkshuisvesting en het tweede lid van dit artikel, terstond na het tijdstip waarop
artikel I van die wet in werking is getreden toepassing aan het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk IV van
de wet, voor zover zij niet binnen het in artikel II, tweede lid, van genoemde wet bedoelde tijdvak ten
overstaan van Onze Minister aannemelijk maken dat het verrichten van werkzaamheden in verband met
het toepassing geven aan dat lid daaraan naar redelijkheid in de weg staat.

2

Indien het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, een ander is dan 1 januari van enig kalenderjaar:
a.

geven de toegelaten instellingen met ingang van 1 januari van het op dat kalenderjaar
eerstvolgende kalenderjaar toepassing aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 35 tot en met
38 en 46, tweede lid, van de wet;

b.

dragen de toegelaten instellingen, in afwijking van artikel 44, eerste lid, van de wet, er zorg voor
dat de in dat lid genoemde instanties op 1 november van dat kalenderjaar beschikken over het
overzicht, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de wet, dat betrekking heeft op de op dat
kalenderjaar eerstvolgende vijf kalenderjaren, en
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wordt bij de verslaglegging over het uitvoering geven aan het bepaalde bij en krachtens artikel 48
van de wet de inkomensgrens, genoemd in artikel 16, eerste lid, onderdeel b, op dezelfde wijze
betrokken als in de situatie dat die grens had gegolden gedurende het gehele kalenderjaar waarin
dat tijdstip valt.

3

Toegelaten instellingen kunnen tot 1 januari 2021, ten aanzien van 25% van het bruto-vloeroppervlak van
de gebouwen, genoemd in de tweede volzin, het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur in de
daeb-tak onderbrengen, indien het voornemen daartoe is opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel
44a, eerste lid, onderdeel a, van de wet over het jaar 2017. De gebouwen, bedoeld in de eerste volzin, zijn
de gebouwen waarin na 31 december 2011 zorg is verleend door een instelling die behoort tot een
categorie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen en die is toegelaten voor
de zorgvorm verblijf als bedoeld in het Besluit zorgaanspraken AWBZ zoals dat luidde op 31 december
2014, in combinatie met een of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging en
begeleiding als bedoeld in dat besluit, en voor welke zorg de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in
artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg, een vergoeding voor kapitaallasten heeft vastgesteld
op grond van artikel 57 van die wet. Tot het bruto-vloeroppervlak, bedoeld in de eerste volzin, behoort
mede het vloeroppervlak van de bij die gebouwen behorende overdekte parkeervoorzieningen en de
oppervlakte van de bij die gebouwen behorende overige parkeervoorzieningen.

4

Tot en met 31 december 2015 behoren tot de categorieën van personen, bedoeld in artikel 48, eerste lid,
derde volzin, van de wet, personen die worden gehuisvest op grond van een indicatiebesluit als bedoeld in
artikel 1 van het Zorgindicatiebesluit zoals dat luidde op 31 december 2014, voor persoonlijke verzorging
als bedoeld in artikel 4 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ zoals dat luidde op die datum, verpleging als
bedoeld in artikel 5 van dat besluit zoals dat luidde op die datum, of individuele begeleiding als bedoeld in
artikel 6 van dat besluit zoals dat luidde op die datum, in welk indicatiebesluit ten minste 10 uur zorg per
week wordt toegekend, en welk indicatiebesluit een geldigheidsduur heeft van ten minste een jaar of,
indien het is afgegeven in de periode van 28 juli 2014 tot en met 31 december 2014, van ten minste zes
maanden.

5

Artikel 52, eerste lid, zoals dat luidde op 30 juni 2016, blijft van toepassing op werkzaamheden, als
bedoeld in dat artikel waarmee voor die datum een aanvang is gemaakt, of met betrekking tot welke uit
schriftelijke, uitsluitend op die werkzaamheden betrekking hebbende, stukken blijkt dat het maken van die
aanvang voor die datum werd beoogd.

Afdeling 2. Intrekking en wijziging van op de Woningwet gebaseerde algemene
maatregelen van bestuur
Artikel 127
1

Het Besluit beheer sociale-huursector wordt ingetrokken.

2

Het bepaalde bij en krachtens het Besluit beheer sociale-huursector blijft van toepassing:
a.

indien het tijdstip, bedoeld in artikel 126, eerste lid, een ander is dan 1 januari van enig
kalenderjaar: op de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag van de toegelaten
instelling over het kalenderjaar waarin dat tijdstip valt, en het onderzoeken en beoordelen van die
verslagen;

b.

indien dat tijdstip 1 januari van enig kalenderjaar is: op de in onderdeel a genoemde verslagen over
het aan dat kalenderjaar direct voorafgaande kalenderjaar, en het onderzoeken en beoordelen van
die verslagen, en

c.

voor zover de toegelaten instellingen ingevolge artikel 126, eerste lid, ten overstaan van Onze
Minister aannemelijk hebben gemaakt dat het verrichten van werkzaamheden in verband met het
toepassing geven aan artikel II, tweede lid, van de Herzieningswet toegelaten instellingen
volkshuisvesting naar redelijkheid in de weg staat aan het door hen toepassing geven aan hoofdstuk
IV van de wet.

Artikel 128
Het Besluit centraal Fonds voor de Volkshuisvesting wordt ingetrokken.
Artikel 129
[Red: Wijzigt dit besluit.]
Afdeling 3. Overgangsbepalingen
Artikel 130
Op verzoeken om een goedkeuring als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, die
zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 maart 2017 tot wijziging van het
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het wijzigen van de voorschriften omtrent
het vervreemden van geliberaliseerde en potentieel te liberaliseren woongelegenheden door toegelaten
instellingen (Stb. 2017, 129), zijn de artikelen 25 en 26 van dit besluit zoals dat luidde voor dat tijdstip, van
toepassing.
Artikel 131 [Vervallen per 01-04-2017]
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Artikel 132 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 133 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 134 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 135 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 136 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 137 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 138 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 139 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 140 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 141 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 142 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 143 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 144 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 145 [Vervallen per 01-04-2017]
Artikel 146 [Vervallen per 01-04-2017]
Afdeling 4. Slotbepalingen
Artikel 147
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Bij dat koninklijk besluit kan
worden bepaald dat artikelen van dit besluit of onderdelen daarvan terugwerken tot en met een bij dat koninklijk
besluit te bepalen tijdstip, dat voor die artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 148
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden
geplaatst.
Wassenaar, 16 juni 2015
Willem-Alexander
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
S.A. Blok
Uitgegeven de negentiende juni 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
Bijlage 1. bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015
Geschiktheid voor het lidmaatschap van het bestuur of de raad van commissarissen:
competenties (alfabetische volgorde)
1. Bestuurders
Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat
hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.
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Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en
eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig
erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de toezichthouders.
Besluitvaardig
Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt acties of legt zich vast door het uitspreken van zijn/haar
mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.
Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt
en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is
hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor
de eigen organisatie en de sector.
Leiderschap
Is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt
medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te
brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte
voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke
situaties.
Investeert in een professionele relatie met en legt tijdig verantwoording af aan de raad van commissarissen.
Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling Onderkent
de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en
missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan.
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere
ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit
vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten en zet zo nodig de vereiste organisatorische
veranderingen in gang. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen
voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.
Overtuigingskracht
Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen om
instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar (professionele)
principes, ondanks druk van anderen.
Resultaat- en «klant»gericht
Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft hoog
kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de
organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het
leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van huurders,
woningzoekenden en andere belanghouders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen
te kunnen bereiken.
Samenwerkingsvermogen
Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met belanghouders) en handhaaft deze. Heeft oog
voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in
collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern
mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.
Vakinhoudelijke kennis en visie
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën
bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van
volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het
gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning
ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt
bijhorende beheermaatregelen.
Zelfreflectie
Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) zijn/haar persoonlijk beroepsmatig handelen in de
maatschappelijke context. Bouwt deze reflectie op een natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert dit
binnen de organisatie.
2. Commissarissen
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Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat
hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.
Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en
eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig
erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.
Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de
ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk
niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed
klankbord zijn voor de bestuurder.
Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen.
Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als
problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.
Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt
en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is
hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor
de eigen organisatie en de sector.
Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de
visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan.
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere
ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit
vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en
daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.
Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen
als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke
oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.
Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat
in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.
Vakinhoudelijke kennis en visie
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën
bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van
volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het
gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning
ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt
bijhorende beheermaatregelen.
Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)
Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van commissarissen op een professionele wijze te
leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen
gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt
gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.
Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid
c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover
verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het
functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen
over het vormgeven van het eigen leerproces.
Bijlage 2. bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015
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Betrouwbaarheid van leden of kandidaat-leden van het bestuur of de raad van
commissarissen: antecedenten
1. Strafrechtelijke antecedenten
Veroordelingen
Bij vonnis is betrokkene onherroepelijk veroordeeld voor een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van,
uitlokking van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:
•

het in of vanuit Nederland, beschikkende over voorwetenschap, verrichten of bewerkstelligen van
transacties in bepaalde effecten (artikelen 5:53 en 5:56 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) juncto
de artikelen 1, onder 1°, en 2, eerste lid, van de Wet op de economische delicten (WED));

•

het doorgeven van voorwetenschap als bedoeld in artikelen 5:53 en 5:56 van de Wft of de nadrukkelijke
aanbeveling bepaalde transacties te doen zonder daarbij de voorwetenschap door te geven (artikel 5:57
van de Wft juncto de artikelen 1, onder 1°, en 2, eerste lid, van de WED);

•

handel met voorwetenschap (artikelen 8 en 14 van verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L
173) (verordening marktmisbruik) juncto de artikelen 1, onder 1°, en 2, eerste lid, van de WED);

•

het iemand aanraden of ertoe aanzetten om te handelen met voorwetenschap (artikelen 8 en 14 van de
verordening marktmisbruik juncto de artikelen 1, onder 1°, en 2, eerste lid, van de WED);

•

het wederrechtelijk mededelen van voorwetenschap (artikelen 10 en 14 van de verordening marktmisbruik
juncto de artikelen 1, onder 1°, en 2, eerste lid, van de WED);

•

deelneming aan een criminele of terroristische organisatie (artikelen 140 tot en met 140a van het Wetboek
van Strafrecht (WvSr));

•

valsheid in geschrifte (artikel 225 van het WvSr);

•

het opzettelijk verstrekken van onware gegevens (artikel 227a van het WvSr);

•

het opzettelijk nalaten tijdig verplichte gegevens te verstrekken (artikel 227b van het WvSr);

•

diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikelen 311 en 312 van het WvSr);

•

verduistering (artikelen 321 tot en met 323 van het WvSr);

•

benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348 van het WvSr);

•

opzetheling (artikel 416 van het WvSr);

•

witwassen (artikelen 420bis tot en met 420ter van het WvSr), of

•

overtreding van een bepaling uit de financiële toezichtswetgeving, als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 2
juncto 6 van de Wet op de economische delicten en waarvoor betrokkene is veroordeeld tot een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een geldboete van ten minste de vierde categorie.

2. Overige strafrechtelijke antecedenten
2.1. Veroordelingen
Bij vonnis is betrokkene onherroepelijk veroordeeld voor een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van,
uitlokken van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:
Wetboek van Strafrecht:
•

misdrijven tegen de openbare orde (artikelen 131 tot en met 151a);

•

misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht (artikelen
157 tot en met 175);

•

misdrijven tegen het openbaar gezag (artikelen 177 tot en met 207a);

•

valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten (artikelen 208 tot en met 215);

•

valsheid in zegels en merken en valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken (artikelen
216 tot en met 235);

•

misdrijven tegen de zeden (artikelen 242 tot en met 250, 250ter);

•

bedreiging met geweld of misdrijf (artikel 285);

•

geweldsmisdrijven tegen het leven gericht (artikelen 287 tot en met 294);

•

mishandeling (artikelen 300 tot en met 306);

•

dood of lichamelijk letsel door schuld (artikelen 307 tot en met 309);

•

diefstal (artikel 310);

•

diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikel 311);

•

diefstal met geweld of bedreiging (artikel 312);

•

afpersing en afdreiging (artikel 317 en 318);

•

verduistering (artikelen 321 tot en met 323);

•

bedrog (artikelen 326 tot en met 337);

•

benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348);

•

vernieling of beschadiging (artikelen 350 tot en met 354);

•

ambtsmisdrijven (artikelen 355 tot en met 380);
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•

opzetheling, gewoonteheling of schuldheling (artikelen 416 tot en met 417bis);

•

witwassen (artikelen 420bis tot en met 420quinquies);

•

het misdrijf van het onbevoegd voeren van titels en het opgeven van een valse naam (artikel 435);

•

het misdrijf van het onbevoegd indruk wekken van officiële steun (artikel 435b);

•

het misdrijf van het eigenmachtig handelen waarvoor de medewerking van de bewindvoerder is vereist
tijdens surséance van betaling (artikel 442);

•

het misdrijf van het verstrekken van onware gegevens (artikel 447c), of

•

het misdrijf van het schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (artikel 447d).

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR):
•

misdrijven op grond van de fiscale wetgeving (artikelen 68 en 69).

Opiumwet:
•

het met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben, etc. van harddrugs (artikel 2,
eerste lid), of

•

het met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben en vervaardigen softdrugs
(artikel 3, eerste lid).

•

het stellen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot bereiden, verkopen, afleveren etc. en
smokkelen van harddrugs (artikel 10a, eerste lid).

Wet op de economische delicten (WED):
door de WED strafbaar gestelde gedragingen, met name verbodsbepalingen uit de financiële toezichtswetgeving
en overtreding van overtreding van de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5, eerste tot en met derde lid, 8,
16, 17, tweede lid, 23, eerste en tweede lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme.
Wet wapens en munitie:
•

het misdrijf van het zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te transformeren of in de
uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te
herstellen, te beproeven of te verhandelen (artikel 9, eerste lid), of een wapen van categorie I te
vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te
dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan (artikel 13, eerste lid);

•

het misdrijf van het zonder consent een wapen of munitie van de categorieën II en III te doen
binnenkomen of te doen uitgaan, alsmede om de bij binnenkomst aangegeven bestemming van zulke
wapens of munitie zonder consent te wijzigen (artikel 14, eerste lid);

•

het misdrijf van het zonder vergunning of verlof vervoeren bepaalde wapens of munitie (artikel 22, eerste
lid);

•

het misdrijf van het voorhanden hebben van bepaalde wapens of munitie (artikel 26, eerste lid), of

•

het misdrijf van het overdragen van bepaalde wapens of munitie (artikel 31, eerste lid).

Wegenverkeerswet 1994:
•

dood of letsel door schuld (artikel 6);

•

doorrijden na ongeval (artikel 7);

•

het rijden onder invloed (artikel 8);

•

het besturen van een motorvoertuig ontzegging (artikel 9);

•

joyriding (artikel 11), of

•

het medewerking weigeren aan onderzoek (artikel 163).

Invorderingswet 1990
•

misdrijven op grond van de fiscale wetgeving (artikelen 64 en 65).

Buitenlandse strafbepalingen
Onder veroordelingen worden ook verstaan veroordelingen in het buitenland wegens overtreding van een of meer
in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven genoemde.
2.2. Transacties
Betrokkene heeft een transactie als bedoeld in artikel 74 van het WvSr of artikel 76 van de AWR gedaan ter zake
van een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder transacties wordt ook verstaan een
daarmee vergelijkbare overeenkomst met betrekking tot niet-vervolging ter zake van met de hiervoor bedoelde
vergelijkbare strafbare feiten in het buitenland, gesloten met de daartoe bevoegde autoriteiten.
2.3. (voorwaardelijk) sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging
Betrokkene wordt voor een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten niet of niet verder
vervolgd of voorwaardelijk niet of niet verder vervolgd, of is vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.
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Onder al dan niet voorwaardelijk sepot, niet verdere vervolging, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging
worden ook verstaan soortgelijke uitspraken en maatregelen in het buitenland ter zake van overtreding van een
of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hiervoor genoemde.
2.4. Andere feiten of omstandigheden
Andere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor
de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene, zoals blijkend uit door tot de opsporing van strafbare
feiten bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal of rapporten die erop wijzen dat betrokkene
betrokken is (geweest) bij een of meer van de onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder processen-verbaal of
rapporten wordt ook verstaan soortgelijke documenten met gelijke bewijskracht, opgemaakt door tot de
opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren in het buitenland ter zake van daar geldende
strafbepalingen, vergelijkbaar met de onder 2.1 genoemde.
3. Financiële antecedenten
3.1. Persoonlijk
•

betrokkene heeft belangrijke persoonlijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische,
invorderings- of incassoprocedures geleid;

•

ten aanzien van betrokkene is surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of schuldeisersakkoord
aangevraagd of uitgesproken;

•

betrokkene is thans in Nederland of elders verwikkeld in één of meer juridische procedures naar aanleiding
van persoonlijke financiële problemen, dan wel verwacht daarin betrokken te raken; of

•

de persoonlijke financiële verplichtingen van betrokkene staan naar algemene maatstaven niet in een
gezonde verhouding tot diens inkomsten of vermogen.

3.2. Zakelijk
•

de huidige of één van de voormalige werkgever(s) van betrokkene of enige vennootschap of
rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als bestuurder of commissaris, of
anderszins (mede) verantwoordelijk is of was voor het beleid, heeft belangrijke financiële problemen gehad
en deze hebben tot juridische procedures in Nederland of elders geleid;

•

met betrekking tot de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of
rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of
anderszins (mede) verantwoordelijk is of was voor het beleid, is surséance van betaling of faillissement
aangevraagd of uitgesproken; of

•

betrokkene is veroordeeld tot voldoen van openstaande schulden wegens aansprakelijkheid voor het
faillissement van een vennootschap of rechtspersoon op grond van de toepasselijke bepalingen van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 50a, 138, 149, 248, 259 en 300a).

3.3. Andere feiten of omstandigheden
Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer financiële
gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de
beoordeling van diens betrouwbaarheid.
4. Toezichtantecedenten
4.1. Toezichtantecedenten
•

het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezichthouder;

•

betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of
commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is een
toelating, vergunning of ontheffing geweigerd door een toezichthouder;

•

een aan betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder
of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid,
verleende toelating, vergunning of ontheffing is ingetrokken door een toezichthouder;

•

betrokkene, of zijn huidige of één van zijn voormalige werkgevers of een vennootschap of rechtspersoon,
waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins
(mede-)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is in conflict geweest met een toezichthouder en dit
conflict heeft geleid tot enige maatregel jegens betrokkene dan wel jegens de vennootschap of
rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of
anderszins verantwoordelijk is of was voor het beleid;

•

aan betrokkene of aan een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder
of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, een
verklaring door de Minister van Justitie of de Minister van Veiligheid en Justitie ter zake van de oprichting
van dan wel van de wijziging van de statuten van een vennootschap is geweigerd op gronden genoemd in
de artikelen 68 lid 2, 179 lid 2, 125 lid 2, onderscheidenlijk 235 lid 2, van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

4.2. Andere feiten of omstandigheden
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Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen ter
zake waarvan in Nederlandse of buitenlandse toezichtwetgeving regels zijn gesteld, welke gedraging of
gedragingen die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van
diens betrouwbaarheid.
5. Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten
5.1. Persoonlijk
Aan betrokkene is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een vergrijpboete opgelegd voor één of
meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:
•

het is aan opzet van de belastingplichtige te wijten dat in een verzoek om het vaststellen of in een verzoek
om herziening van een voorlopige aanslag onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen zijn verstrekt
(artikel 67cc);

•

het is aan opzet van de belastingplichtige te wijten dat de aangifte niet, dan wel onjuist of onvolledig is
gedaan (artikel 67d);

•

het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat de aanslag tot een te laag bedrag is
vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e);

•

het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige te wijten dat de
opgelegde verplichting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f), of

•

het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige te wijten dat de
opgelegde verplichting om tijdig eigener beweging onjuistheden of onvolledigheden in voor de
belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen aan de inspecteur te melden, niet is
nagekomen (artikel 10a).

5.2. Zakelijk
Aan de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij
betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als bestuurder of commissaris, of anderszins (mede)
verantwoordelijk is of was voor het beleid, is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een
vergrijpboete opgelegd voor één of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:
•

opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (artikel 67d);

•

het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te
laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e), of

•

het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten is dat belasting
niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f).

5.3. Andere feiten of omstandigheden
Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen op
fiscaal gebied die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van
diens betrouwbaarheid.
6. Overige antecedenten
•

betrokkene is onderworpen of onderworpen geweest aan een procedure tot het treffen van
tuchtrechtelijke, disciplinaire of andere vergelijkbare maatregelen door of vanwege een organisatie van
zijn beroepsgenoten, in casu Aedes vereniging van woningcorporaties of de Vereniging van
Toezichthouders in Woningcorporaties, VTW en deze procedure heeft jegens betrokkene tot maatregelen
geleid, of

•

betrokkene is betrokken of betrokken geweest bij enig conflict met zijn huidige dan wel een vorige
werkgever aangaande de correcte vervulling van zijn functie of naleving van gedragsnormen in verband
met die taakvervulling en dit conflict heeft geleid tot het opleggen van een arbeidsrechtelijke sanctie aan
betrokkene (zoals in de vorm van een waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag).

Bijlage 3. bij artikel 49 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015
Gebouwen en categorieën van gebouwen, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel
a
•

opvangcentra (blijf-van-mijn-lijfhuizen, dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen en verslaafden)

•

hospices

•

zorgsteunpunten die inpandig in een woonzorggebouw zijn gevestigd

•

ruimten voor dagbesteding van gehandicapten of ouderen, incl. enige zorginfrastructuur, die inpandig in
een woonzorggebouw zijn gelegen

•

buurthuizen

•

gemeenschapscentra

•

jongerencentra, mits zonder horecavoorziening

•

dorps- of wijkbibliotheken

•

veiligheidshuizen
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•

ruimten voor op de buurt of wijk gericht maatschappelijk werk door stichtingen of verenigingen

•

ruimten voor op de buurt of wijk gerichte activiteiten op het gebied van welzijnswerk door stichtingen of
verenigingen

•

gebouwen die kantoorruimte van toegelaten instellingen zijn

Bijlage 4. bij artikel 49 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015
Gebouwen en categorieën van gebouwen, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel
b
•

centra voor werk(gelegenheid) en/of bevordering van bedrijvigheid in de wijk

•

basisscholen

•

centra voor jeugd en gezin

•

brede scholen met bijv. peuterzaal, kinderopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang, buurtsporthal, en
-complex (zogeheten multifunctionele accommodaties)

•

wijksportvoorzieningen

•

vmbo-mbo-scholen, vwo-scholen, schoolgebouwen voor speciaal onderwijs

•

steunpunten voor schuldsanering en budgetbeheeradvies voor huishoudens in financiële problemen

•

multifunctionele centra voor maatschappelijke dienstverlening

•

ruimten voor kleinschalige culturele activiteiten

•

ruimten voor niet op de buurt of wijk gericht maatschappelijk werk door stichtingen of verenigingen

•

ruimten voor niet op de buurt of wijk gerichte activiteiten op het gebied van welzijnswerk door stichtingen
of verenigingen

Bijlage 5. bij artikel 56 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015
Aan de hand van de volgende twee stroomschema’s kan de toegelaten instelling het huishoudinkomen, bedoeld
in artikel 56, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015;
passend toewijzen in het kader van de huurtoeslag) bepalen.
Schema A betreft toetsing aan de hand van gegevens van de Belastingdienst.
Schema B moet worden toegepast indien Belastingdienst gegevens ontbreken of indien uitgegaan wordt van het
actuele inkomen, in de gevallen bedoeld in artikel 56, zesde lid, onder a. of b.
De toetsing voor de passende toewijzing voor de huurtoeslag dient vanaf 1 januari 2016 plaats te vinden. Deze
toets kan, tezamen met de inkomenstoets voor de DAEB, die per 1 juli 2015 is vereist, in één administratieve
handeling worden uitgevoerd. Indien het huishoudinkomen valt binnen de inkomensgrenzen voor passend
toewijzen in het kader van de huurtoeslag, staat daarmee tevens vast dat het betreffende huishouden behoort
tot de 80% doelgroep in het kader van de DAEB.
De passendheidstoets is uitsluitend van toepassing op woningen waarvoor in principe huurtoeslag mogelijk is,
dus waarvan de huurprijs is gelegen op of onder het bedrag, genoemd in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van
de Wet op de huurtoeslag. Hierdoor hebben zowel de inkomenstoets voor de DAEB als de inkomenstoets voor
passende toewijzing betrekking op hetzelfde huursegment.
De eisen die gesteld worden aan de over te leggen documentatie zijn neergelegd in het hiervoor genoemde
artikel. Het vaststellen van het huishoudinkomen aan de hand van een Inkomenverklaring of een (voorlopige)
aanslag IB van de Belastingdienst is verplicht, tenzij de uitzonderingsgevallen zoals omschreven in het BTIV 2015
zich voordoen (zie ook hierna). Ter bepaling van het huishoudinkomen dienen de verzamelinkomens uit het jaar
t-1 respectievelijk t-2 te worden vermenigvuldigd met index I1, respectievelijk index I2. De hoogte van index I1
en index I2 wordt jaarlijks bij ministeriële regeling vastgesteld en gepubliceerd (artikel 56, tiende lid, van het
BTIV).
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A. Toetsing huishoudinkomen op basis van inkomensverklaring/aanslag IB

* Uitzonderingen op de inkomenstoets:
i.

statushouders die, uitsluitend met medebewoners die statushouder zijn, vanuit een COA-voorziening een
sociale huurwoning betrekken (een verklaring van het COA, niet ouder dan 6 maanden, volstaat);

ii.

woningzoekenden die studiefinanciering genieten, die voltijds studeren of gaan promoveren en die de
woongelegenheid als enig student of met maximaal één andere student willen betrekken (bewijs van
inschrijving aan de onderwijsinstelling, of bewijs van studiefinanciering verstrekt door DUO, waaruit blijkt
dat de betrokkene bij één van de genoemde doelgroepen behoort volstaat);

iii.

uit het buitenland afkomstige studenten aan een instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs
(bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling volstaat).

In de onder i, ii en iii genoemde gevallen wordt er vanuit gegaan dat het inkomen niet uitgaat boven de
inkomensgrenzen van de huurtoeslag; dat houdt in dat aan de desbetreffende huishoudens passend dient te
worden toegewezen.
Wel is een inkomenstoets vereist bij huishoudens met zorgindicatie bij passend toewijzen voor de huurtoeslag.
Het BTIV 2015 benoemt de categorieën van zorggeïndiceerden die ook bij een inkomen boven de inkomensgrens,
genoemd in artikel 16, eerste lid, onderdeel b, van het BTIV recht hebben op een sociale huurwoning. De
betreffende woningtoewijzingen worden toegerekend aan de 80% toewijzingen aan de doelgroep met een
inkomen tot de inkomensgrens, genoemd in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van het BTIV. Vanuit het oogpunt
van betaalbaarheid geldt voor deze categorieën zorggeïndiceerden de passendheidsnorm; derhalve dient het
inkomen te worden getoetst (zo mogelijk aan de hand van belastingbescheiden, anders conform het
toetsingsschema B). Toetsing van het inkomen in deze gevallen kan achterwege blijven indien de huurprijs van
de woning is gelegen op of onder de voor het huishouden toepasselijke aftoppingsgrens. In dat geval is met de
toewijzing immers in elk geval voldaan aan de passendheidsnorm. Bij de bepaling van het percentage passend
gehuisveste huishoudens blijven de toewijzingen aan huishoudens die wel een zorgindicatie maar geen
inkomensgegevens hebben overgelegd, buiten beschouwing.
** Uitzonderingen op de verplichte toetsing aan de hand van belastingbescheiden:
i.

woningzoekenden van wie de inkomensgegevens blijkens een verklaring van de Belastingdienst niet
bekend zijn bij die dienst;

ii.

woningzoekenden van wie het actuele inkomen dusdanig is gedaald ten opzichte van het door de
Belastingdienst vermelde inkomen dat het inmiddels op of onder de voor hen toepasselijke inkomensgrens
is komen te liggen;

iii.

woningzoekenden van wie het actuele inkomen dusdanig is gestegen ten opzichte van het door de
Belastingdienst vermelde inkomen dat het inmiddels boven de voor hen toepasselijke inkomensgrens is
komen te liggen;

iv.

woningzoekenden die, blijkens een specificatie daarvan, een algemene bijstandsuitkering ingevolge de
Participatiewet ontvangen.

B. Toetsing huishoudinkomen op basis van een inkomensverklaring en bijbehorende
bewijsstukken
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Afkortingen en begrippenlijst
A
ABR
AEDES
AFWC

Alert

ALV
AMVB

Arcade
ASW
AVO

Aw

B
B&W
Backcasting

BAP
BBSH

BC

BENG

Algemene Bedrijfs Reserve
Landelijk samenwerkingsverband van
woningcorporaties.
Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties, het
stedelijk platform van alle corporaties die in Amsterdam
actief zijn. De corporaties zijn hier lid van zoals de
huurdersorganisaties lid waren van de HA.
Huurderskoepel van alle huurders bij Eigen Haard, er
zijn huurdersverenigingen in Aalsmeer, Amstelveen,
Landsmeer en Amsterdam lid van Alert
Algemene Leden Vergadering
Algemene Maatregel van Bestuur, een wettelijke
maatregel van de minister die niet door de 1e en 2e
Kamer hoeft te worden goedgekeurd. De jaarlijkse
huurverhoging wordt door een AMVB geregeld.
Huurderskoepel bij de Key
Per 1-1-2017 opgegaan in !WOON zie daar
Amsterdams Volkshuisvesting Overleg. Hier overleggen
de Gemeente Amsterdam, de corporaties via de AFWC,
de stadsdelen en de huurdersorganisaties over de
ontwikkelingen in de volkshuisvesting in Amsterdam.
Met de toevoeging p gaat het om particuliere
verhuurders.
Autoriteit wonen, de door de minister ingestelde
toezichthouder op de woningcorporaties. De Aw is
onderdeel van ILT

Burgemeester en Wethouders
Tegenovergestelde van forecasting, voorspellen.
Nederlands is terug redeneren. In plaats van een
maatregel te nemen en te voorspellen wat er uit komt,
stel je een uitkomst vast ne bepaal je wat er nodig is
om die uitkomst te bereiken.
Buurtactieprogramma
Besluit Beheer Sociale Huursector, De rijksregeling
waarin is vastgelegd wat de taken en plichten zijn van
Toegelaten Instellingen (corporaties). Hierin is onder
meer het overleg met de huurders (deels) geregeld. (is
vervallen met het ingaan van de nieuwe woningwet)
Bewonerscommissie, een groep bewoners in een
complex die namens de andere huurders in het complex
overleggen met de verhuurder en met andere partijen
als het stadsdeel. Ook: complex(bewoners)organisatie
Bijna Energie Neutraal Gebouw, een gebouw met een
lage energievraag. Vaak in gestapelde bouw hoogste
haalbare wegens beperkte ruimte om eigen energie op
te wekken. (zie ook NOM)

Bewoners gestuurde
wijkontwikkeling (BGW)

BGO

Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK)
BK
BOG

BTIV
BW

BWS

BWT

C
CCC

CFV

CO

Complexoverstijgend
overleg

Corporatie

Werkwijze waarin sociale en economische
ontwikkelingen in de wijk worden gestimuleerd en
waarbij de bewoners van het gebied zelf de
zeggenschap hebben en verantwoording nemen. Een
voorbeeld is het door bewoners zelf onderhouden van
de tuinen i.p.v. daarvoor een hovenier te laten komen.
Bruto Gebruiks Oppervlak, de totale oppervlakte van
een woning, gemeten van buitenmuur naar buitenmuur.
Deze maatvoering wordt doorgaans gebruikt bij
verkoop. Het BGO is altijd meer dan de oppervlakte
volgens het WWS.
Ministerie waar volkshuisvesting en wonen nu onder
vallen, zie ook VROM
Basis kwaliteit
Bedrijfs Onroerend Goed. Ruimte die aan bedrijven
wordt verhuurd. Hieronder vallen ook scholen,
buurthuizen, dokterspraktijken en zo voort.
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting,
uitwerking van de woningwet 2015, vervangt het BBSH
Burgerlijk Wetboek. Voor huurders belangrijk omdat in
het BW een belangrijk deel van het huurrecht is
geregeld. In boek 7 staan zowel de
onderhoudsverplichtingen als de huurbescherming
beschreven.
Besluit Woninggebonden Subsidies , vervallen in 2009,
regeling waarmee renovaties en nieuwbouw door de
overheid werden gesubsidieerd.
Bouw- en Woning Toezicht, in Amsterdam
ondergebracht bij de stadsdelen. Regelt de
bouwvergunningen, houdt toezicht op renovaties en
grijpt in bij ernstig achterstallig onderhoud. Bereikbaar
via 14020

Customer Care Center. In het Nederlands:
Klantenservice. Bij Ymere betreft het hier de
telefonische klantenservice. Soms ook: Callcenter.
Centraal Fonds Volkshuisvesting. Houdt toezicht op de
financiële middelen van woningcorporaties en grijpt in
bij wanbeheer. Gelieerd aan het ministerie van VROM
maar geen onderdeel daarvan.
Complexorganisatie, alle huurdersorganisaties op
complexniveau zoals huurdersverenigingen,
bewonerscommissies en bewonersgroepen
Overleg dat meerdere complexen in een gebied betreft.
Hier komen onderwerpen aan de orde die niet per
complex besproken kunnen worden omdat er een
samenhang bestaat voor meerdere complexen
(bijvoorbeeld het verkoopbeleid in een gebied, of graffiti
aanpak in een buurt)
ook woningbouwcorporatie of toegelaten instelling
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CtC

D
DAEB
Draagvlakmeting

Donnerpunten
Doorstromen

Duplexwoning

Duwoners
E
EI
Energielabel

Energieneutraal wonen
EPA

EPC

ESCo
F
Friendscontract

genoemd: vereniging of stichting, die zich ten doel stelt
betaalbare huisvesting beschikbaar te stellen voor
diegenen, die niet in staat zijn zich deze zelfstandig te
verschaffen. Zij moeten werken volgens de regels van
de woningwet en het BTIV en staan daarmee onder
controle van de minister van Wonen (in 2018 onderdeel
van binnenlandse zaken)
Cradle to Cradle, het totaal herbruikbaar maken van
producten, de wieg (cradle) is dezelfde als de wieg van
de voorganger. Bijvoorbeeld: een gebouw wordt zo
gemaakt dat alle materialen voor de bouw kunnen
worden hergebruikt, er wordt niets vernietigd of
weggegooid.

Diensten Algemeen Economisch Belang
Via een enquête wordt bij de huurders nagegaan
hoeveel procent van de huurders een besluit steunt.
Wordt ingezet bij de wens van de corporatie om nieuwe
servicekostenpost in te voeren (70% instemming
noodzakelijk) en bij renovatie (70% instemming en het
plan wordt als redelijk beschouwd).
Zie schaarstepunten
Verhuizen naar een woning die naar prijs, grootte en
voorzieningen beter aansluit op de situatie van de
huurder, vanuit een zelfstandige woning.
Woning bestemd voor één gezin, maar ingericht om
‘tijdelijk’ door twee gezinnen te worden bewoond.
Bijvoorbeeld Jeruzalem, Amsteldorp, Tuinwijck, Louis
Couperusbuurt
Koepel bij de studentenhuisvester DUWO
Energie Index is een maat die de energiezuinigheid van
bestaande woningen uitdrukt in een getal
Waardering van de energieprestatie van de woning. Er
bestaan labels A t/m G waarbij G het slechtste is en A
het beste. Hoe hoger het label hoe minder
energieverbruik er te verwachten is om de woning
normaal te kunnen gebruiken (isolatie en zo)
Zie NOM
Energie Prestatie Advies: advies hoe de energieprestatie
van een woning kan worden verbeterd (hoe je minder
energie nodig hebt voor bijvoorbeeld verwarming)
Energie Prestatie Coëfficiënt is een maat die de
energiezuinigheid van nieuw te bouwen woningen
uitdrukt in een getal
Energie Service Company/Contract/Coöperatie

Huurcontract van meerdere (eenpersoons)huishoudens
voor een woning. Hierdoor kunnen drie of vier
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Flexibel huren

G
Gluurverhoging

H
HA

Harmonisatie ineens

HAT

HBO Argus
HBVA

HBVA-Amsterdam
Huishoudinkomen

Huurcommissie (HUCO)

studenten of werkenden gezamenlijk een woning huren
Woning tijdelijk huren. Aan het huurcontract komt ene
eind als niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan,
vergelijk met flexibel werken. Het flexibele is dat je
steeds van plek verandert.

Zie inkomensafhankelijke huurverhoging. De naam
gluurverhoging is ontstaan omdat de verhuurder inzage
krijgt (gluurt) in het inkomen van de huurder.

Huurdersvereniging Amsterdam, een bundeling van alle
huurders en huurdersorganisaties in Amsterdam. De HA
neemt deel in verschillende overleggen met de
gemeente en met de AFWC. De HA is eind 2017
opgeheven. Er zal een nieuwe samenwerking starten
tussen de huurdersorganisaties bij corporaties om de
prestatieafspraken te kunnen bespreken met de AFWC
en de Gemeente Amsterdam.
Ook wel huurharmonisatie, verhogen van de huurprijs
van een woning bij wisseling van de huurder (mutatie).
De huur wordt dan in een keer opgetrokken
(geharmoniseerd) naar het gewenste niveau
Huisvesting voor Alleenstaanden en
Tweepersoonshuishoudens. Ook wel “HAT-eenheid” of
“van Dam eenheid”. Wooneenheden met soms gedeelde
voorzieningen, gebouwd onder een speciale
subsidieregeling in de jaren 70/80 van de vorige eeuw.
Huurderskoepel voor de Amsterdamse huurders van
Eigen Haard
Huurders Belangen Vereniging Alliantie,
Samenwerkende huurderskoepel bij de Alliantie,
huurders uit Amsterdam, Almere, Hilversum/Huizen,
Amersfoort, allemaal genoemd HBVAHuurders Belangen Vereniging Alliantie Amsterdam,
voorheen HP Palladion
Inkomen dat wordt opgebracht door alle volwassen
bewoners van een woning gezamenlijk: hoofdhuurder,
partner en eventuele kinderen boven 23 jaar en andere
inwonende volwassenen.
Commissie die uitspraken doet over geschillen tussen
Huurders en Verhuurders, meestal betreffende de
kosten van de woning (huur, servicekosten). De
huurcommissie bestaat uit een vertegenwoordiger
namens de huurders, één namens de verhuurders en
één onafhankelijke voorzitter. De huurcommissie is door
de overheid ingesteld. De uitspraken zijn bindend,
alhoewel beroep bij de kantonrechter mogelijk is.
De Huurcommissie doet ook uitspraak over geschillen
tussen huurders en verhuurders over de uitvoering van
de overlegwet.
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HYA
Huurgenoot
Huursom
Huurteam

Huurquote

Huurtoeslag

HV

I
Inkomensafhankelijke
huurverhoging
(gluurverhoging)

IVBN
IBWN
ICR

ILT

Huurders Ymere Amsterdam, voorheen SBO de
huurdersorganisatie bij Ymere in Amsterdam
Huurderskoepel bij Stadgenoot.
Het totale bedrag aan huur dat de corporatie ontvangt,
dus van alle woningen samen in een jaar.
Adviesteam dat huurders gratis adviseert over de
mogelijkheden van de huurder bij conflicten met
verhuurder over de huur, onderhoud, servicekosten
enzovoort.
Het percentage van het inkomen dat een huishouden
betaalt aan huur. Dit is zonder bijkomende kosten zoals
energie en gemeentebelastingen
Tegemoetkoming vanuit de rijksoverheid als de huur te
hoog is in relatie tot het inkomen van de huurder. Dit
wordt aangevraagd bij en uitgekeerd door de
Belastingdienst, maar is de verantwoordelijkheid van de
minister van Wonen (in 2018 onderdeel van het
ministerie van binnenlandse zaken).
Huurdersvereniging, er zijn verschillende vormen van
huurdersverenigingen in de stad. Huurdersverenigingen
op complexniveau, huurdersverenigingen op
stadsdeelniveau die alle huurders in een stadsdeel
vertegenwoordigen, huurdersverenigingen die alle
huurders van een corporatie vertegenwoordigen. Het
zijn altijd officiële verenigingen.

Huurverhoging die hoger wordt naarmate het inkomen
hoger is. Huurders met een inkomen boven 34.000 per
jaar krijgen een extra huurverhoging van 0,5% en
huurders met een inkomen van 43.000 per jaar krijgen
2,5% extra huurverhoging (prijspeil 2013).
De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed,
Nederland
Initiatieven Betaalbaar Wonen Noord
Interest Coverage Ratio of interestdekkingskengetal,
geeft aan hoeveel maal een onderneming haar
rentelasten verdient. Het is om die reden een
maatstaf voor de mate waarin de winst voor rente en
belasting kan terugvallen zonder dat de onderneming
in financiële moeilijkheden komt. Ook geeft dit
kengetal aan in hoeverre de onderneming nog
leningen, met de daaraan verbonden interestlasten,
aan kan gaan. De norm voor deze waarde is 3 tot 5
maal
Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit is de
toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat. De Autoriteit Wonen valt onder deze
dienst.

-5-

K
Koopgarant
Koopquote

KWH-label

L
Liberalisatiegrens

LSA

LOHV
LtV

M
MGE

Middensegment woningen
MIVA(-woning)
MOP
MOV
N
NOM

Een speciale vorm van verkoop met korting. Zie ook
MGE.
Percentage van het inkomen dat een bewoner besteed
aan de rente en aflossing van de hypotheek voor de
woning.
KWH staat oorspronkelijk voor Kwaliteit Woondiensten
Huursector. Het betreft hier een kwaliteitslabel voor de
dienstverlening door corporaties. Vergelijk met een
KEMA-keur op artikelen of een keurmerk van de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Het
algemene KWH label toetst de dienstverlening. Het is
een van de instrumenten waarmee de kwaliteit van de
dienstverlening gemeten kan worden.

Grens waarboven de huren niet worden bepaald in het
burgerlijk wetboek. De grens wordt jaarlijks
geïndexeerd en bedraagt per 1-1 2013 €681,02 per
maand netto huur. In 2015 is de liberalisatiegrens voor
drie jaar vastgelegd op €710,68. Aanvangshuren boven
deze grens komen ook niet in aanmerking voor
Huurtoeslag.
Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken,
netwerk van bewonersorganisaties uit aandachtswijken
in Nederland.
Landelijk Overleg Huurders Verhuurders
Loan to Value: verhouding tussen het totale vermogen
en het totaal bedrag aan uitstaande leningen

Maatschappelijk Gebonden Eigendom, een speciale
vorm van verkoop door corporaties. De koper krijgt een
aardige korting, bij doorverkoop is er een terug verkoop
plicht aan de corporatie en/of de winst wordt dan met
de corporatie gedeeld.
Woningen met ene huur tussen liberalisatiegrens en €
960 per maand (pp 2017)
Woning speciaal geschikt voor mensen met een
lichamelijke beperking. Minder Validen
Meerjaren Onderhouds Programma
Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag

Nul op de meter woning
Woning die per saldo geen energie verbruikt. Met goede
isolatie en gebruik van zuinige apparatuur in combinatie
met alternatieve energieopwekking (zonnecellen) is de
eindafrekening van de energie 0. Ook wel
energieneutraal wonen
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NWR
O
OGA
Overlegwet

OZB

P
Palladion
PAM
Platform 31

PMC

Pp 2018
R
RvB
RvC

S
SBO
Schaarstepunten

Scheefwonen

Nationale Woning Raad

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Officieel de Wet op het Overleg tussen Huurders en
verhuurder. Hierin is precies vastgelegd over welke
onderwerpen de verhuurder met zijn huurders moet
overleggen. Ook is vastgelegd aan welke voorwaarden
een huurdersorganisatie moet voldoen om als
overlegpartner erkend te worden.
Onroerend Zaak Belasting. Gemeentelijke belasting op
grond van de waarde van de woning. Huurders hoeven
deze niet (meer) te betalen, eigenaren wel.

Huurderskoepel bij Alliantie Amsterdam, heet nu HBVAA
Platform Amsterdam Middenhuur
Platform voor experimenten en vernieuwing in
volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling, ontstaan
door samengaan van SEV, Kei. Nicis Institute en Nirov
Product Markt Combinatie, corporaties gebruiken deze
term voor de groep bijzondere woningen (het product)
voor bijzondere doelgroepen (de markt). Het gaat dan
o.a. om de woningen voor jongeren/studenten, om
wonen met zorg, en om de dure huurwoningen.
Prijspeil 2018

Raad van Bestuur
Raad van commissarissen, ook wel de raad van
toezicht. De RvC houdt toezicht op het bestuur van de
instelling (meestal corporatie in dit verband). Elke
koepelorganisatie mag twee commissarissen
voordragen voor de raad. Het gaat om een bindende
voordracht.

Stichting Bewoners Organisatie bij Ymere Amsterdam,
is nu Huurders Ymere Amsterdam
Extra punten die werden toegekend aan woningen in
schaarstegebieden. Dat zijn door de overheid
aangewezen gemeenten. Amsterdam is in zijn geheel
een schaarstegebied. Afhankelijk van de WOZ-waarde
per vierkante meter krijgt een woning 15 of 25 punten
in het WWS erbij. Sinds 2015 verdwenen omdat de
WOZ is opgenomen in het WWS
Huurder die niet passend woont gezien de verhouding
tussen de huur en het inkomen. Huurders wonen te
-7-

SEV

SHY
SLA

Slaagkansen

splitsen

Splitsen 2

Stedelijke Vernieuwing
(SV)

SV urgent

T
TCO

Toegelaten Instelling
V
Vogelaarwijken

goedkoop als zij een inkomen hebben van meer dan
36.798 en een huur onder €710,68 (pp 2017).
Huurders die volgens de NIBUD berekening te weinig
leefgeld overhouden na het betalen van de huur en
andere vaste lasten wonen duur scheef. Zij moeten
goedkoper kunnen wonen of huurtoeslag aanvragen.
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Een door
het rijk gesubsidieerd adviesbureau, gericht op
experimenten samen met woningcorporaties die met
vernieuwende werkwijzen aan de slag willen. In 2012
opgegaan in platform 31
Samenwerkende Huurdersorganisaties bij Ymere, regiooverstijgende huurdersorganisatie van Ymere.
Service Level Agreement, contract waarin de mate van
dienstverlening tussen twee partijen wordt vastgelegd.
Komt voor bij derde partijen die diensten aan huurders
leveren (schoonmaakbedrijf, onderhoudsmonteurs,
tuinonderhoud etc.)
De kans dat een bepaalde woningzoekende een
passende woning vindt. Heeft te maken met
prestatieafspraken en beschikbaarheid van woningen.
Een gebouw met meerdere woningen splitsen in
appartementsrechten zodat elke woning afzonderlijk
verkocht kan worden. Zie ook VvE.
Het splitsen van bezit van woningcorporaties in een deel
DAEB en een deel niet-DAEB miv 1-1-2019. Kan via
administratieve splitsing of via juridische splitsing
(apart bedrijf)
Aanpak van achterstandswijken. Het gaat om een
integrale aanpak waarbij zowel de fysieke als de sociale
en economische toestand van de wijk wordt verbeterd.
Zie ook wijkontwikkeling en wijkaanpak.
Stadsvernieuwingsurgent, een huurder die voorrang
krijgt bij de toewijzing van een woning omdat hij zijn
huis uit moet wegens sloop of renovatie

Total Cost of Ownership: totale kosten van eigendom.
Dit wil zeggen, niet alleen de kosten van aanschaf maar
ook de kosten van onderhoud, levensduur en
milieuschade (voor produceren van het product) worden
meegeteld in de kosten.
Zie corporatie.

Door minister Vogelaar destijds aangewezen wijken
waar een wijkaanpak moet worden toegepast. Hiervoor
zijn de Vogelaargelden beschikbaar gesteld, een
bijdrage van het rijk en gelden die alle corporaties
samen opbrengen. De Vogelaargelden bestaan intussen
niet meer. Een aantal Vogelaarwijken is nu juist
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VROM

Vrije Sector (VS)

VvE

W
WIA

WIBO(-woning)

wisselwoning

WMO

Woonbench

Woningbouwvereniging,
woningcorporatie
WT

bijzonder populair
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu. Dit ministerie bestaat niet meer als zodanig.
Milieu en Ruimtelijke Ordening zitten bij de minister
voor Infrastructuur, Volkshuisvesting en Wonen zijn
ondergebracht bij het ministerie Wonen en Rijksdienst.
De huidige bewindspersoon die over de volkshuisvesting
gaat is minister Ollongren (sinds 2017)
Categorie woningen met een huur boven de
liberalisatiegrens. Voor deze woningen is de huur
vrijgegeven. Er geldt geen beperking op de
huurverhoging, geen maximale huur en geen arbitrage
door de huurcommissie. De woningen worden voor
“marktprijzen” verhuurd.
Vereniging van Eigenaren, deze is wettelijk verplicht als
een appartementengebouw gesplitst is. Dan zijn er
meerdere eigenaren van het gebouw en deze moeten
samen voor het casco zorgen. De wet schrijft de VvE
voor.

Wonen In Amsterdam, een tweejaarlijks onderzoek
onder inwoners van Amsterdam over hun woonsituatie,
de leefbaarheid in de buurt, etc. er is sinds 2017 ook ee
regionale variant WiMRA (Wonen in Metropool Regio
Amsterdam)
Wonen In een Beschermde Omgeving. Type woning
speciaal geschikt voor ouderen. Iedereen woont gewoon
helemaal zelfstandig, maar er is bijv. wel een
gemeenschappelijke ruimte. De aparte subsidieregeling
om WIBO woningen te bouwen is afgeschaft en
daarmee de eisen aan deze woningen.
Woning die tijdelijk verhuurd wordt aan een huurder die
uit zijn huis moet wegens sloop of renovatie. Als de
nieuwbouw of de renovatie klaar is gaat de huurder
daar wonen. Het is dus een woning om de periode van
bouw te overbruggen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, deze wet regelt
zowel zorg als welzijn. Zowel de buurthuizen als de
thuiszorg lopen via de WMO
Methode waarmee de kwaliteit van de dienstverlening
wordt gemeten, gebaseerd op onderlinge vergelijking
van corporaties. De organisatie die de Woonbench
uitvoert is in 2012 gestopt. Aedes voert nu de
Woonbench uit (Bench=Benchmark, referentiekader)
Zie corporatie
Westelijke Tuinsteden, Grofweg gaat het om het gebeid
ten westen van de Ringweg A10 West. Dit was het
grootste stedelijk vernieuwingsgebied in Nederland.
Voor de jaren na 2018 staat deze wijk, na de stedelijke
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WOB
!WOON

WOZ

WSW

WWI

WWS

Wijkaanpak

Z
ZAV

vernieuwing, een nieuwe aanpak te wachten:
verdichting. Deze aanpak wordt zeker zo ingrijpend als
de stedelijke vernieuwing was.
Wet Openbaarheid Bestuur
Voorheen Amsterdams Steunpunt Wonen, informatie en
advies centrum voor bewoners en hun organisaties. Hier
kunnen huurdersorganisaties eenmalig advies vragen of
een adviseur huren voor een langer traject. !WOON
heeft ook teams in de zeven voormalige stadsdelen
voor advies en ondersteuning van zowel individuele
bewoners als voor groepen.
Waardering Onroerende Zaken: een door de
gemeentebelastingen vastgestelde waarde van de
woning. Hierop zijn een aantal belastingen voor
eigenaren gebaseerd waaronder de OZB.
In WWS is een puntenwaardering opgenomen
gebaseerd op de WOZ waarde van de woning.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw, instelling van
onderlinge garantie voor corporaties. Omdat de
corporaties onderling garant staan voor leningen
kunnen zij goedkoop lenen. Uiteindelijk, als de
corporaties de schuld niet onderling kunnen opvangen,
zal de overheid de schuld betalen. Dit is bijna de laatste
staatssteun die bestaat voor corporaties. De overheid
heeft nog nooit de garantie waar hoeven maken.
Wonen, Wijken en Integratie. Voormalig onderdeel van
het ministerie Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
opgeheven in 2010.
Het wettelijk vastgelegde Woning Waarderings
Systeem. Ook wel: puntensysteem. Op grond van
oppervlakte, voorzieningen en WOZ waarde, krijgt een
woning een aantal punten. Dit aantal bepaalt de
wettelijk maximale huur.
Werkwijze waarbij vooral sociale projecten in wijken
werden opgezet om de bevolking meer zelfredzaam te
maken.

Zelf Aangebrachte voorzieningen (of verbeteringen). In
de wet staat dat een huurder zelf in de huurwoning
veranderingen of verbeteringen mag aanbrengen mits
dit de verhuurbaarheid van de woning niet vermindert.
Zo kan een huurder zelf de keuken vervangen of de
badkamer aanpassen aan zijn wensen.
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Leeswijzer

In de Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering zijn
afspraken over renovatieprojecten (zowel renovatie als sloop-nieuwbouw)
vastgelegd. In deze afspraken staat de relatie tussen de huurder en

Het document ‘Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en

de corporatie centraal, met de rechten en plichten die zij hebben. Het

verbetering’ is ingedeeld naar het type ingreep:

uitgangspunt is een gelijke positie van huurders bij renovatieprojecten in heel

Voor alle vier typen renovatie is de oriëntatiefase gelijk tot aan het bespreken

Amsterdam. Met de Kaderafspraken wordt de positie van huurders tijdens het

van het voorkeursscenario (het concept opdrachtbesluit).

participatieproces bij vernieuwing en verbetering versterkt.
Bij het bespreken van het voorkeursscenario van de renovatie wordt duidelijk
Het document baseert zich op de wet en bevat een aantal aanvullingen op

welke van de vier typen ingreep van toepassing wordt:

de wet, om zo beter aan te sluiten op de situatie in Amsterdam. In de tekst

A.

renovatie met behoud van huurovereenkomst,

wordt zoveel mogelijk verwezen naar de betreffende wetsartikelen om het

B.

renovatie zonder behoud van huurovereenkomst

onderscheid tussen de wet en de Amsterdamse afspraken duidelijk te maken.

met terugkeermogelijkheden,

Waar het geen Amsterdamse afspraken betreft, geldt de wet. Op projectniveau

C.

renovatie zonder behoud van huurovereenkomst

kunnen de corporatie en de bewonerscommissie aanvullende afspraken maken.

zonder terugkeermogelijkheden,
D.

complexen met zowel renovatie met behoud van

De Kaderafspraken zijn opgesteld door de Amsterdamse Federatie van

huurovereenkomst als renovatie zonder behoud van

Woningcorporaties (AFWC), de Amsterdamse woningcorporaties, de

huurovereenkomst, met of zonder terugkeermogelijkheden.

Huurdersvereniging Amsterdam (HA), het Amsterdams Steunpunt Wonen

Op alle vier de typen renovaties zijn zowel de algemene bepalingen als de

(ASW) en de gemeente Amsterdam. De afspraken zijn onderdeel van de

bijlagen van toepassing.

Samenwerkingsafspraken 2015-2019 tussen de HA, de AFWC en de gemeente
Amsterdam.

In de bijlagen staan een begrippenlijst, formats voor het participatieplan,
het voorkeursscenario en het sociaal plan, het reglement van de

Dit document is voor iedereen die te maken heeft met renovatie-

Geschillencommissie en een overzicht van de Amsterdamse afspraken.

projecten en wordt gebruikt door projectleiders van de corporaties, de
bewonersondersteuners van het Wijksteunpunt Wonen, de ambtenaren Wonen
van de gemeente en de bewonerscommissies van de projecten.
De Kaderafspraken gelden met ingang van ondertekening, per 1 oktober 2015
t e r a c ti

In

project, tenzij de corporatie en de bewonerscommissie afspreken om de nieuwe

e

afspraken te gebruiken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
De Amsterdamse Kaderafspraken worden na 1 juli 2017 geëvalueerd.

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing & verbetering

dsop g

1 oktober 2015, dan gelden de vorige Kaderafspraken voor de duur van het

4

e inh
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2019. Als er voor een project al een opdrachtbesluit (fase 1) is genomen voor

av

voor alle renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten tot en met 31 december

De knop rechtsboven op de pagina's brengt u terug bij de inhoudsopgave.

Inleiding
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ALGEMENE BEPALINGEN

inhoudsopgave

De algemene bepalingen gaan over wanneer

zij één en ander wil uitvoeren (zo veel mogelijk

en voor wie de Amsterdamse Kaderafspraken

rekening houdend met de huurders) en bespreekt

bij vernieuwing en verbetering van toepassing

zij dit met de bewonerscommissie.

zijn. Daarnaast wordt ingegaan op algemene

OP WELKE HUURDERS EN WELKE PROJECTEN ZIJN DE KADERAFSPRAKEN VAN TOEPASSING?

alleen (planmatig) onder-

JA

geen Amsterdamse

bepalingen die gelden voor alle projecten die

In alle andere gevallen van complexmatige

houd en herstellen van

Kaderafspraken, wel

vallen onder de Kaderafspraken.

renovatie zijn de Amsterdamse Kaderafspraken

gebreken?

Overlegwet

Op welke projecten zijn de Kaderafspraken
van toepassing?

wel van toepassing. De bewonerscommissie en
NEE

de corporatie kunnen echter bij de start van het
project of gedurende het project afspreken dat

De Amsterdamse Kaderafspraken zijn er voor

(een deel van) de Kaderafspraken niet worden

complexmatige

projecten waarin sprake is van complexmatige

gevolgd. Denk daarbij aan complexmatige renova-

renovatie?

renovatie. Hiervan is sprake bij een vernieuwing die

ties in bewoonde staat die weinig of geen overlast

het gevolg is van een verandering of toevoeging

veroorzaken voor de huurder, zoals het aanbren-

aan het gebouw. Ook sloop met vervangende

gen van dubbel glas en/of het aanleggen van

nieuwbouw valt hieronder (wettelijk bepaald). Bij

centrale verwarming. Het wel of niet volgen van

individueel voorstel,

alleen onderhoud is er geen sprake van wijziging,

de Kaderafspraken is in deze gevallen een afspraak

geen Amsterdamse

maar van herstellen en voorkomen van gebreken

tussen de bewonerscommissie en de corporatie.

Kaderafspraken

(BW 7:206 of BW 7:220, lid 1). Hierbij zijn de Amsterdamse Kaderafspraken dan ook niet van toepas-

van toepassing?

bijvoorbeeld de kleur van het buitenschilderwerk

De Amsterdamse Kaderafspraken zijn van toe-

van een complex en op incidentele en individuele

passing op de volgende huurders, woningen en

verbeterverzoeken van de huurder – wat volgens

overeenkomsten:

de wet wel vormen van renovatie zijn – zijn de

○

Amsterdamse Kaderafspraken niet van toepassing.

De Kaderafspraken zijn verder niet van toepassing als er sprake is van uitsluitend ingrijpende

○
○

is de ingreep alleen het

JA

wel wettelijk een renovatie,

aanleggen en/of vervan-

geen inzet van Amster-

gen van centrale verwar-

damse Kaderafspraken, wel

ming en/of het plaatsen

Overlegwet

van nieuwe kozijnen en

Op welke huurders zijn de Kaderafspraken

sing. Ook op kleine esthetische veranderingen van

In die gevallen is de Overlegwet van toepassing.

NEE

JA

dubbel glas?
NEE
de Amsterdamse Kaderafspraken zijn van toepassing op dit project

Huurders met een reguliere huurovereenkomst in een zelfstandige woning.

Reguliere huurovereen-

Huurders met een reguliere huurovereen-

komst of een jongerencon-

spraken zijn wel van toe-

komst in een onzelfstandige woning.

tract in een zelfstandige

passing op deze huurders

Huurders met een jongerencontract in een

of een onzelfstandige

zelfstandige of een onzelfstandige woning.

huurwoning?

JA

de Amsterdamse Kaderaf-

onderhoudswerkzaamheden die niet kunnen

De Amsterdamse Kaderafspraken zijn niet van

worden uitgevoerd in bewoonde staat; zoals (een

toepassing op huurders van onzelfstandige stu-

combinatie van) funderingsherstel, het uitvlakken

denteneenheden of voor zelfstandige woningen

van vloeren, asbestsanering, het aanbrengen van

die verhuurd worden met een tijdelijke over-

Een onzelfstandige

brandwerende plafonds en het vernieuwen van

eenkomst op basis van de Leegstandswet, een

studenteneenheid,

spraken zijn niet van toe-

badkamers. In dat soort gevallen doet de corpora-

campuscontract of een gebruiksovereenkomst.

een (on)zelfstandige

passing op deze huurders

tie een voorstel voor een onkostenvergoeding en

Zie schema op pagina 7.

woning met een tijdelijk

NEE
de Amsterdamse Kaderaf-

contract op basis van de

eventuele wisselwoningen aan de bewonerscommissie. Als er geen bewonerscommissie is, of het

Voor complexen met minder dan tien woningen

Leegstandswet, een cam-

aantal huurders zeer klein is, wordt de vergoeding

wordt een uitzondering gemaakt. In deze

puscontract of gebruiks-

individueel voorgelegd. De hoogte van de vergoe-

complexen worden de huurders bij de start van

overeenkomst?

ding is afhankelijk van de te maken herstelkosten

een project als groep benaderd in een gemeen-

voor de huurder. Ook licht de corporatie in deze

schappelijke bijeenkomst. Bij akkoord tussen de

gevallen toe waarom de werkzaamheden niet in

corporatie en de meerderheid van de huurders

bewoonde staat kunnen worden uitgevoerd, hoe

kan afgeweken worden van de Kaderafspraken en

6
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gekozen worden voor een individuele benadering,

De Amsterdamse Kaderafspraken staan niet

uitzondering gemaakt. In deze complexen worden

verplichting om een bewonerscommissie op te

waarbij bepaalde onderdelen zoals benoemd

op zichzelf, maar hangen samen met andere

de huurders bij de start van een project als groep

richten. Pas als dit niet lukt, wordt een klankbord-

in de Kaderafspraken niet van toepassing zijn,

landelijke, regionale en stedelijke afspraken.

benaderd in een gemeenschappelijke bijeenkomst.

groep opgericht. De Huurderskoepel besluit dan

bijvoorbeeld het participatieplan en het sociaal

Als de landelijke wettelijke regelgeving (zoals

Als in deze bijeenkomst wordt besloten om wel de

wat de formele positie wordt van de klankbord-

plan. Bij geen akkoord tussen de corporatie en de

de Overlegwet, regels rond renovatie en sloop,

Amsterdamse Kaderafspraken te volgen, dan zijn

groep (in overleg met de leden van de klankbord-

meerderheid van de huurders worden de Kaderaf-

woningtoewijzing en vergoedingen) wijzigt, heeft

alle afspraken van toepassing op dit complex.

groep). Er wordt besproken of de klankbordgroep

spraken gevolgd.

dit gevolgen voor alle lopende projecten.

óf de Huurderskoepel een gekwalificeerd advies
De Overlegwet kent formele belangenbeharti-

mag geven en op welke manier informatie wordt

Als de regels van de regionale woonruimteverde-

gende plichten en rechten toe aan de bewoners-

gegeven aan de leden.

ling wijzigen en dat leidt tot tegenstrijdigheden

commissie. In de praktijk stemt de corporatie de

Als tijdens het proces naast de klankbordgroep

Op huurders met een reguliere huurovereen-

met de Kaderafspraken dan gaan de regionale

beleidsvoornemens meestal af met de bewoners-

een bewonerscommissie wordt opgericht, en

komst in een complex waar een Vereniging van

regels voor. Als de afspraken in Amsterdam wijzi-

commissie, waarna de corporatie richting overige

deze bewonerscommissie met meerderheid van

Eigenaren (VvE) is (een gemengd complex met

gen, wordt per project door partijen gezamenlijk

betrokken huurders communiceert.

stemmen gekozen is, neemt de bewonerscom-

zowel sociale huurwoningen als koopwoningen)

besloten of de oude afspraak of de nieuwe wordt

zijn de Amsterdamse Kaderafspraken ook van

gevolgd. De betrokken partijen streven ernaar om

Niet in alle complexen waar de Amsterdamse

kunnen er ook voor kiezen om de taken samen uit

toepassing. Er zijn tot 2015 nog geen renovaties

bij wijzigingen van landelijke, regionale of stede-

Kaderafspraken op van toepassing zijn, is bij het

te voeren.

uitgevoerd in dit soort complexen. Voor deze

lijke afspraken zo dicht mogelijk bij de intentie van

starten van het proces een bewonerscommissie

complexen geldt de volgende procesafspraak:

de Amsterdamse Kaderafspraken te blijven.

aanwezig. Ook bestaan er andere vormen van

Lukt het niet om een bewonerscommissie of

huurdersparticipatie dan alleen een bewoners-

klankbordgroep op te richten, dan neemt de

Huurders in een complex met een
Vereniging van Eigenaren

het is de intentie dat de Amsterdamse Kaderaf-

missie de taken van de klankbordgroep over. Ze

spraken ook van toepassing zijn als het gaat om

Als er voor een project al een opdrachtbesluit

commissie. In de Kaderafspraken zijn drie vormen

Huurderskoepel de formele rol van bewonerscom-

een complexmatige renovatie zoals beschreven in

(fase 1) is genomen voor 1 oktober 2015, dan

van huurdersparticipatie mogelijk:

missie in een complex gedurende het renovatie-

de Kaderafspraken.

gelden de vorige kaderafspraken voor de duur

1.

Een bewonerscommissie, deze vorm heeft de

project op zich. In dat geval maken de Huurders-

voorkeur.

koepel en de corporatie afspraken over de manier

van het project, tenzij de corporatie en de
Bij het eerste renovatieproject in een VvE

bewonerscommissie afspreken om de nieuwe

2.

De Huurderskoepel

waarop de koepel haar vertegenwoordigende rol

dat wordt gestart, worden de Amsterdamse

afspraken te gebruiken. Deze afspraak wordt

3.

Een klankbordgroep met tijdelijke bevoegd-

namens de huurders tijdens het project verzekert.

Federatie van Woningcorporaties, de Huurders-

schriftelijk vastgelegd.

heden van een bewonerscommissie.

Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de aanwe-

vereniging Amsterdam, het stedelijk bureau

zigheid bij projectvergaderingen en over de com-

Wijksteunpunt Wonen en de gemeente betrok-

De bewonerscommissie

In onderstaande tekst staat wat de taken en

ken. De partijen doen een pilot bij zowel een

De Overlegwet vormt het wettelijk kader voor de

verantwoordelijkheden zijn van de verschillende

renovatie in een complex waar de corporatie

communicatie tussen de corporatie (verhuurder)

vormen:

De bewonerscommissie heeft tijdens het renova-

meer dan 50 procent van de woningen bezit (een

en de huurders. De Overlegwet verstaat onder

Als er een bewonerscommissie in het complex

tieproces de taak om haar achterban te informe-

meerderheidsbelang) als een pilot in een complex

een bewonerscommissie een commissie van

is, liggen de officiële rechten uit de Overlegwet

ren over het project, een bewonersraadpleging uit

met een minderheidsbelang.

huurders in een wooncomplex van minimaal 25

en van de samenwerkingsovereenkomst (tussen

te voeren en te adviseren over het opdrachtbe-

woningen. Dit betekent formeel dat de Overleg-

de Huurderskoepel en de corporatie) bij de com-

sluit, het sociaal plan en het ontwerpplan.

wet voor bewonerscommissies bij renovatiepro-

missie. De bewonerscommissie moet dan ook

jecten met minder dan 25 woningen niet geldt.

instemmen met het wel of niet instellen van een

Bewonersondersteuning

De Amsterdamse Kaderafspraken zijn een over-

De Amsterdamse corporaties gaan bij kleinere

klankbordgroep. Daarna houdt de bewonerscom-

De corporatie biedt de bewonerscommissie bij de

eenkomst tussen de corporaties de Alliantie, de

projecten van 10 tot 25 woningen op dezelfde

missie de verplichting om de andere huurders in

start van het proces ondersteuning aan, die de

Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere,

manier met de huurders en bewonerscommissies

het complex te informeren en het gekwalificeerd

corporatie betaalt. De bewonerscommissie kiest in

de gemeente Amsterdam en de Huurdersver-

om. De Amsterdamse partijen komen daarom

advies op te stellen.

overleg met de corporatie de bewonersondersteu-

eniging Amsterdam. De afspraken zijn ook van

overeen dat de informatieplicht en het adviesrecht

toepassing op woningen van DUWO, Habion en

uit de Overlegwet ook geldt bij kleinere renova-

In situaties waar geen bewonerscommissie is,

poratie geeft de bewonerscommissie informatie en

Woonzorg. De afspraken gelden niet voor huur-

tieprojecten (Amsterdamse afspraak). Voor com-

hebben de corporatie met de Huurderskoepel

biedt een cursus aan, deze cursus wordt gegeven

ders van particuliere verhuurders.

plexen met minder dan tien woningen wordt een

en het Wijksteunpunt Wonen een inspannings-

door een externe partij, zoals het Wijksteunpunt

Geldigheid van de Amsterdamse
Kaderafspraken
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Wonen of de Woonbond. De cursus wordt gegeven

tegemoetkomingen aan (de tegemoetkoming bij

(opschortende werking). De bewonerscommissie

onafhankelijk voorzitter en juridisch adviseur, en

op kosten van de koepel. In de cursus worden de

renovatie met behoud van huurovereenkomst en

informeert haar Huurderskoepel over het voorleg-

heeft geen stemrecht. De aan te wijzen leden met

Kaderafspraken uitgelegd en worden de rechten en

de huurgewenningsbijdrage) met de Consumen-

gen van het geschil.

stemrecht zijn personen die goed op de hoogte

plichten van de bewonerscommissie in het proces

ten Prijs Index. De wettelijke verhuiskostenver-

toegelicht (Amsterdamse afspraak).

goeding wordt jaarlijks per 1 maart vastgesteld

De geschillencommissie is ingesteld om bij te

en vernieuwing van woningen. De (plaatsvervan-

door de minister.

dragen aan een goede behandeling van geschillen

gend) voorzitter is, gezien de vaak juridische aard

en daarmee aan de verbetering van de relatie

van de geschillen, een jurist. De gemeente voert
het secretariaat van de Geschillencommissie.

Mijlpalen in het proces

zijn van de Amsterdamse praktijk bij verbetering

Er zijn twee mijlpalen in het proces: het afsluiten van

De inkomensgrenzen voor het aanvragen van

tussen de bewonerscommissie en de corporatie.

de eerste fase (de oriëntatiefase) en het afsluiten

huurgewenning en toewijzing van een sociale

De volgende geschillen kunnen worden neerge-

van de tweede fase (de ontwikkelingsfase). Aan het

huurwoning (51.000 euro, prijspeil 2015) worden

legd bij de commissie:

De Geschillencommissie oordeelt op basis van de

eind van deze twee fasen vindt een evaluatiegesprek

ook jaarlijks geïndexeerd met de Consumenten

●

geschillen over de uitleg van de Kaderafspra-

schriftelijke stukken en op basis van

plaats tussen de corporatie, de bewonerscommissie

Prijs Index.

ken en

wat de bewonerscommissie en de corporatie

verzoeken tot beoordeling of er sprake is van

mondeling in een zitting naar voren brengen.

een zorgvuldige afweging en

Daarbij is sprake van hoor en wederhoor. De

onderbouwing van keuzes en of voldoende

Geschillencommissie informeert de betrokkenen

en de bewonersondersteuner. Het doel van het
gesprek is het evalueren van de voorgaande fase,

Huur na renovatie voor inkomens

●

het bespreken van de samenwerking en de inhoud

tot de huurtoeslaggrens

van het proces en de te nemen stappen in de

In Amsterdam hebben de corporaties, de

is ingegaan op de adviezen en voorstellen

bij het geschil zo snel mogelijk, maar uiterlijk

volgende fase. Van het evaluatiegesprek wordt een

gemeente en de Huurdersvereniging in de

van de bewonerscommissie en de corporatie.

binnen zes weken na het indienen van het geschil,

verslag gemaakt (Amsterdamse afspraak).

Amsterdamse Samenwerkingsafspraken opgeno-

Van een zorgvuldige onderbouwing is sprake

schriftelijk in de vorm van een bindend oordeel.

men dat tenminste 75 procent van de vrijkomende

als de corporatie duidelijk, consistent en met

Voor het functioneren van de Geschillencommissie

sociale huurwoningen wordt verhuurd met een

documenten onderbouwd beargumenteert

is een reglement opgesteld, dat onderdeel uit-

Bij de start van een project deelt de corporatie

huurprijs onder de hoogste aftoppingsgrens (618

waarom zij een advies niet overneemt en

maakt van de Kaderafspraken 2015 (zie bijlage 5).

de beschikbare informatie over het complex en

euro, prijspeil 2015). Stadsvernieuwingsurgenten

hoe zij tot een andere keuze is gekomen

de aanpak. Dit is minimaal de informatie uit het

met een inkomen tot de huurtoeslaggrens vallen

dan de bewonerscommissie. Of waarom zij

Overleg tussen de verschillende partijen

startbesluit met de scenario’s die de corporatie

binnen deze 75 procent (Amsterdamse afspraak).

het advies van de bewonerscommissie niet

De basis van de Amsterdamse Kaderafspraken is

gaat onderzoeken in het haalbaarheidsonderzoek.

Dit wil zeggen dat bij herhuisvesting de huur voor

overneemt.

het overleg tussen de corporatie en de bewoners-

Daarnaast informeert de corporatie de bewoners-

een huurder met huurtoeslag niet hoger is dan de

commissie over het verdere traject en de rol van

hoogste aftoppingsgrens.

Het delen van informatie

de verschillende partijen daarin. Na het doen van

●

commissie op projectniveau. Het is van belang
Geschillen over onderdelen van de Kaderafspra-

dat ook stedelijk wordt gekeken naar hoe de

ken die rechtstreeks voortvloeien uit wettelijke

Kaderafspraken in de praktijk worden uitgevoerd.

het haalbaarheidsonderzoek worden de uitkom-

Geschillen

kaders en uitleg van wettelijke bepalingen,

Enerzijds om ervaringen te delen en anderzijds

sten van de technische rapporten besproken met

Als de bewonerscommissie en de corporatie

kunnen niet worden neergelegd bij de Geschil-

om de werkwijzen van de verschillende partijen

de bewonerscommissie. Bij het concept opdracht-

tijdens het overleg over de voorbereiding van een

lencommissie. Dit geldt ook voor regionale en/

op elkaar af te stemmen. Er zijn twee overleggen

besluit vertelt de corporatie wat de motivatie

renovatie een geschil hebben over de uitvoering

of stedelijke kaders en de uitleg daarvan, bij-

over de voortgang en uitwerking van de Kaderaf-

is voor het type aanpak (renovatie met behoud

of de interpretatie van de Kaderafspraken, kan dit

voorbeeld de regionale woonruimteverdeling en

spraken in de praktijk: tussen de projectleiders

van huurovereenkomst of zonder behoud van

voorgelegd worden aan de Geschillencommissie

uitvoeringsinstructies.

van de corporaties (geleid door de Amsterdamse

huurovereenkomst). Dit is het voorkeursscenario

Kaderafspraken. Het is een verplichting dat de

van de corporatie. Voor zover bekend worden de

bewonerscommissie dit voorbereidt in samen-

De Geschillencommissie bestaat uit vier leden,

bewonersondersteuners (geleid door het stedelijk

financiële consequenties van de renovatie voor

werking met haar achterban.

vier plaatsvervangende leden en een secretariaat.

bureau Wijksteunpunt Wonen). Deze overleggen

De Amsterdamse Federatie van Woningcorpo-

zijn gericht op kennis delen en het eenduidig

De geschillencommissie doet, nadat ze het geschil

raties, de Huurdersvereniging Amsterdam en de

maken van de werkwijze. De voortgang van

in behandeling heeft genomen, binnen zes weken

gemeente Amsterdam wijzen elk één lid en één

projecten en herhuisvesting worden gemonitord

een bindende uitspraak. Zolang dit geschil in

plaatsvervangend lid aan. De leden benoemen

in een regulier overleg tussen de corporaties,

behandeling is bij de geschillencommissie zal

samen een onafhankelijk vierde lid en een onaf-

de AFWC, het stedelijk bureau Wijksteunpunt

Jaarlijks past de Amsterdamse Federatie van

geen van de partijen stappen ondernemen die

hankelijk plaatsvervangend vierde lid. Dit onaf-

Wonen, de Huurdersvereniging Amsterdam en

Woningcorporaties de bedragen van de financiële

een oplossing van het geschil in de weg staan

hankelijke (plaatsvervangende) lid heeft de rol van

de gemeente.

huurders op hoofdlijnen besproken, zoals de eventuele huurverhoging na de ingreep.
Financiële tegemoetkomingen
en inkomensgrenzen
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Verhuur, tijdelijke verhuur en
gebruiksovereenkomsten
De corporatie kan vooruitlopend op de vernieuwing besluiten om het reguliere verhuurbeleid
voor de betrokken woningen aan te passen.
Bijvoorbeeld door woningen die vrij komen voor
verhuur niet langer te verhuren aan huishoudens
die waarschijnlijk extra hinder gaan ondervinden
bij het vinden van passende vervangende woon-

O

DE ORIËNTATIEFASE

inhoudsopgave

De oriëntatiefase is voor alle typen renovatie gelijk, tot aan het concept
opdrachtbesluit. In deze fase neemt de corporatie het besluit om een
haalbaarheidsonderzoek te doen om te onderzoeken of een renovatie
nodig is. Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek stelt
de corporatie een voorkeursscenario voor de renovatie op (het concept
opdrachtbesluit). Dit voorkeursscenario bepaalt het type renovatie: met of
zonder behoud van de huurovereenkomst. In de oriëntatiefase stellen de
corporatie en de bewonerscommissie samen het participatieplan op.
FASE 1 – ORIËNTATIEFASE
De oriëntatiefase is de eerste fase. De corporatie besluit, bijvoorbeeld op basis

ruimte, zoals grote gezinnen of ouderen.

van de technische staat van het complex, projectmatig te onderzoeken of een

De Overlegwet bepaalt dat een wijziging in het

renovatie nodig is. Dit is het startbesluit, waarin het voornemen staat om het

verhuurbeleid, zoals de inzet van tijdelijke verhuur

complex aan te pakken en de haalbaarheid van deze aanpak te onderzoeken.

op basis van de leegstandswet en gebruiksover-

Op basis van het startbesluit informeert de corporatie de huurders, de

eenkomsten, moet worden besproken met de

bewonerscommissie, de Huurderskoepel, het Wijksteunpunt Wonen en het

bewonerscommissie. De procedure voor verhuur

stadsdeel over het haalbaarheidsonderzoek.

op basis van de leegstandswet staat in de uitvoe-

Zie schema op pagina 14-15.

ringsinstructie van de gemeente. Als de corporatie
eerder dan een halfjaar voor de peildatum wil

Als er geen bewonerscommissie is, hebben de corporatie met de Huurders-

gaan verhuren op basis van de Leegstandswet,

koepel en het Wijksteunpunt Wonen een inspanningsverplichting om een

doet de corporatie een voorstel aan de bewo-

bewonerscommissie op te richten. Pas als dit niet lukt, wordt een klankbord-

nerscommissie en stuurt dit voorstel samen met

groep opgericht.

de reactie van de bewonerscommissie naar het

Het participatieplan

stadsdeel (Amsterdamse afspraak).

De corporatie en de bewonerscommissie maken samen zo vroeg mogelijk in
Corporaties hanteren gebruiksovereenkomsten

het proces een participatieplan, waarin staat hoe de huurdersparticipatie er

in situaties waarin zij het voornemen hebben

tijdens het renovatieproces uit ziet. Als er (nog) geen bewonerscommissie

vrijkomende woningen snel te slopen, ingrijpend

is, wordt hierover contact opgenomen met de Huurderskoepel en het Wijk-

te renoveren of in dat kader een haalbaarheids-

steunpunt Wonen.

onderzoek uitvoeren. Corporaties doen dat, omdat
ze bijvoorbeeld niet willen dat woningen leegstaan

In het participatieplan worden de mijlpalen en resultaten in het proces

of worden ‘dichtgetimmerd’. Daarmee kan verloe-

duidelijk benoemd, zie bijlage 2 voor het format voor het participatieplan. De

dering van de buurt worden voorkomen. Voor de

afspraken die worden gemaakt bij de overgang naar de volgende fase worden

tijdelijke huurders en de gebruikers gelden dezelfde

schriftelijk vastgelegd. Daarnaast worden de verwachtingen over en weer

woon- en leefregels als voor reguliere huurders. De

vastgelegd. Partijen ondertekenen het participatieplan gezamenlijk. Het

corporatie zal deze regels handhaven.

participatieplan kan wanneer daar een aanleiding voor is, tijdens het proces
worden aangepast, met instemming van beide partijen.
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DE ORIËNTATIEFASE

de corporatie neemt het
startbesluit: dit is het voor-

de corporatie bespreekt het

de corporatie en de bewo-

nemen om een complexma-

voorkeursscenario met de

nerscommissie dienen een

tige aanpak te onderzoeken

bewonerscommissie

geschil in bij de geschillencommissie

door middel van een haalbaarheidsonderzoek
is het voorkeursscenario een
renovatie zonder behoud

NEE

behoud van huurover-

huurovereenkomst?

de corporatie informeert
de bewonerscommissie,

eenkomst en fase 1 wordt

JA

het Wijksteunpunt Wonen

het is een renovatie met

afgesloten met een evalua-

en het stadsdeel over het

de corporatie vraagt de

tiegesprek. Ga verder naar

haalbaarheidsonderzoek

bewonerscommissie advies

deel A

te geven op het voorkeursscenario volgens de termijIs er een bewonerscom-

NEE

missie aanwezig?
JA

de corporatie heeft de

GEEN RESULTAAT

inspanningsverplichting

als het niet lukt om een

om samen met haar

bewonerscommissie op te

huurderskoepel en het

zetten is de huurderskoepel

de corporatie reageert op

Wijksteunpunt Wonen een

de gesprekspartner voor de

het advies van de bewo-

bewonerscommissie op

corporatie

nerscommissie

nen in de Overlegwet

te richten

de corporatie en de
bewonerscommissie stellen

de corporatie, de bewoners-

WEL RESULTAAT

samen het participatieplan

commissie en een ambte-

op (bijlage 2)

naar van het stadsdeel gaan
in gesprek over het advies
de corporatie voert

van de bewonerscommissie

haalbaarheidsonderzoe-

en de reactie van de cor-

ken uit, waaronder een

poratie op het advies

woonwensenonderzoek
in samenwerking met de
gaat de bewonerscommis-

bewonerscommissie

NEE

de corporatie en de bewo-

sie akkoord met de reactie

nerscommissie stappen

van de corporatie?

samen naar de kantonrechter. Na de uitspraak

de corporatie bespreekt de

kan de bewonerscommissie

uitkomst van het technische

zich vinden in de uitkom-

recht op een second opinion,

haalbaarheidsonderzoek en

sten van het technische

mits zij haar verzoek kan

fase 1 wordt afgesloten met

evaluatie wordt fase 1

het woonwensenonderzoek

haalbaarheidsonderzoek?

beargumenteren.

een evaluatiegesprek

afgesloten

met de bewonerscommissie

NEE

de bewonerscommissie heeft

JA

JA

van kantonrechter en een

JA

op basis van de uitkomsten

kunnen beide partijen zich

kunnen er na de ingreep

van de haalbaarheidsonder-

vinden in de uitkomsten

huurders terugkeren in

zoeken stelt de corporatie

van de second opinion?

sociale huurwoningen?

het voorkeursscenario op
(ofwel het concept

NEE

ga verder naar deel C

JA

NEE

ga verder naar deel B of

opdrachtbesluit, zie bijlage 3)

naar deel D als sprake is
van een gecombineerde

Vervolg het schema op de volgende pagina

aanpak
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Het participatieplan beschrijft de volgende onder-

bewoners. Dit wordt ook wel een woonwensen-

werpen:

onderzoek genoemd.

●
●

●

●
●

De doelstelling van de participatie in het
renovatieproject.

De corporatie en de bewonerscommissie maken

Een beschrijving van de rol en positie van de

afspraken over hoe het woonwensenonderzoek

huurders en de bewonerscommissie in het

wordt uitgevoerd (huis-aan-huis, tijdens een

plan, gerelateerd aan de participatieladder

huurdersbijeenkomst, online, schriftelijk of een

(bijlage 2).

mix), welke vragen gesteld worden, hoeveel

Een beschrijving van de informatievoorzie-

bewoners bereikt moeten worden en wat er

ning en de participatie- en communicatie-

gebeurt met de resultaten. Daarnaast bespreekt

instrumenten.

de corporatie de verwachtingen met de bewo-

Het niveau van de participatie per fase en

nerscommissie; als resultaten uit het onderzoek

een beschrijving van de te betrekken groep.

niet worden meegenomen in de verdere plan-

Een tijdsplanning op hoofdlijnen, inclusief de

vorming, wordt dit beargumenteerd door de

planning van de gekwalificeerd adviesaan-

corporatie.

vraag en reactietermijn bij andere formele
●

●
●

momenten van besluitvorming.

Een belangrijk onderdeel van het haalbaarheids-

De wijze waarop de corporatie de inbreng

onderzoek is het onderzoek naar de technische

van de bewoners(commissie) betrekt in haar

staat van het complex. De corporatie bespreekt

besluitvorming.

de resultaten van het onderzoek met de bewo-

De vorm van overleg bij wijziging van de

nerscommissie. Als de bewonerscommissie en

plannen tijdens de uitvoeringsfase.

de corporatie een verschil van mening hebben

Afspraken over evaluatie van het participa-

over de uitkomsten van het onderzoek heeft de

tietraject.

bewonerscommissie recht op een second opinion,
waarbij de bewonerscommissie beargumenteert

Via het participatieplan besluiten de corporatie en de

waarom zij een second opinion nodig vindt

bewonerscommissie dat de Kaderafspraken de basis

(Amsterdamse afspraak). De corporatie en de

vormen bij de planontwikkeling en realisatie van

bewonerscommissie stellen samen de opdracht-

het vernieuwingsproject (Amsterdamse afspraak).

formulering voor de second opinion op.

Hiermee werken zowel de corporatie als de bewonerscommissie met dezelfde basisafspraken.
Het haalbaarheidsonderzoek

Als de bewonerscommissie nadere informatie wil
over de financiële haalbaarheid van het projecten,
dan neemt zij contact op met de Huurderskoepel.

Na het informeren van de betrokken partijen

De koepel geeft dan aan wat zij kan en wil bete-

start de corporatie met het onderzoeken van

kenen voor de bewonerscommissie.

de mogelijke scenario’s voor de renovatie op
technische, juridische, maatschappelijke en
financiële haalbaarheid. In het haalbaarheidsonderzoek worden het bestemmingsplan, eventuele wijk- en buurtvisies en de woonvisie van
de gemeente meegenomen. Daarnaast haalt de
corporatie nieuwe informatie op bij betrokken
partijen, bijvoorbeeld door het doen van een
onderzoek naar de mening van de zittende

16
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RENOVATIE MET BEHOUD VAN
HUUROVEREENKOMST

inhoudsopgave

Een renovatie met behoud van huurovereenkomst houdt in dat de huurovereenkomst tussen de huurder en de corporatie na de renovatie in stand
blijft. De renovatie kan zowel in bewoonde als in niet bewoonde staat
worden uitgevoerd.
Het renovatietraject bestaat uit 3 fasen:
1.

het laatste deel van de oriëntatiefase: het opdrachtbesluit

2.

de ontwikkelingsfase

3.

de realisatiefase.

Per fase wordt uitgelegd wat de stappen en verantwoordelijkheden zijn voor
de corporatie en de bewonerscommissie.
EINDFASE: Het opdrachtbesluit: het voorleggen van
het voorkeursscenario
Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek maakt de
corporatie een concept opdrachtbesluit. In het concept opdrachtbesluit
werkt de corporatie het voorkeursscenario van de renovatie met behoud van
huurovereenkomst uit. In het voorkeursscenario staan de overwegingen en
de gevolgen van de aanpak: wat wordt aangepakt, wat betekent dit grofweg
voor de huur na de aanpak en kan de renovatie wel of niet in de bewoonde
staat worden uitgevoerd. De corporatie bespreekt het voorkeursscenario en
de overwegingen daarbij met de bewonerscommissie. De bewonerscommissie
kan ongevraagd advies geven op het voorkeursscenario. Na het bespreken
van het voorkeursscenario en het eventuele advies van de bewonerscommissie kan fase 1 worden afgerond door het voeren van een evaluatiegesprek
(Amsterdamse afspraak).

18
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FASE 2 – ONTWIKKELINGSFASE

Planvorming

In de ontwikkelingsfase wordt het projectplan verder uitgewerkt. In deze

De corporatie betrekt de bewonerscommissie en het stadsdeel bij de uitwer-

fase maken de corporatie en de bewonerscommissie samen het sociaal

king van het projectplan. Het contact tussen corporatie en stadsdeel richt zich

plan en het ontwerpplan (dit heet samen het projectplan).

op de procedures en vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het

A

renovatieproject.
planvorming: de corporatie betrekt de bewonerscommissie en het stadsdeel bij het opstel-

Het sociaal plan

len van het projectplan

Tegelijk met de uitwerking van het ontwerpplan maakt de corporatie samen
met de bewonerscommissie het sociaal plan (Amsterdamse afspraak), zie
bijlage 4 voor het format van het sociaal plan. Het sociaal plan komt tot stand

de corporatie stelt samen met de bewoners-

op basis van de dan bekende informatie. Tijdens de voorbereidingen en de uit-

commissie het sociaal plan op (bijlage 4)

voering kunnen er planwijzigingen zijn.. Dit kan reden zijn om het sociaal plan
hier op aan te passen, wat in overleg met de bewonerscommissie gebeurt. De
afspraken in het sociaal plan hebben tot doel het project voor de huurders zo
soepel mogelijk te laten verlopen.

de corporatie en de bewonerscommissie informeren samen de bewoners als het sociaal plan

In het sociaal plan worden ten minste de volgende onderwerpen besproken:

en het ontwerpplan (samen het projectplan)
gereed zijn

Aanleiding, beschrijving renovatiewerkzaamheden en planning
Het sociaal plan beschrijft de aanleiding voor het project, de context

de corporatie vraagt de bewonerscommissie

waarbinnen het project vorm krijgt, een beschrijving van de renovatie en

om een gekwalificeerd advies te geven op

welke woningen deel uitmaken van het project. Ook staat in het sociaal

het projectplan, volgens de termijnen in de

plan een voorlopige planning en de duur van de werkzaamheden.

Overlegwet. De bewonerscommissie voert een

Bewonersbegeleiding

bewonersraadpleging uit

In het sociaal plan staat informatie over de begeleiding van de huurders
en het bevat de adressen en contactgegevens van instanties en personen
die bij het renovatieproject betrokken zijn.

de corporatie reageert op het advies van de
bewonerscommissie

Interim beheer
In het sociaal plan maakt de corporatie met de bewonerscommissie

de corporatie, de bewonerscommissie en een

afspraken over het interim beheer. Interim beheer is een pakket van

ambtenaar van het stadsdeel gaan in gesprek

tijdelijke maatregelen om de leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en

over het advies van de bewonerscommissie en

toezicht in het complex voor en tijdens de werkzaamheden te waarbor-

de reactie van de corporatie op het advies

gen. Het gaat om zaken als onderhoud aan het complex, de tuinen en
straten, de inzet van tijdelijke verhuur maar ook over verlichting en het
plaatsen van afvalcontainers.

kan de bewonerscommissie zich vinden in de
reactie van de corporatie?

de corporatie en de bewonerscommissie dienen
NEE

JA

samen een geschil in bij de geschillencommissie.

Voorzieningen, vergoedingen en faciliteiten

Na uitspraak van de geschillencommissie wordt

In het sociaal plan maakt de corporatie met de bewonerscommissie afspra-

fase 2 afgesloten met een evaluatiegesprek

ken over voorzieningen waar de huurders gebruik van kunnen maken.

fase 2 wordt afgesloten met een evaluatiegesprek
Als de renovatie plaatsvindt in bewoonde staat gaat het bijvoorbeeld
om een ruimte waar huurders kunnen douchen, een logeerwoning of

20

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing & verbetering

A – Renovatie met behoud van huurovereenkomst

21

inhoudsopgave

A

een huiskamer die huurders tijdelijk kunnen gebruiken. Het kunnen

Een rekenvoorbeeld: bij een huursprong van 180 euro per maand is de

gebruiken van deze voorzieningen bij een renovatie in bewoonde staat

maximale tegemoetkoming in het eerste jaar (180-50 euro x 75 procent x

geeft geen recht op een verhuiskostenvergoeding, omdat er niet verhuisd

12 maanden) 1.170 euro en over de gehele drie jaar 2.340 euro.

wordt. De huurder heeft wel recht op een vergoeding ter compensatie
van het ongemak en herinrichtingskosten als gevolg van de renovatie

Huurders kunnen nog tot zes maanden na de huureinde datum

(Amsterdamse afspraak). De tegemoetkoming is 555 euro (prijspeil 2015)

huurgewenning aanvragen bij de corporatie waar zij van huren. Over

voor verbeteringen in de woning met een duur tot twee kalenderweken.

de termijn(en) van uitbetaling maakt de corporatie afspraken met de

Voor werkzaamheden die langer duren dan twee kalenderweken is de

huurder.

vergoeding per kalenderdag 50 euro bovenop de 555 euro, oplopend tot
een maximum van 1.665 euro (prijspeil 2015). Een rekenvoorbeeld: voor

Wisselwoningen

werkzaamheden die veertien kalenderdagen duren, ontvangt de huurder

Bij een renovatie met behoud van huurovereenkomst die niet in

555 euro, voor vijftien dagen 605 euro, et cetera.

bewoonde staat wordt uitgevoerd, zorgt de corporatie voor wisselwoningen (Amsterdamse afspraak). De huurder verhuist naar de wis-

Als bij de ingreep kozijnen (inclusief dubbelglas) worden vervangen en/of

selwoning en verhuist na de renovatie weer terug. Bij de verhuizing naar

vernieuwd of een centrale verwarmingsinstallatie wordt vervangen en/of

een wisselwoning heeft de huurder recht op de wettelijke verhuiskosten

nieuw geplaatst, dan kan de huurder geen aanspraak maken op de boven-

vergoeding (5.860 euro, prijspeil 2015). Bij het terugverhuizen naar de

genoemde financiële tegemoetkoming. Indien als gevolg van de uitvoering

eigen woning geldt het recht op de verhuiskostenvergoeding niet. De

van de werkzaamheden materiële schade is ontstaan, dan kan de huurder

verhuiskostenvergoeding wordt maximaal één keer uitgekeerd.

de verhuurder of de partij handelend in opdracht van de verhuurder, schriftelijk aansprakelijk stellen.

In een wisselwoningovereenkomst maken de corporatie en de huurder
afspraken over de huurprijs, de jaarlijkse huurverhoging en de duur van

Vaak kunnen verschillende verbeteringen niet op dezelfde dag worden

het verblijf in de wisselwoning. De netto huur (exclusief servicekosten)

uitgevoerd. De corporatie spreekt daarom met de bewonerscommissie

van de wisselwoning is bij aanvang van de wisselwoningovereenkomst

af hoe de start en het einde van de verbeteringen bepaald worden.

niet hoger dan de netto huur van de oude woning, tenzij de wisselwo-

Bij het onderbreken van de werkzaamheden moeten er minimaal de

ning op verzoek van de huurder extra kwaliteit biedt. De wisselwoning

volgende voorzieningen zijn: toilet, kook- en slaapgelegenheid. In het

is gestoffeerd en voorzien van een aansluiting op water, gas en licht. De

sociaal plan spreken de corporatie en de bewonerscommissie ook af

huurder heeft voor de verhuizing van en naar de wisselwoning tenminste

hoe om te gaan met onverwachte uitloop van werkzaamheden en

twee weken de tijd.

onvoorziene omstandigheden.
Huurgewenningsbijdrage

Bij een renovatie met behoud van huurovereenkomst die in onbewoonde
staat wordt uitgevoerd, kan de huurder er voor kiezen om met een

De Amsterdamse corporaties stellen een huurgewenningsbijdrage

stadsvernieuwingsurgentie definitief te verhuizen. De huurder kan in

beschikbaar voor huurders met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens

dit geval gebruik maken van de voorzieningen die gelden bij renovatie

en een belastbaar jaarinkomen van 42.316 euro (prijspeil 2015) die na een

zonder behoud van huurovereenkomst (zie deel B, voorzieningen en ver-

renovatie van hun woning te maken krijgen met een huursprong van

goedingen). De voorzieningen bij renovatie met behoud van huurover-

meer dan 50 euro per maand (Amsterdamse afspraak).

eenkomst zijn dan niet langer van toepassing op de betreffende huurder.

De bijdrage bedraagt:

Zelf aangebrachte voorzieningen

●

het eerste jaar: de nieuwe huur minus de oude minus 50 euro x 75 procent

De huurder komt in bepaalde gevallen in aanmerking voor een ver-

●

het tweede jaar: de nieuwe huur minus de oude minus 50 euro x 50 procent

goeding (BW 7:216 lid 3) voor een zelf aangebrachte voorziening (ZAV).

●

het derde jaar: de nieuwe huur minus de oude minus 50 euro x 25 procent

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vergoeding

De huurgewenningsbijdrage gaat over een maximum bedrag van 180 euro

verschillen per corporatie. De voorwaarden worden opgenomen in het

(prijspeil 2015) per maand, waarvan de huurder de eerste 50 euro zelf moet

sociaal plan.

betalen.
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In werking treden van het sociaal plan

1.

Een reactie op het projectplan als geheel.

Het sociaal plan treedt in werking na de formele kennisgeving van het

2.

De uitwerking van de renovatie en de gevolgen voor de huurders.

behalen van 70 procent akkoord van de huurders over de complexmatige

3.

Het sociaal plan, met daarin specifiek aandacht voor:

aanpak in het individuele renovatievoorstel (het redelijk voorstel) of

a.

Of de uitvoering van de werkzaamheden in bewoonde staat plaatsvindt.

eerder, indien de corporatie en huurders dat overeenkomen.

b.

De renovatiewerkzaamheden en de faciliteiten waar huurders gebruik

A

van kunnen maken.

Planadvies

c.

De afspraken over de huurprijzen na de ingreep.

Het ontwerpplan en het sociaal plan vormen samen het projectplan. Als het

d.

Het interim beheer.

ontwerpplan en het sociaal plan klaar zijn, informeert de corporatie in samenspraak met de bewonerscommissie alle huurders in het complex.
Gekwalificeerd advies op het projectplan

Na de reactie van de corporatie is er een gesprek tussen de corporatie, de
bewonerscommissie en een ambtelijke vertegenwoordiger van het stadsdeel.
Het doel van het gesprek is het bespreken van de reactie van de corporatie

Na het informeren van alle huurders vraagt de corporatie op basis van de Over-

op het advies van de bewonerscommissie, waarbij duidelijk moet worden

legwet de bewonerscommissie om gekwalificeerd advies over het projectplan

of de bewonerscommissie akkoord gaat met de reactie van de corporatie of

(het ontwerpplan en het sociaal plan). De Overlegwet biedt de bewonerscom-

dat zij naar de geschillencommissie gaan. Het stadsdeel toetst ambtelijk in

missie het recht op het geven van advies op de plannen. Het begrip gekwalifi-

hoeverre de corporatie zorgvuldig reageert op het advies. Getoetst wordt of

ceerd advies komt echter niet voor in de Overlegwet. Het recht op advies uit de

de corporatie op alle punten van de bewonerscommissie een gemotiveerde

Overlegwet heet in de Amsterdamse praktijk het gekwalificeerd advies.

reactie geeft.

De bewonerscommissie moet binnen een af te spreken termijn van tenminste

Partijen bekijken samen of het participatieplan nog voldoet of dat het moet

zes weken haar advies aan de corporatie schriftelijk kenbaar te maken,

worden bijgesteld. Als de bewonerscommissie vindt dat de corporatie zich in

waarna de corporatie binnen een termijn van twee weken een reactie geeft

het projectplan of bij het opstellen hiervan niet houdt aan de Kaderafspraken,

op het gekwalificeerd advies.

kan zij dit voorleggen aan de geschillencommissie. Na de uitspraak kan fase 2
worden afgerond.

Als de bewonerscommissie een gekwalificeerd advies geeft, voert zij een
bewonersraadpleging uit (mondeling, digitaal of schriftelijk). De bewoners-

Als de corporatie en de bewonerscommissie het eens zijn over het projectplan

commissie en de corporatie bepalen samen hoe de invulling en de uitvoering

(of er een uitspraak is van de Geschillencommissie) wordt fase 2 van het proces

van de bewonersraadpleging er uit komt te zien (Amsterdamse afspraak). De

afgerond door het voeren van een evaluatiegesprek en stelt de corporatie de

bewonersraadpleging heeft tot doel om de meningen van de huurders over

individuele renovatievoorstellen op (fase 3).

het projectplan te inventariseren. De corporatie en de bewonerscommissie
kiezen samen een derde deskundige partij om de bewonersraadpleging uit
te voeren (Amsterdamse afspraak). De corporatie ondersteunt de bewonerscommissie bij het uitvoeren van de bewonersraadpleging.
In de wet staat niet precies uitgeschreven wat in het gekwalificeerd advies
moet staan. Om het geven van een gekwalificeerd advies voor de bewonerscommissie makkelijker te maken doet in Amsterdam de corporatie daarom
een modelaanvraag tot gekwalificeerd advies bij de bewonerscommissie
(Amsterdamse afspraak). Deze model-adviesaanvraag heeft een vaste opzet en
benoemt de onderwerpen waar de corporatie de bewonerscommissie in ieder
geval advies over vraagt. De corporatie vraagt met de model-adviesaanvraag de
bewonerscommissie haar mening over in ieder geval de volgende punten:
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FASE 3 – REALISATIEFASE

te gaan. Als de huurder niet binnen 8 weken naar de kantonrechter gaat,

Bij renovatie met behoud van huurovereenkomst, moet de huurder

stemt hij alsnog in met het voorstel.

meewerken aan het verzoek van de corporatie om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Hier is formele instemming voor nodig. Om deze

Bij minder dan 70 procent akkoord:

instemming te krijgen legt de corporatie alle huurders individueel een

Stemt minder dan 70 procent van de huurders in met het voorstel, dan

renovatievoorstel voor en vraagt de huurder hiermee in te stemmen (wet-

gaat de renovatie alleen door voor de huurders die akkoord zijn gegaan

telijk kader, BW 7:220).

met het voorstel. Of – indien mogelijk – de corporatie past het plan

A

aan en doet een nieuw individueel voorstel. De corporatie kan ook naar
de kantonrechter stappen om het voorstel te laten bekijken. Keurt de
de corporatie stelt de individuele renovatie-

kantonrechter het voorstel goed, gaat de corporatie verder met het plan

voorstellen op. Het sociaal plan is onderdeel

en krijgen de huurders alsnog de kans om in te stemmen met het voor-

van het individuele voorstel. Huurders wordt

stel. Gaan de huurders dan weer niet akkoord, dan stuurt de corporatie

gevraagd of zij wel of niet akkoord gaan met

de huurders een brief over het uitvoeren van het renovatieplan met de

het voorstel

mededeling dat als de huurders niet meewerken, de huurovereenkomst
zal worden opgezegd (BW 7:220).

is 70 procent van de huurders akkoord met
het individuele renovatievoorstel?
JA

NEE

meerdere opties:

Bij het tellen van de stemmen is het volgende van toepassing:

- de corporatie renoveert alleen de woningen

●

Er is sprake van 70 procent instemming wanneer 70 procent van alle

van huurders die hebben ingestemd met het

huurders met een reguliere huurovereenkomst ‘ja’ zegt tegen het indivi-

voorstel

duele renovatievoorstel.

het voorstel is redelijk (wettelijk kader) en de

- of de corporatie doet een nieuw voorstel

renovatie kan beginnen

- of de corporatie stapt naar de kantonrechter
om het voorstel te toetsen

●

In het renovatievoorstel staat vermeld aan hoeveel huurders de corporatie het voorstel voorlegt.

●

Huurders met een tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandswet, een gebruiksovereenkomst of een campusovereenkomst, de
eigenaar-huurders en de leegstaande woningen tellen niet mee bij het

Het individueel renovatievoorstel
Door het voorleggen van het renovatievoorstel vraagt de corporatie de huurder

bepalen van het aantal deelnemende woningen.
●

inhoudelijk per huurder verschillen. Het voorstel vermeldt het type, de omvang

●
●

sociaal plan is een onderdeel van het individuele renovatievoorstel.

Huurders die geen ‘ja’ of ‘nee’ invullen of niet reageren worden nog
eenmaal benaderd om alsnog hun voorkeur uit te spreken.

benoemd, bijvoorbeeld een verhoging van de huurprijs en de servicekosten.
Indien van toepassing bevat het voorstel individueel gemaakte afspraken. Het

Huurders die ‘nee’ of geen ‘ja’ aangeven op het formulier en de huurders
die niet reageren tellen als nee-stemmer.

en de duur van de werkzaamheden. Verder staat in het voorstel een opsomming van de verbeteringen in de woning en worden de (financiële) gevolgen

Ja-stemmers zijn alleen de huurders die ook echt ‘ja’ aangeven op het
formulier.

in te stemmen met het renovatieproject. Het voorstel is individueel en kan

●

De corporatie en de bewonerscommissie leggen afspraken over het
renovatievoorstel vast in het sociaal plan.

Bij meer dan 70 procent akkoord:
Het renovatieproject kan starten als de meerderheid van de huurders (70

Voorbeeld

procent) instemt met het individuele renovatievoorstel (BW 7:220, lid 3).

Een renovatieproject bestaat uit een complex van 100 woningen. Hiervan

Volgens de wet wordt het project ‘redelijk’ geacht te zijn als ten minste

staan 8 woningen leeg en 12 woningen worden tijdelijk verhuurd op grond

70 procent van de huurders het eens is met het voorstel. De corporatie

van de Leegstandswet. De corporatie doet het renovatievoorstel dan aan 80

verstuurt bij 70 procent akkoord een brief naar de huurders waarin staat

huurders (=100 procent). Van de 80 aangeschreven huurders geven er 58 ‘ja’

dat 70 procent of meer van de huurders het eens is met het voorstel. Een

aan op het formulier. Het percentage ja-stemmers is dan 72,5 procent. Dit is

individuele huurder die het niet eens is met het voorstel kan ervoor kiezen

meer dan 70 procent en daarmee kan de renovatie beginnen.

om binnen 8 weken na het ontvangen van de brief naar de kantonrechter
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RENOVATIE ZONDER BEHOUD inhoudsopgave
VAN HUUROVEREENKOMST MET
MOGELIJKHEID TOT TERUGKEER
Een renovatie met dringend eigen gebruik houdt in dat de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder bij de renovatie niet in stand
blijft en dat de corporatie de huurovereenkomst opzegt. De gronden voor
dringend eigen gebruik staan in het Burgerlijk Wetboek. De renovatie kan
bestaan uit ingrijpende renovatie of sloop met vervangende nieuwbouw.
Er zijn mogelijkheden tot terugkeer.
Het renovatietraject bestaat uit 3 fasen:
1.

het laatste deel van de oriëntatiefase: het opdrachtbesluit

2.

de ontwikkelingsfase

3.

de realisatiefase

B

Per fase wordt uitgelegd wat de stappen en verantwoordelijkheden zijn voor
de corporatie en de bewonerscommissie.
EINDFASE: Het opdrachtbesluit: het voorleggen van het
voorkeursscenario en het vragen van advies
Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek maakt de
corporatie een concept opdrachtbesluit. In het concept opdrachtbesluit werkt
de corporatie het voorkeursscenario van de renovatie uit en legt uit wat de
overwegingen en de gevolgen zijn van de aanpak. In het voorkeursscenario
staat de aanleiding voor de aanpak, de motivatie voor de voorgestelde ingreep
en het niet behouden van de huurovereenkomst, het aantal sociale huurwoningen dat beschikbaar is voor terugkeerders, de voorwaarden voor terugkeer
(passendheid en beschikbaarheid) en de herhuisvestingsmogelijkheden voor
de huurders die niet terug kunnen keren naar het complex.
Duidelijk moet zijn dat het concept opdrachtbesluit gebaseerd is op de
resultaten van de haalbaarheid- en bewonersonderzoeken, eventuele wijk- en
gebiedsvisies en de uitkomsten van de overleggen met de bewonerscommissie
in de oriëntatiefase.
Door de bewonerscommissie wordt binnen zes weken een advies gegeven,
zoals omschreven in de Overlegwet. De bewonerscommissie baseert haar
advies op de visie bewoners, deze wordt gepeild door het houden van een
bewonersbijeenkomst. Binnen twee weken wordt door de woningcorporatie
op het advies gereageerd. Na de reactie van de corporatie is er een gesprek
tussen de corporatie, de bewonerscommissie en een ambtenaar van het
stadsdeel. Het doel van het gesprek is het bespreken van de reactie van de
corporatie op het advies van de bewonerscommissie, waarbij duidelijk moet
worden of de bewonerscommissie zich kan vinden in de reactie van de
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inhoudsopgave

In de ontwikkelingsfase wordt het projectplan verder uitgewerkt. In deze
fase maken de corporatie en de bewonerscommissie samen het sociaal
plan en het ontwerpplan voor de sociale huurwoningen.

corporatie of dat zij naar de kantonrechter gaat. De ambtenaar toetst in
hoeverre er zorgvuldig gereageerd is op het advies, en op alle punten van de
bewonerscommissie door de corporatie een gemotiveerde reactie is gegeven.

planvorming: de corporatie betrekt de bewonerscommissie en het stadsdeel bij het opstel-

Indien vanuit het advies van de bewonerscommissie argumenten naar voren

len van het projectplan.

worden gebracht die op wederzijdse instemming kunnen rekenen, dan wordt
het concept opdrachtbesluit door de corporatie binnen twee weken aangepast. Na het antwoord van de woningcorporatie vindt een gesprek plaats

de corporatie stelt samen met de bewoners-

met de bewonerscommissie en kan het concept opdrachtbesluit nog worden

commissie het sociaal plan op (bijlage 4)

aangepast.

B

Als de corporatie en de bewonerscommissie het eens zijn over het voorkeurs-

de corporatie en de bewonerscommissie infor-

scenario gaat het concept opdrachtbesluit de verdere besluitvorming in bij de

meren samen de bewoners als het sociaal plan

corporatie en wordt fase 1 van het proces afgerond door het voeren van een

en het ontwerpplan (samen het projectplan)

evaluatiegesprek. Partijen bekijken samen of het participatieplan nog voldoet

gereed zijn

B

of dat het moet worden bijgesteld.
Indien een eventueel verschil van inzicht ten aanzien van de noodzaak tot het

de corporatie vraagt de bewonerscommissie

opzeggen van de huurovereenkomsten na het adviestraject blijft bestaan, kan

om een gekwalificeerd advies te geven op

de kwestie worden voorgelegd aan de kantonrechter. Dit wordt geïnitieerd

het projectplan, volgens de termijnen in de

door de corporatie. Zolang partijen in afwachting zijn van een uitspraak van

Overlegwet. De bewonerscommissie geeft

de kantonrechter, zal fase 2 niet van start gaan (Amsterdamse afspraak).

alleen advies over de sociale huurwoningen in
het ontwerpplan. De bewonerscommissie voert

NB: Aangezien een dergelijke kwestie niet eerder juridisch is getoetst,

een bewonersraadpleging uit

worden in het geval van een rechtsgang alle partijen die betrokken zijn bij de
totstandkoming van de Kaderafspraken geïnformeerd. Hierbij worden ook
afspraken gemaakt over de verdeling van de proceskosten.

de corporatie reageert op het advies van de
bewonerscommissie

de corporatie, de bewonerscommissie en een
ambtenaar van het stadsdeel gaan in gesprek
over het advies van de bewonerscommissie en
de reactie van de corporatie op het advies

stemt de bewonerscommissie in met het al of
niet gewijzigde projectplan?
JA
fase 2 wordt afgesloten met een

de corporatie en de bewonerscommissie
NEE

stappen samen naar de geschillencommissie.
Pas na de uitspraak van de geschillencommissie
kan fase 2 worden afgerond met een evaluatiegesprek

evaluatiegesprek
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Planvorming

heid voor de huurder om vervangende woonruimte te vinden (BW 7:274).

De corporatie betrekt de bewonerscommissie en het stadsdeel bij de uitwer-

De huurder moet daarnaast ook zelf naar woonruimte zoeken.

king van het projectplan. Het contact tussen corporatie en stadsdeel richt

B

zich op de procedures en vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van

De Amsterdamse corporaties bieden huurders een aantal voorzieningen

het renovatieproject.

om een andere woning te kunnen vinden:

Het sociaal plan

(Semi)-stadsvernieuwingsurgentie

Gelijk met de uitwerking van het ontwerpplan voor de sociale huurwoningen

De huurder krijgt een stadsvernieuwingsurgentie om minimaal één tot

maakt de corporatie samen met de bewonerscommissie het sociaal plan

anderhalf jaar met voorrang te kunnen zoeken naar een sociale huur-

(Amsterdamse afspraak), zie bijlage 2 voor het format van het sociaal plan. Het

woning in WoningNet (Amsterdamse afspraak). De corporatie verzorgt

sociaal plan komt tot stand op basis van de dan bekende informatie. Tijdens de

en betaalt de inschrijving bij WoningNet, net als de verlengingskosten

voorbereidingen en de uitvoering kunnen zich planwijzigingen voordoen. Dit kan

(Amsterdamse afspraak). Hoofdhuurders van een onzelfstandige woning

reden zijn om het sociaal plan hier op aan te passen en gebeurt in overleg met

(mét een regulier overeenkomst) worden semi-stadsvernieuwingsurgent.

de bewonerscommissie. De afspraken in het sociaal plan hebben tot doel het

Met deze urgentie kunnen zij ook reageren op zelfstandige woningen in

project voor de huurders zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het sociaal plan

WoningNet. Als twee hoofdhuurders van twee onzelfstandige woningen

treedt in werking op de peildatum of eerder als de corporatie en huurders dat

samen willen verhuizen, krijgen zij samen één stadsvernieuwingsurgen-

overeen komen. Het plan wordt opgesteld voor het aanvragen van de peildatum.

tie waarmee zij samen in aanmerking kunnen komen voor één woning.

Het sociaal plan behandelt ten minste de volgende onderwerpen:

Stadsvernieuwingsurgenten gaan voor op andere urgenten (behalve op

Aanleiding, beschrijving renovatiewerkzaamheden en planning

mensen die door calamiteiten snel een andere woning nodig hebben)
en kunnen zowel in Amsterdam als in één andere gemeente binnen de

Het sociaal plan beschrijft de aanleiding voor het project, de context

Stadsregio Amsterdam met voorrang zoeken. Binnen de groep stadsver-

waarbinnen het project vorm krijgt, een beschrijving van de renova-

nieuwingsurgenten bepaalt de ingangsdatum van de huurovereenkomst

tiewerkzaamheden en welke woningen deel uitmaken van het project.

de onderlinge volgorde.

Tevens staat in het sociaal plan een voorlopige planning van de renovatie.
Bewonersbegeleiding

Inwonende kinderen vanaf 23 jaar kunnen, onder voorwaarden, een
semi-stadsvernieuwingsurgentie krijgen. Met deze urgentie kan het

In het sociaal plan staat informatie over de begeleiding van de huurders

inwonende kind reageren op sociale huurwoningen op WoningNet

en het bevat de adressen en contactgegevens van instanties en personen

(Amsterdamse afspraak). Kiest het inwonende kind van 23 jaar of

die bij het renovatieproject betrokken zijn.

ouder ervoor om een semi-urgentie aan te vragen, dan betekent dit

Interim beheer

dat hij/zij niet meer bij het huishouden van de ouders hoort. Ook niet
als geen gebruik wordt gemaakt van de semi-urgentie. Dit betekent

In het sociaal plan maakt de corporatie met de bewonerscommissie

dat wanneer de hoofdhuurder een passende woning zoekt of een

afspraken over het interim beheer. Interim beheer is een pakket van

aanbieding krijgt om in een gerenoveerde woning terug te keren, de

tijdelijke maatregelen om de leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en

semi-stadsvernieuwingsurgenten niet worden meegenomen bij het

toezicht in het complex voor en tijdens de werkzaamheden te waarbor-

beoordelen van de toewijzing.

gen. Het gaat om zaken als onderhoud aan het complex, de tuinen en
straten, maar ook over het plaatsen van extra verlichting en het plaatsen

(Semi-)stadsvernieuwingsurgenten reageren zelf op het vrijkomende

van afvalcontainers.

woningaanbod op WoningNet. De corporatie biedt (gevraagd en

Voorzieningen, vergoedingen en faciliteiten
Als de corporatie in een renovatieproject de huurovereenkomst opzegt,

ongevraagd) hulp en begeleiding bij het zoeken van andere woonruimte
voor stadsvernieuwingsurgenten. Deze begeleiding geldt niet voor semistadsvernieuwingsurgenten.

dan zegt de wet dat de corporatie moet voorzien in voldoende mogelijk-
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Garantie herhuisvesting binnen het eigen stadsdeel

Terugkeer en doorschuifrelaties

De corporaties spannen zich in (Amsterdamse afspraak) om de huurder,

In het sociaal plan worden de terugkeermogelijkheden en de voorwaar-

als hij/zij dat wil, zo dicht mogelijk bij de huidige woning te herhuisves-

den voor terugkeer benoemd. Afhankelijk van de mogelijkheden en de

ten. De huurder zoekt zelf naar een andere woning via WoningNet met

wenselijkheid kunnen de corporatie en de bewonerscommissie, samen

behulp van de stadsvernieuwingsurgentie. Soms is het lastig om een

met het stadsdeel, afspraken maken over doorschuifrelaties. In dat geval

woning in de buurt van het eigen complex te vinden, dan helpt de corpo-

maken de partijen afspraken over de mogelijkheid voor huurders om te

ratie bij het zoeken naar een woning in de buurt. In ieder geval wordt de

verhuizen (nieuwbouw of gerenoveerde woningen) naar een woning

huurder geherhuisvest in het eigen stadsdeel (Amsterdamse afspraak).

dicht bij hun bestaande woning.

Natuurlijk is het aanbod afhankelijk van de woningen die vrijkomen in

B

het betreffende stadsdeel. Hierbij wordt samengewerkt tussen de ver-

Bijdrage verhuis- en inrichtingskosten

schillende corporaties in het stedelijk platform herhuisvesting. Huurders

Huurders die als gevolg van een renovatie gedwongen moeten verhuizen

die niet passend kunnen worden geherhuisvest in het eigen stadsdeel

hebben wettelijk recht op een eenmalige bijdrage in de verhuis- en

(bijvoorbeeld doordat de woning die zij nodig hebben niet beschikbaar

inrichtingskosten (BW 7:274 en BBSH art. 11g). De minister stelt jaarlijks

is in het eigen stadsdeel), zullen via maatwerk worden geherhuisvest

de hoogte van het bedrag vast. Per 1 maart 2015 is de bijdrage 5.860 euro.

buiten hun eigen stadsdeel.

De beëindigingsdatum van het huurovereenkomst bepaalt de hoogte van
de vergoeding. De corporatie maakt 50 procent van de bijdrage over aan

Inkomensgrenzen

de huurder na akkoord met de opzegging van het huurovereenkomst en

De wetgeving bepaalt dat de corporaties minimaal 90 procent van

50 procent na oplevering van de oude woning. De corporatie verrekent

de sociale huurwoningen moeten verhuren aan huishoudens met een

openstaande vorderingen met de uit te keren bijdrage (BW 6:127 lid 2,

belastbaar jaarinkomen tot 34.911 euro (prijspeil 2015). Dit betekent

BW 7:220 lid 7 en BW 7:275 lid 5). In het sociaal plan kunnen afspraken

dat huishoudens met een hoger inkomen, die als gevolg van renovatie

gemaakt worden over een andere verdeling in het uitbetalen van de

moeten verhuizen, geen toegang hebben tot een andere sociale

verhuiskostenvergoeding.

huurwoning. Door het prijsverschil tussen sociale huur en vrije sector
huur en koop lukt het deze huishoudens niet altijd om een passende

Hoofdhuurders van een onzelfstandige woning (mét een reguliere

woning te vinden. De Amsterdamse corporaties maken om die reden een

huurovereenkomst) hebben recht op de helft van de wettelijke verhuis-

uitzondering op deze inkomensgrens: huishoudens met een belastbaar

kostenvergoeding. Als twee hoofdhuurders van twee onzelfstandige

inkomen tot 51.000 euro (prijspeil 2015) hebben de mogelijkheid om met

woningen samen willen verhuizen, hebben zij samen recht op één vol-

een stadsvernieuwingsurgentie een vervangende sociale huurwoning

ledige wettelijke verhuiskostenvergoeding (Amsterdamse afspraak).

te zoeken. Dit geldt tevens voor semi-stadsvernieuwingsurgenten.
Huishoudens met een belastbaar inkomen van meer dan 51.000 euro

Huurgewenningsbijdrage

komen niet in aanmerking voor een stadsvernieuwingsurgentie of een

De Amsterdamse corporaties stellen een huurgewenningsbijdrage

sociale huurwoning, maar moeten in het duurdere segment (koop of vrije

beschikbaar voor huurders met een inkomen tussen de huurtoeslag-

sector huur) zoeken. Deze huishoudens hebben wel recht op de wet-

grens en een belastbaar jaarinkomen van 42.316 euro (prijspeil 2015) die

telijke verhuiskostenvergoeding en begeleiding (Amsterdamse afspraak).

na verhuizing naar een sociale huurwoning te maken krijgen met een

Vanaf 1 januari 2016 wordt de grens van 51.000 euro jaarlijks geïndexeerd

huursprong van meer dan 50 euro per maand (Amsterdamse afspraak).

volgens de CPI norm.
Bevriezing netto huurprijs na de peildatum

De bijdrage bedraagt:
●

De corporatie bevriest de netto huurprijs van de lopende huurovereenkomst vanaf de peildatum (Amsterdamse afspraak). Dit betekent dat

50 euro x 75 procent
●

de jaarlijkse huurverhoging niet wordt doorberekend. Wel kunnen de
servicekosten jaarlijks stijgen.

het eerste jaar: de nieuwe huur minus de oude huur minus
het tweede jaar: de nieuwe huur minus de oude huur minus
50 euro x 50 procent

●

het derde jaar: de nieuwe huur minus de oude huur minus
50 euro x 25 procent
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De huurgewenningsbijdrage gaat over een maximum bedrag van 180

Gekwalificeerd advies op het projectplan

euro (prijspeil 2015) per maand, waarvan de huurder de eerste 50 euro

Na het informeren van alle huurders vraagt de corporatie op basis van de

zelf moet betalen.

Overlegwet de bewonerscommissie om gekwalificeerd advies over het sociaal
plan en het ontwerpplan van de sociale huurwoningen voor terugkeerders. De

B

Een rekenvoorbeeld: bij een huursprong van 180 euro per maand is de

bewonerscommissie mag schriftelijk advies geven over het ontwerpplan wat

maximale tegemoetkoming in het eerste jaar (180-50 euro x 75 procent

betreft het plan voor de sociale huurwoningen voor terugkeerders. De bewo-

x 12 maanden) 1.170 euro en over de gehele drie jaar 2.340 euro. Huurders

nerscommissie mag geen advies geven over plannen die gaan over koop en

kunnen huurgewenning tot zes maanden na de huureinde datum aan-

vrije sector huurwoningen (Amsterdamse afspraak). Mocht er ruimte zijn voor

vragen bij de corporatie waar zij van huurden. Over de termijn(en) van

bepaalde huurders voor doorschuiven naar een ander segment (bijvoorbeeld

uitbetaling maakt de corporatie afspraken met de huurder.

koop of vrije sector) in het complex dan worden hierover nadere afspraken

Wisselwoningen

gemaakt in het sociaal plan. De onderwerpen en de mate van invloed worden
nader bepaald in het participatieplan.

Bij renovatie zonder behoud van huurovereenkomst is de corporatie niet

Bij het advies over het sociaal plan geldt dat een meerderheid van de reguliere

verplicht om wisselwoningen in te zetten. Wanneer de corporatie er in

huurders in moet stemmen met het plan (wat blijkt uit de bewonersraadple-

overleg met de bewonerscommissie tóch voor kiest om wisselwoningen

ging). Als dit niet het geval is, adviseert de bewonerscommissie negatief en

in te zetten, maken de corporatie en de bewonerscommissie afspraken

kan de corporatie het plan bijstellen of partijen leggen het plan voor aan de

in het sociaal plan over de voorwaarden waaronder de corporatie

Geschillencommissie (Amsterdamse afspraak).

wisselwoningen inzet. Hierbij gaat het om maatwerk. Aan afspraken
in andere projecten kunnen geen rechten worden ontleend. Als geen

In de Overlegwet heeft de bewonerscommissie het recht op het geven van

wisselwoningen worden ingezet, verhuizen de huurders met behulp van

advies op het sociaal plan. Het begrip gekwalificeerd advies komt niet voor

hun stadsvernieuwingsurgentie naar een andere woning en keren zij na

in de Overlegwet. Het recht op advies uit de Overlegwet heet in de Amster-

de ingreep indien mogelijk terug naar het complex.

damse praktijk het gekwalificeerd advies.

Bij de verhuizing naar een wisselwoning heeft de huurder recht op de

De bewonerscommissie dient binnen een af te spreken termijn van tenminste

wettelijke verhuiskosten vergoeding (5.860 euro, prijspeil 2015). Bij het

zes weken haar advies aan de corporatie schriftelijk kenbaar te maken,

terugverhuizen naar de gerenoveerde woning geldt het recht op de

waarna de corporatie binnen een termijn van twee weken een reactie geeft

verhuiskostenvergoeding niet, een huurder krijgt maximaal één keer de

op het gekwalificeerd advies.

verhuiskostenvergoeding. De netto huur (exclusief servicekosten) van
de wisselwoning is bij aanvang van het wisselwoningovereenkomst niet

Als de bewonerscommissie een gekwalificeerd advies wil geven, laat zij een

hoger dan de netto huur van de oude woning, tenzij de geboden woning

bewonersraadpleging uitvoeren. De bewonerscommissie en de corporatie

op verzoek van de huurder extra kwaliteit biedt. Verdere afspraken over

bepalen samen hoe de invulling en de uitvoering van de bewonersraadpleging

wisselwoningen worden vastgelegd in het sociaal plan.

er uit komt te zien (Amsterdamse afspraak). De bewonersraadpleging heeft tot

Vergoeding zelf aangebrachte voorziening

doel om de meningen van de huurders over het projectplan te inventariseren.
Het betreft de punten die zij goed én niet goed aan het project vinden. De

De huurder komt in bepaalde gevallen in aanmerking voor een vergoeding

bewonerscommissie laat in de bewonersraadpleging ook onderzoeken welk

(BW 7:216 lid 3) voor een zelf aangebrachte voorziening (ZAV). De voor-

deel van de huurders zich kan vinden in het sociaal plan. De corporatie en de

waarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding verschillen per

bewonerscommissie kiezen samen een derde deskundige partij om de bewo-

corporatie. De voorwaarden worden opgenomen in het sociaal plan.

nersraadpleging uit te voeren (Amsterdamse afspraak). De corporatie onder-

Planadvies

steunt de bewonerscommissie bij het uitvoeren van de bewonersraadpleging.

Het ontwerpplan voor de sociale huurwoningen voor terugkeerders en het

In de wet staat niet wat er in het gekwalificeerd advies moet staan. De

sociaal plan vormen samen het projectplan. Als het ontwerpplan en het

adviesaanvraag heeft daarom een vaste opzet en benoemt de onderwerpen

sociaal plan gereed zijn, informeert de corporatie in samenspraak met de

waar de corporatie de bewonerscommissie advies over vraagt. De corporatie

bewonerscommissie alle huurders in het complex.

vraagt met de adviesaanvraag de bewonerscommissie haar mening over in
ieder geval de volgende punten:
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1.

Een reactie op het ontwerpplan voor de sociale huurwoningen voor

FASE 3 – REALISATIEFASE

terugkeerders.

In de laatste fase van het proces, de realisatiefase, vraagt de corporatie de

2.

Het sociaal plan, met daarin specifiek aandacht voor:

peildatum aan, start de herhuisvesting en wordt bij de huurders die zeven

a.

De faciliteiten om tijdelijk of definitief te verhuizen naar een woning

maanden voor de aanvang van de werkzaamheden nog niet verhuisd zijn,

elders.

de huurovereenkomst opgezegd.

b.

De afspraken over huurprijzen bij terugkeer.

c.

Het interim beheer.
de corporatie vraagt de peildatum aan bij de

Na de reactie van de corporatie is er een gesprek tussen de corporatie, de

afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam.

bewonerscommissie en een ambtenaar van de gemeente. Het doel van het

De werkwijze ligt vast in de uitvoeringsinstructie

gesprek is het bespreken van de reactie van de corporatie op het advies van de

B

B

bewonerscommissie, waarbij duidelijk moet worden of de bewonerscommissie akkoord gaat met de reactie van de corporatie of dat zij naar de geschil-

na afgifte van de peildatum door de gemeente

lencommissie gaan. De ambtenaar toetst in hoeverre zorgvuldig gereageerd

maakt de corporatie de huurders (semi-)

is op het advies, dat wil zeggen dat op alle punten van de bewonerscommissie

stadsvernieuwingsurgent, dit is de start van de

door de corporatie een gemotiveerde reactie is gegeven. Deze toetsing van de

herhuisvesting

ambtenaar wordt meegenomen in het beoordelen van de afgifte van de peildatum. Vervolgens neemt de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam (in
opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders) het besluit over

zeven maanden voor de start van de werk-

de peildatum.

zaamheden stuurt de corporatie alle nog niet
geherhuisveste huurders een vooraankondiging

De corporatie en de bewonerscommissie bekijken samen of het participatie-

van de huuropzegging. Zes maanden voor de

plan nog voldoet of dat het moet worden aangepast. Als de bewonerscom-

start van de werkzaamheden stuurt de corpo-

missie vindt dat de corporatie zich in het sociaal plan niet houdt aan de

ratie de definitieve huuropzegging

Kaderafspraken of de adviezen van de bewonerscommissie niet overneemt,
kan de bewonerscommissie dit voorleggen aan de Geschillencommissie. Na
de uitspraak van de geschillencommissie en de afwikkeling van het geschil

de huurder moet binnen zes weken na de ont-

geen instemming of geen reactie? De cor-

kan fase 2 worden afgerond. Zo lang het geschil loopt, kan de corporatie de

vangst van de huuropzegging schriftelijk laten

poratie schakelt de Wijksteunpunt Wonen

peildatum niet aanvragen bij de gemeente.

weten of hij instemt.

in om contact te leggen met de betreffende
huurder(s)

Als de corporatie en de bewonerscommissie het eens zijn over het projectplan
(of er een uitspraak van de geschillencommissie ligt) wordt fase 2 van het
proces afgerond door het voeren van een evaluatiegesprek. Hierna kan de
peildatum bij de gemeente worden aangevraagd in fase 3.
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Aanvragen van de peildatum
Na afronding van het gekwalificeerd advies vraagt de corporatie bij de afdeling
Wonen van de gemeente de peildatum aan. Met het vaststellen van de peildatum bepaalt de gemeente de ingangsdatum waarop de huurders stadsvernieuwingsurgent worden. De gemeente gaat bij het afgeven van de peildatum
na of de corporatie na de periode van herhuisvesting van de huurders kan
starten met de werkzaamheden. De peildatum ligt één tot anderhalf jaar voor
de start van de werkzaamheden. In de uitvoeringsinstructie staat de procedure voor het aanvragen van de peildatum met de rollen van de verschillende
partijen. De afdeling Wonen van de gemeente vraagt het stadsdeel om advies
voor afgifte van de peildatum. Het stadsdeel oordeelt over haalbaarheid van

B

het plan en de planning. In haar zwaarwegende advies neemt het stadsdeel
ook mee of het participatieproces verlopen is volgens de Kaderafspraken. Met
in achtneming van het zwaarwegende advies van het stadsdeel neemt de
afdeling Wonen van de gemeente een besluit voor peildatumafgifte.
Na de afgifte van de peildatum informeert de corporatie de betrokken huurders schriftelijk over de stadsvernieuwingsurgentie en gaat de herhuisvesting
van de huurders van start.
Opzeggen van de huurovereenkomst
Bij dringend eigen gebruik zegt de corporatie de lopende huurovereenkomsten op. Zeven maanden voor het starten van de werkzaamheden stuurt
de corporatie alle nog niet geherhuisveste huurders een vooraankondiging
van de huuropzegging (Amsterdamse afspraak). De volgende stap is de
daadwerkelijke opzegging, deze wordt zes maanden voor de start van de
werkzaamheden door de corporatie verstuurd. De opzeggingstermijn is wettelijk vastgelegd (BW 7:271) en is deels afhankelijk van de duur van de lopende
huurovereenkomst.
De huurder moet binnen zes weken na de dagtekening van de huuropzegging
schriftelijk laten weten of hij instemt met de opzegging. De corporatie registreert de opzegging of stuurt een herinneringsbrief naar de huurder waarvan
er geen reactie is ontvangen. Stemt de huurder niet in met de opzegging of
reageert de huurder niet op de brief, dan schakelt de corporatie het Wijksteunpunt Wonen in om contact te leggen met de huurder. Het Wijksteunpunt
Wonen ondersteunt de huurder met het doel om het aantal juridische procedures te beperken (Amsterdamse afspraak). Als de huurder, na het contact
met het Wijksteunpunt Wonen, alsnog niet instemt met de opzegging start de
corporatie een juridische procedure om de huurovereenkomst door de rechter
te laten beëindigen.
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RENOVATIE ZONDER BEHOUD inhoudsopgave
VAN HUUROVEREENKOMST
ZONDER TERUGKEERMOGELIJKHEID
Een renovatie zonder behoud van huurovereenkomst houdt in dat de
huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder bij de renovatie
niet in stand blijft en dat de corporatie de huurovereenkomst opzegt. De
renovatie kan bestaan uit ingrijpende renovatie of sloop met vervangende
nieuwbouw. Er zijn geen mogelijkheden tot terugkeer in het complex.
Het renovatietraject bestaat uit 3 fasen:
1.

het laatste deel van de oriëntatiefase: het opdrachtbesluit

2.

de ontwikkelingsfase

3.

de realisatiefase

Per fase wordt uitgelegd wat de stappen en verantwoordelijkheden zijn voor
de corporatie en de bewonerscommissie.
EINDFASE: Het opdrachtbesluit: het voorleggen van het
voorkeursscenario
en het vragen van advies
Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek maakt de
corporatie een concept opdrachtbesluit. In het concept opdrachtbesluit

C

werkt de corporatie het voorkeursscenario van de renovatie uit en legt
hierbij uit wat de overwegingen en de gevolgen zijn van de aanpak. In het
voorkeursscenario staat de aanleiding voor de aanpak, de motivatie voor de
voorgestelde ingreep en het niet behouden van de huurovereenkomst, en
wat de herhuisvestingsmogelijkheden zijn voor de huurders. Duidelijk moet
zijn dat het concept opdrachtbesluit gebaseerd is op de resultaten van de
haalbaarheid- en bewonersonderzoeken, eventuele wijk- en gebiedsvisies
en de uitkomsten van de overleggen met de bewonerscommissie in de
oriëntatiefase.
Door de bewonerscommissie wordt binnen zes weken een advies gegeven
zoals bedoeld in de Overlegwet. De bewonerscommissie baseert haar
advies op de visie bewoners, deze wordt gepeild door het houden van een
bewonersbijeenkomst. Binnen twee weken wordt door de woningcorporatie
op het advies gereageerd. Na de reactie van de corporatie is er een gesprek
tussen de corporatie, de bewonerscommissie en een ambtenaar van het
stadsdeel. Het doel van het gesprek is het bespreken van de reactie van
de corporatie op het advies van de bewonerscommissie, waarbij duidelijk
moet worden of de bewonerscommissie zich kan vinden in de reactie van
de corporatie of dat zij naar de kantonrechter gaat. De ambtenaar toetst in
hoeverre zorgvuldig gereageerd is op het advies, dat wil zeggen dat op alle
punten van de bewonerscommissie door de corporatie een gemotiveerde

44

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing & verbetering

C – Renovatie zonder behoud van huurovereenkomst zonder terugkeermogelijkheid

45

inhoudsopgave

reactie is gegeven.

FASE 2 – ONTWIKKELINGSFASE

Indien vanuit het advies van de bewonerscommissie argumenten naar voren

In de ontwikkelingsfase wordt het sociaal plan gemaakt.

worden gebracht die op wederzijdse instemming kunnen rekenen, dan
wordt het concept opdrachtbesluit door de corporatie binnen twee weken

de corporatie stelt samen met de bewoners-

aangepast. Na het antwoord van de woningcorporatie vindt een gesprek

commissie het sociaal plan op (bijlage 4)

plaats met de bewonerscommissie en kan het concept opdrachtbesluit nog
worden aangepast.
de corporatie en de bewonerscommissie inforAls de corporatie en de bewonerscommissie het eens zijn over het voorkeurs-

meren samen de bewoners als het sociaal plan

scenario gaat het concept opdrachtbesluit de verdere besluitvorming in bij de

gereed is

corporatie en wordt fase 1 van het proces afgerond met het voeren van een
evaluatiegesprek. Partijen bekijken samen of het participatieplan nog voldoet
of dat het moet worden bijgesteld.

de corporatie vraagt de bewonerscommissie
om een gekwalificeerd advies te geven op het

Indien een eventueel verschil van inzicht ten aanzien van de noodzaak tot het

sociaal plan, volgens de termijnen in de Overleg-

opzeggen van de huurovereenkomsten na het adviestraject blijft bestaan, kan

wet. De bewonerscommissie geeft geen advies

de kwestie worden voorgelegd aan de kantonrechter. Dit wordt geïnitieerd

over het ontwerpplan. De bewonerscommissie

door de corporatie. Zolang partijen in afwachting zijn van een uitspraak van

voert een bewonersraadpleging uit

de kantonrechter, zal fase 2 niet van start gaan (Amsterdamse afspraak).

C

NB: Aangezien een dergelijke kwestie niet eerder juridisch is getoetst,

de corporatie reageert op het advies van de

worden in het geval van een rechtsgang alle partijen die betrokken zijn bij de

bewonerscommissie

C

totstandkoming van de Kaderafspraken geïnformeerd. Hierbij worden ook
afspraken gemaakt over de verdeling van de proceskosten.
Het sociaal plan

de corporatie, de bewonerscommissie en een
ambtenaar van het stadsdeel gaan in gesprek

Het sociaal plan komt tot stand op basis van de dan bekende informatie, zie

over het advies van de bewonerscommissie en

bijlage 4 voor het format van het sociaal plan. Tijdens de voorbereidingen en

de reactie van de corporatie op het advies

de uitvoering kunnen zich planwijzigingen voordoen. Dit kan reden zijn om het
sociaal plan hier op aan te passen en gebeurt in samenspraak met de bewonerscommissie. De afspraken in het sociaal plan hebben tot doel het project

stemt de bewonerscommissie in met het al of

voor de huurders zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het sociaal plan treedt

niet gewijzigde sociaal plan?

in werking op de peildatum of eerder als de corporatie en huurders dat overeen

JA

komen. Het plan wordt opgesteld voor het aanvragen van de peildatum.

fase 2 wordt afgesloten met een
Als er ruimte is voor huurders om door te schuiven naar een ander segment

de corporatie en de bewonerscommissie
NEE

stappen samen naar de geschillencommissie.
Pas na de uitspraak van de geschillencommissie
kan fase 2 worden afgerond met een evaluatiegesprek

evaluatiegesprek

(bijvoorbeeld koop of vrije sector huur) binnen het complex dan worden
hierover nadere afspraken gemaakt in het sociaal plan. De onderwerpen en
de mate van invloed worden nader bepaald in het participatieplan. Daarnaast
licht de corporatie aan de bewonerscommissie toe hoe zij de toekomstige
bewoners betrekt bij de invulling van het plan.
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Het sociaal plan behandelt ten minste de volgende onderwerpen:
Aanleiding, beschrijving renovatiewerkzaamheden en planning

mensen die als gevolg van calamiteiten een andere woning nodig
hebben) en kunnen zowel in Amsterdam als in één andere gemeente
binnen de Stadsregio Amsterdam met voorrang zoeken. Binnen de groep

Het sociaal plan beschrijft de aanleiding voor het project, de context

stadsvernieuwingsurgenten bepaalt de ingangsdatum van de huurover-

waarbinnen het project vorm krijgt, een beschrijving van de renova-

eenkomst de onderlinge volgorde.

tiewerkzaamheden en welke woningen deel uitmaken van het project.

Inwonende kinderen vanaf 23 jaar kunnen, onder voorwaarden, een

Tevens staat in het sociaal plan een voorlopige planning van de renovatie.

semi-stadsvernieuwingsurgentie krijgen. Met deze urgentie kan het

Bewonersbegeleiding

inwonende kind reageren op sociale huurwoningen op WoningNet
(Amsterdamse afspraak). Kiest het inwonende kind van 23 jaar of

In het sociaal plan staat informatie over de begeleiding van de huurders

ouder ervoor om een semi-urgentie aan te vragen, dan betekent dit

en het bevat de adressen en contactgegevens van instanties en personen

dat hij niet meer bij het huishouden van de ouders hoort. Ook niet als

die bij het renovatieproject betrokken zijn.

er geen gebruik wordt gemaakt van de semi-urgentie. Dit betekent

Interim beheer

dat wanneer de hoofdhuurder een passende woning zoekt of een
aanbieding krijgt om in een gerenoveerde woning terug te keren, de

In het sociaal plan maakt de corporatie met de bewonerscommissie

semi-stadsvernieuwingsurgenten niet worden meegenomen bij het

afspraken over het interim beheer. Interim beheer is een pakket van

beoordelen van de toewijzing.

tijdelijke maatregelen om de leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid

C

en toezicht in en rond het complex voor en tijdens de werkzaamheden

(Semi-) stadsvernieuwingsurgenten reageren zelf op het vrijkomende

te waarborgen. Het gaat om zaken als onderhoud aan het complex, de

woningaanbod op WoningNet. De corporatie biedt (gevraagd en

tuinen en straten, maar ook over het plaatsen van extra verlichting en

ongevraagd) hulp en begeleiding bij het zoeken van andere woonruimte

het plaatsen van afvalcontainers.

voor stadsvernieuwingsurgenten. Deze begeleiding geldt niet voor semi-

Voorzieningen, vergoedingen en faciliteiten

stadsvernieuwingsurgenten.

C

Als de corporatie in een renovatieproject de huurovereenkomst opzegt,

Garantie herhuisvesting binnen het eigen stadsdeel

dan zegt de wet dat de corporatie moet voorzien in voldoende moge-

De corporaties spannen zich in (Amsterdamse afspraak) om de huurder,

lijkheden voor de huurder om vervangende woonruimte te vinden (BW

als hij/zij dat wil, zo dicht mogelijk bij de huidige woning te herhuisves-

7:274). De huurder moet daarnaast ook zelf naar woonruimte zoeken.

ten. De huurder zoekt zelf naar een andere woning via WoningNet. Soms
is het lastig om een woning in de buurt van het eigen complex te vinden,

De Amsterdamse corporaties bieden huurders een aantal voorzieningen

dan helpt de corporatie bij het zoeken naar een woning in de buurt.

om een andere woning te kunnen vinden:

In ieder geval wordt de huurder geherhuisvest in het eigen stadsdeel

(Semi)-stadsvernieuwingsurgentie

(Amsterdamse afspraak). Natuurlijk is het aanbod afhankelijk van de
woningen die vrijkomen. Hierbij wordt samengewerkt tussen de ver-

De huurder krijgt een stadsvernieuwingsurgentie om minimaal één tot

schillende corporaties in het stedelijk platform herhuisvesting. Huurders

anderhalf jaar met voorrang te kunnen zoeken naar een sociale huur-

die niet passend kunnen worden geherhuisvest in het eigen stadsdeel

woning in WoningNet (Amsterdamse afspraak). De corporatie verzorgt

(bijvoorbeeld doordat de woning die zij nodig hebben niet beschikbaar

en betaalt de inschrijving bij WoningNet, net als de verlengingskosten

is in het eigen stadsdeel), zullen via maatwerk worden geherhuisvest

(Amsterdamse afspraak). Hoofdhuurders van een onzelfstandige woning

buiten hun stadsdeel.

(mét een regulier overeenkomst) worden semi-stadsvernieuwingsurgent.
Met deze urgentie kunnen zij ook reageren op zelfstandige woningen in

Inkomensgrenzen

WoningNet. Als twee hoofdhuurders van twee onzelfstandige woningen

De wetgeving bepaalt dat de corporaties minimaal 90 procent van

samen willen verhuizen, krijgen zij samen één stadsvernieuwingsurgen-

de sociale huurwoningen moeten verhuren aan huishoudens met een

tie waarmee zij samen in aanmerking kunnen komen voor één woning.

belastbaar jaarinkomen tot 34.911 euro (prijspeil 2015). Dit betekent
dat huishoudens met een hoger inkomen, die als gevolg van renovatie

Stadsvernieuwingsurgenten gaan voor op andere urgenten (behalve
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huurwoning. Door het prijsverschil tussen sociale huur en vrije sector

grens en een belastbaar jaarinkomen van 42.316 euro (prijspeil 2015) die

huur en koop lukt het deze huishoudens niet altijd om een passende

na verhuizing naar een sociale huurwoning te maken krijgen met een

woning te vinden. De Amsterdamse corporaties maken om die reden een

huursprong van meer dan 50 euro per maand (Amsterdamse afspraak).

uitzondering op deze inkomensgrens: huishoudens met een belastbaar

De bijdrage bedraagt:

inkomen tot 51.000 euro (prijspeil 2015) hebben de mogelijkheid om met

●

een stadsvernieuwingsurgentie een vervangende sociale huurwoning
te zoeken. Dit geldt tevens voor semi-stadsvernieuwingsurgenten.

75 procent
●

Huishoudens met een belastbaar inkomen van meer dan 51.000 euro
komen niet in aanmerking voor een stadsvernieuwingsurgentie of een

het tweede jaar: de nieuwe huur minus de oude minus 50 euro x
50 procent

●

het derde jaar: de nieuwe huur minus de oude minus 50 euro x 25 procent

sociale huurwoning, maar moeten in het duurdere segment (koop of vrije

De huurgewenningsbijdrage gaat over een maximum bedrag van 180

sector huur) zoeken. Deze huishoudens hebben wel recht op de wet-

euro (prijspeil 2015) per maand, waarvan de huurder de eerste 50 euro

telijke verhuiskostenvergoeding en begeleiding (Amsterdamse afspraak).

zelf moet betalen.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de grens van 51.000 euro jaarlijks geïndexeerd

Een rekenvoorbeeld: bij een huursprong van 180 euro per maand is de

volgens de CPI norm.

maximale tegemoetkoming in het eerste jaar (180-50 euro x 75 procent

Bevriezing netto huurprijs na de peildatum

x 12 maanden) 1.170 euro en over de gehele drie jaar 2.340 euro. Huurders
kunnen huurgewenning tot zes maanden na de huureinde datum aan-

De corporatie bevriest de netto huurprijs van de lopende huurovereen-

vragen bij de corporatie waar zij van huurden. Over de termijn(en) van

komst vanaf de peildatum (Amsterdamse afspraak). Dit betekent dat

uitbetaling maakt de corporatie afspraken met de huurder.

de jaarlijkse huurverhoging niet wordt doorberekend. Wel kunnen de
servicekosten jaarlijks stijgen.
Bijdrage verhuis- en inrichtingskosten

C

het eerste jaar: de nieuwe huur minus de oude minus 50 euro x

Vergoeding zelf aangebrachte voorziening
De huurder komt in bepaalde gevallen in aanmerking voor een vergoeding (BW 7:216 lid 3) voor een zelf aangebrachte voorziening (ZAV).

Huurders die als gevolg van een renovatie gedwongen moeten verhuizen

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding

hebben wettelijk recht op een eenmalige bijdrage in de verhuis- en

verschillen per corporatie. De voorwaarden worden opgenomen in het

inrichtingskosten (BW 7:274 en BBSH art. 11g). De minister stelt jaarlijks

sociaal plan.

de hoogte van het bedrag vast. Per 1 maart 2015 is de bijdrage 5.860 euro.
De beëindigingsdatum van het huurovereenkomst bepaalt de hoogte van

Planadvies

de vergoeding. De corporatie maakt 50 procent van de bijdrage over aan

Als het sociaal plan gereed is, informeert de corporatie in samenspraak met de

de huurder na akkoord met de opzegging van het huurovereenkomst en

bewonerscommissie alle huurders in het complex.

50 procent na oplevering van de oude woning. De corporatie verrekent
openstaande vorderingen met de uit te keren bijdrage (BW 6:127 lid 2,

Gekwalificeerd advies op het sociaal plan

BW 7:220 lid 7 en BW 7:275 lid 5). In het sociaal plan kunnen afspraken

Na het informeren van alle huurders vraagt de corporatie op basis van de Over-

gemaakt worden over een andere verdeling in het uitbetalen van de

legwet de bewonerscommissie om gekwalificeerd advies over het sociaal plan.

verhuiskostenvergoeding.
Bij het advies over het sociaal plan geldt dat een meerderheid van de reguliere
Hoofdhuurders van een onzelfstandige woning (mét een reguliere

huurders in moet stemmen met het plan (wat blijkt uit de bewonersraadple-

huurovereenkomst) hebben recht op de helft van de wettelijke verhuis-

ging). Als dit niet het geval is, adviseert de bewonerscommissie negatief en

kostenvergoeding. Als twee hoofdhuurders van twee onzelfstandige

kan de corporatie het plan bijstellen of partijen leggen het plan voor aan de

woningen samen willen verhuizen, hebben zij samen recht op één vol-

Geschillencommissie (Amsterdamse afspraak).

ledige wettelijke verhuiskostenvergoeding (Amsterdamse afspraak).
Huurgewenningsbijdrage

50

In de Overlegwet heeft de bewonerscommissie het recht op het geven van
advies op het sociaal plan. Het begrip gekwalificeerd advies komt niet voor

De Amsterdamse corporaties stellen een huurgewenningsbijdrage

in de Overlegwet. Het recht op advies uit de Overlegwet heet in de Amster-

beschikbaar voor huurders met een inkomen tussen de huurtoeslag-

damse praktijk het gekwalificeerd advies.
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kan de bewonerscommissie dit voorleggen aan de Geschillencommissie. Na
De bewonerscommissie dient binnen een af te spreken termijn van tenminste

de uitspraak van de geschillencommissie en de afwikkeling van het geschil

zes weken haar advies aan de corporatie schriftelijk kenbaar te maken,

kan fase 2 worden afgerond. Zo lang het geschil loopt, kan de corporatie de

waarna de corporatie binnen een termijn van twee weken een reactie geeft

peildatum niet aanvragen bij de gemeente.

op het gekwalificeerd advies.
Als de corporatie en de bewonerscommissie het eens zijn over het sociaal
Als de bewonerscommissie een gekwalificeerd advies wil geven, laat zij een

plan (of er een uitspraak van de geschillencommissie ligt) wordt fase 2 van

bewonersraadpleging uitvoeren. De bewonerscommissie en de corporatie

het proces afgerond door het voeren van een evaluatiegesprek. Hierna kan de

bepalen samen hoe de invulling en de uitvoering van de bewonersraadpleging

peildatum bij de gemeente worden aangevraagd in fase 3.

er uit komt te zien (Amsterdamse afspraak). De bewonersraadpleging heeft tot
doel om de meningen van de huurders over het projectplan te inventariseren.

FASE 3 – REALISATIEFASE

Het betreft de punten die zij goed èn niet goed aan het project vinden. De

In de laatste fase van het proces, de realisatiefase, vraagt de corporatie de

bewonerscommissie laat in de bewonersraadpleging ook onderzoeken welk

peildatum aan, start de herhuisvesting en wordt bij de huurders die zeven

deel van de huurders zich kan vinden in het sociaal plan. De corporatie en de

maanden voor de aanvang van de werkzaamheden nog niet verhuisd zijn,

bewonerscommissie kiezen samen een derde deskundige partij om de bewo-

de huurovereenkomst opgezegd.

nersraadpleging uit te voeren (Amsterdamse afspraak). De corporatie ondersteunt de bewonerscommissie bij het uitvoeren van de bewonersraadpleging.

de corporatie vraagt de peildatum aan bij de
afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam.

In de wet staat niet wat er in het gekwalificeerd advies moet staan. De

De werkwijze ligt vast in de uitvoeringsinstructie

adviesaanvraag heeft daarom een vaste opzet en benoemt de onderwerpen
waar de corporatie de bewonerscommissie advies over vraagt. De corporatie

C

vraagt met de adviesaanvraag de bewonerscommissie haar mening over in

na afgifte van de peildatum door de gemeente

ieder geval de volgende punten:

maakt de corporatie de huurders (semi-)

1.

Het sociaal plan, met daarin specifiek aandacht voor:

stadsvernieuwingsurgent, dit is de start van de

a.

De faciliteiten om definitief te verhuizen naar een woning elders

herhuisvesting

b.

Het interim beheer.

Na de reactie van de corporatie is er een gesprek tussen de corporatie, de

Zeven maanden voor de start van de werk-

bewonerscommissie en een ambtenaar van de gemeente. Het doel van het

zaamheden stuurt de corporatie alle nog niet

gesprek is het bespreken van de reactie van de corporatie op het advies van de

geherhuisveste huurders een vooraankondiging

bewonerscommissie, waarbij duidelijk moet worden of de bewonerscommis-

van de huuropzegging. Zes maanden voor de

sie akkoord gaat met de reactie van de corporatie of dat zij naar de geschil-

start van de werkzaamheden stuurt de corpo-

lencommissie gaan. De ambtenaar toetst in hoeverre zorgvuldig gereageerd

ratie de definitieve huuropzegging

C

is op het advies, dat wil zeggen dat op alle punten van de bewonerscommissie
door de corporatie een gemotiveerde reactie is gegeven. Deze toetsing van de
ambtenaar wordt meegenomen in het beoordelen van de afgifte van de peil-

de huurder moet binnen zes weken na de ont-

geen instemming of geen reactie? De cor-

datum. Vervolgens neemt de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam (in

vangst van de huuropzegging schriftelijk laten

poratie schakelt de Wijksteunpunt Wonen

opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders) het besluit over

weten of hij instemt.

in om contact te leggen met de betreffende

de peildatum.

huurder(s)

De corporatie en de bewonerscommissie bekijken samen of het participatieplan nog voldoet of dat het moet worden aangepast. Als de bewonerscommissie vindt dat de corporatie zich in het sociaal plan niet houdt aan de
Kaderafspraken of de adviezen van de bewonerscommissie niet overneemt,
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Aanvragen van de peildatum
Na afronding van het gekwalificeerd advies vraagt de corporatie bij de afdeling
Wonen van de gemeente de peildatum aan. Met het vaststellen van de peildatum bepaalt de gemeente de ingangsdatum waarop de huurders stadsvernieuwingsurgent worden. De gemeente gaat bij het afgeven van de peildatum
na of de corporatie na de periode van herhuisvesting van de huurders kan
starten met de werkzaamheden. De peildatum ligt één tot anderhalf jaar voor
de start van de werkzaamheden In de uitvoeringsinstructie staat de procedure voor het aanvragen van de peildatum met de rollen van de verschillende
partijen. De afdeling Wonen van de gemeente vraagt het stadsdeel om advies
voor afgifte van de peildatum. Het stadsdeel oordeelt over haalbaarheid van
het plan en de planning. In haar zwaarwegende advies neemt het stadsdeel
ook mee of het participatieproces verlopen is volgens de Kaderafspraken. Met
in achtneming van het zwaarwegende advies van het stadsdeel neemt de
afdeling Wonen van de gemeente een besluit voor peildatumafgifte.
Na de afgifte van de peildatum informeert de corporatie de betrokken huurders schriftelijk over de stadsvernieuwingsurgentie en gaat de herhuisvesting
van de huurders van start.
Opzeggen van de huurovereenkomst
Bij dringend eigen gebruik zegt de corporatie de lopende huurovereenkom-

C

sten op. Zeven maanden voor het starten van de werkzaamheden stuurt
de corporatie alle nog niet geherhuisveste huurders een vooraankondiging
van de huuropzegging (Amsterdamse afspraak). De volgende stap is de
daadwerkelijke opzegging, deze wordt zes maanden voor de start van de
werkzaamheden door de corporatie verstuurd. De opzeggingstermijn is
wettelijk vastgelegd (BW 7:271) en is deels afhankelijk van de duur van de
lopende huurovereenkomst.
De huurder moet binnen zes weken na de dagtekening van de huuropzegging
schriftelijk laten weten of hij instemt met de opzegging. De corporatie registreert de opzegging of stuurt een herinneringsbrief naar de huurder waarvan
er geen reactie is ontvangen. Stemt de huurder niet in met de opzegging of
reageert de huurder niet op de brief, dan schakelt de corporatie het Wijksteunpunt Wonen in om contact te leggen met de huurder. Het Wijksteunpunt
Wonen ondersteunt de huurder met het doel om het aantal juridische procedures te beperken (Amsterdamse afspraak). Als de huurder, na het contact
met het Wijksteunpunt Wonen, alsnog niet instemt met de opzegging start de
corporatie een juridische procedure om de huurovereenkomst door de rechter
te laten beëindigen.
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D

COMBINATIE VAN BEHOUD
HUUROVEREENKOMST
EN ZONDER BEHOUD VAN
HUUROVEREENKOMST

inhoudsopgave

Er zijn projecten waarin de aanpak bestaat uit zowel renovatie met
behoud van huurovereenkomst als renovatie zonder behoud van de
huurovereenkomst (dan wel met of zonder terugkeermogelijkheid). Voor
de uitvoering van de verschillende processen gelden de werkwijzen zoals
omschreven in de Amsterdamse Kaderafspraken, deel A tot en met C.
●

Voor huurders die de huurovereenkomst behouden, zie deel A

●

Voor huurders zonder behoud huurovereenkomst, met mogelijkheid tot
terugkeer, zie deel B

●

Voor huurders zonder behoud huurovereenkomst, zonder mogelijkheid
tot terugkeer, zie deel C

Uitzonderingen
Bij de projecten waarbij de drie vormen (A t/m C) worden gecombineerd,
wordt één sociaal plan opgesteld. Hierin worden de verschillende aanpakken
omgeschreven en staan ook de voorzieningen en vergoedingen. Per voorziening of vergoeding wordt duidelijk omschreven voor welke huurders (adressen) de voorziening of vergoeding van toepassing is.
Voor het uitbrengen van gekwalificeerd advies op het projectplan voert de
bewonerscommissie een bewonersraadpleging uit onder alle bewoners met
een regulier huurcontract, omdat de bewonerscommissie er is voor alle bewoners in het complex. De huurders worden geraadpleegd op de punten die voor
hen van toepassing zijn.
Het schema van variant D vindt u op de volgende pagina.

D
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FASE 2 – ONTWIKKELINGSFASE

inhoudsopgave

de corporatie stelt samen met de bewonerscommissie het sociaal plan op (bijlage 4). Voor
alle huurders geldt één sociaal plan waarin
staat wat voor welke huurder van toepassing is

de corporatie en de bewonerscommissie informeren samen de bewoners als het sociaal plan
gereed is

de corporatie vraagt de bewonerscommissie
om een gekwalificeerd advies te geven op
het sociaal plan, volgens de termijnen in de
Overlegwet. De bewonerscommissie voert een
bewonersraadpleging uit. De huurders worden
geraadpleegd op de punten die voor hen van
toepassing zijn

de corporatie reageert op het advies van de
bewonerscommissie

de corporatie, de bewonerscommissie en een
ambtenaar van het stadsdeel gaan in gesprek
over het advies van de bewonerscommissie en
de reactie van de corporatie op het advies

stemt de bewonerscommissie in met het
sociaal plan?

stappen samen naar de geschillencommissie.
Pas na de uitspraak van de geschillencommissie

JA

D

de corporatie en de bewonerscommissie
NEE

kan fase 2 worden afgerond met een evaluatie-

fase 2 wordt afgesloten met een evaluatiegesprek

gesprek

FASE 3: DE REALISATIEFASE

voor huurders met behoud huurovereenkomst
geldt optie A
voor huurders zonder behoud van huurovereenkomst met terugkeermogelijkheid geldt
optie B en voor huurders zonder terugkeermogelijkheid geldt optie C
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BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST

inhoudsopgave

Adviesrecht(gekwalificeerd)

de basis vormen van het werkgebied van een

is. Gebruiksovereenkomsten mogen niet in strijd

Huurharmonisatie

Het recht van huurders, zoals is vastgelegd in de

bewonerscommissie.

zijn met een doelmatige en rechtvaardige verde-

Bij het leegkomen van een woning in eenmaal

ling van woonruimten.

ophogen van de huur. Voor sociale huurwoningen

overlegwet, om gevraagd en ongevraagd schriftelijk te mogen reageren op voorgenomen beleid en

Consumentenprijsindex (CPI)

waarvan de verhuurder alleen voldoende beargu-

De gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland en

Geschillencommissie kaderafspraken

menteerd c.q. onderbouwd vanaf mag wijken.

wordt gebruikt om o.a. de indexering van huren,

Commissie die op basis van schriftelijk en monde-

lijfrenten en belastingtabellen vast te stellen. De

linge informatie een bindend oordeel geeft over

Huurovereenkomst

inflatie is een percentage van de CPI.

de toepassing van de kaderafspraken. Het kan

Een huurovereenkomst is een overeenkomst

daarbij niet gaan over zaken die in wetgeving zijn

(afspraak), waarbij de verhuurder zich verplicht

vastgelegd.

om aan de huurder een woning c.q. bedrijfsruimte

Behoud huurovereenkomst
Renovatie waarbij het bestaande huurcontract in
stand wordt gehouden.Belastbaar jaarinkomen

Corporatie

Het inkomen waarover inkomstenbelasting moet

Een vereniging of stichting uitsluitend werkzaam

worden betaald, minus eventuele aftrekposten en

is in het belang van de volkshuisvesting en zijnde

Haalbaarheidsonderzoek

verrekenbare verliezen.

een toegelaten instelling, zoals bedoeld in artikel

Het onderzoek naar de technische, juridische,

70 van de Woningwet.

maatschappelijke en financiële haalbaarheid van

Bewonerscommissie

verschillende plannen.

mag de maximale huurprijs niet overschreden
worden.

in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht
is tot doen van een tegenprestatie (meestal het
betalen van huur).
Huursprong

Een bewonerscommissie, al dan niet zijnde een

Doorschuifrelaties

rechtspersoon, is een uit de huurders en / of hun

Afspraken over de mogelijkheid om bewoners te

Herhuisvesting

mede- huurders gekozen of benoemde verte-

herhuisvesten in nieuwbouw woningen en gere-

Het opnieuw huisvesten van huurders die als

genwoordiging en voldoet aan de eisen uit de

noveerde woningen in de nabijheid van de huidige

gevolg van renovatie c.q. sloop/nieuwbouw niet

Huurtoeslaggrens

overlegwet.

woning.

kunnen of willen terugkeren in de woning waar-

Het maximale inkomen waarmee een huurder

Bewonersplatform

Dringend eigen gebruik

voor zij een geldig huurcontract hebben.

met een sociale huurcontract en ouder dan 23 jaar

Zie klankbordgroep

Het ontbinden van het huurcontract omdat

Huurder

van verhuurder redelijkerwijs niet kan worden

Huurder en/of medehuurder is(zijn) de natuurlijke

partner c.q. medebewoners heeft en of de huurder

verlangd dat het huurcontract blijft bestaan.

persoon(en) die een woning huurt(en) in eigen-

jonger of ouder dan 65 jaar is. De bedragen

De raadpleging onder bewoners met als doel de

Bij verschil van mening bepaalt de rechter wat

dom van een verhuurder.

worden jaarlijks door de minister vastgesteld.

mening van de bewoners over het voorliggende

redelijkerwijs is.

Bewonersraadpleging

Een verhoging ineens van de netto huur. Het
betreft hier niet de jaarlijkse huurverhoging.

huurtoeslag kan ontvangen. Daarnaast speelt het
een rol of de huurder alleenstaand is, dan wel een

Huurderskoepel

Informatieplicht

doel de bewonerscommissie te ondersteunen in

Federatie (AFWC)

Huurdersorganisatie is een rechtspersoon, zoals

Plicht van de verhuurder om huurders, bewoners-

het formuleren van een gekwalificeerd advies op

Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorpo-

benoemd in de overlegwet en in het BBSH, die een

commissie en/of huurdersvereniging te informe-

het projectplan.

raties is een samenwerkingsverband van corpora-

samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten

ren over wijzigingen van het beleid. Dit op het

ties in Amsterdam.

met een verhuurder.

niveau waarop huurder of organisatie actief is.

Een woning waarvoor huurder en verhuurder een

Financiële tegemoetkoming

Huurdersorganisatie

Interim-beheer

geldig huurcontract hebben afgesloten.

De financiële vergoeding die de huurder ontvangt

zie huurderskoepel

Het beheer dat tot doel heeft de leefbaarheid

projectplan te inventariseren. Het heeft tevens tot

Bewoonde staat

bij renovatie in bewoonde staat. De hoogte van de

Bruto huurprijs
Huur inclusief de bijkomende kosten zoals servicekosten en/of andere kosten.

tijdens het vernieuwingstraject op peil te houden.

vergoeding is afhankelijk van de duur en de aard

Huurdersvereniging Amsterdam (HA)

van ingrepen en is in de kaderafspraken vastgelegd.

Stedelijke vereniging van huurders en huurdersor-

het complex, de tuinen en straten, maar ook over

ganisaties in Amsterdam.

verlichting en het plaatsen van bv. afvalcontainers

Gebruiksovereenkomst

Het gaat daarbij om het dagelijks onderhoud aan

en het gebruik van de woningen.

Complex

Het in bruikleen geven van woningen, zonder

Huurgewenning

Een verzameling woningen van een verhuurder

dat daar huurbetaling tegenover staat, omdat

Tegemoetkoming, verdeeld over een aantal van

Kaderafspraken

die financieel, administratief, qua bouwwijze of

onzeker is wat de toekomst van de woning c.q.

te voren vastgelegde jaren, om de stap naar de

De Kaderafspraken beschrijven het proces van de

anderszins een eenheid vormen en die in beginsel

complex is en tijdelijke verhuur (nog) niet mogelijk

uiteindelijke huurhoogte makkelijker te maken.

totstandkoming van renovatieprojecten (renovatie
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inhoudsopgave

en sloop) en richt zich hierbij voornamelijk op de

Monitor

Particuliere huurwoning

Sociaal Plan

relatie tussen de huurders en de corporatie in

Het onderzoek om achteraf de effecten van

Woning in eigendom van een particuliere eige-

Afspraken om het vernieuwingsproject voor

het project. De beschrijving baseert zich op de

gevoerd beleid vast te leggen.

naar.

de bewoners financieel en materieel zo soepel

lingen op de wet in de vorm van Amsterdamse

Netto huurprijs

Peildatum

afspraken. Het is een overeenkomst tussen de

Huur zonder bijkomende kosten

De datum die door gemeente wordt aangemerkt

mogelijk zal de bewoner verbetering van de

als aanvangsdatum van de herhuisvesting van de

woonsituatie worden geboden.

wettelijke kaders en bevat een aantal aanvul-

corporaties, de gemeente en de Huurdersvereniging Amsterdam.

Onderhoud
Herstel in en aan de woningen en/of aan het

Klankbordgroep

bewoners.

mogelijk te laten verlopen. Bewoners krijgen
daardoor zekerheid over hun rechten. Waar

Sociale huurwoning

woongebouw ter voorkoming van gebreken.

Planontwikkelingsfase

Een groep van bewoners, waarin de bewoners

Dit om het woongenot c.q. de kwaliteit van de

Het uitwerken van het project tot een projectplan

een huur van maximaal 710 euro en waarvoor, bij

op persoonlijke titel en met een afgebakend rol

woning/woongebouw in stand te houden.

op hoofdlijnen bestaande uit het ontwerpen van

90 procent van de toewijzingen, de huurder een

de woningen en een sociaal plan.

inkomen beneden de 34.911 euro (prijspeil 2015)

zitting hebben. In dit specifieke geval betreft het

Een woning, in eigendom van een corporatie, met

alleen de renovatie. De overlegwet is niet op hen

Opdrachtbesluit

van toepassing.

Het besluit waarin de definitieve mogelijkheden

Projectplan

door de corporatie worden vastgelegd en er meer

Renovatieplan op hoofdlijnen bestaande uit het

duidelijkheid komt over de planning.

ontwerp van de woningen en het sociaal plan.

van een woning de gelegenheid biedt de woning

Oriëntatiefase

Realisatiefase

Het totaal aan woningen in een gebied en in het

tijdelijk te verhuren waarbij beperkte huurbe-

Het verkennen van de verschillende mogelijkhe-

Concrete invulling van het projectplan.

bezit of het beheer van de corporaties en met een

scherming geldt en de huurovereenkomst eenzij-

den van een mogelijke aanpak van een complex/

dig kan worden opgezegd. Voor tijdelijke verhuur

buurt.

Leegstandswet
De leegstandswet is een regeling die de eigenaar

is een vergunning van de gemeente nodig.

Overlegwet

Redelijk voorstel tot Renovatie

moet hebben. Voor (semi)-stadsvernieuwingsurgenten geldt een inkomensgrens van 51.000 euro
(prijspeil 2015).
Sociale woningvoorraad

maximale huur van 710 euro (prijspeil 2015).

Een voorstel tot renovatie van de woning, met

Stadsvernieuwing

behoud van huurcontract, waarvan wordt aange-

Renovatie en/of sloop/nieuwbouw van woningen

Wet waarin de minimale eisen, waaraan het

nomen dat de huurder akkoord kan gaan met de

in grote delen van de stad met als doel de leef-

overleg tussen huurders en verhuurders moet

wijzigingen in en aan de woning en het aanpassen

baarheid te verbeteren. Het kan daarbij gaan om

voldoen, zijn vastgelegd.

van de huurhoogte.

woningen van één of meerdere eigenaren.

die is ontstaan als gevolg van de uitvoering van

Panel

Renovatie

Stadsvernieuwingsurgent

werkzaamheden. Daaronder valt niet huurver-

zie klankbordgroep

Het door middel van veranderingen en/of toe-

Huurder waarvan het huurcontract wordt ont-

voegingen vernieuwen van een woongebouw

bonden en die vervangende woonruimte nodig

c.q. complex. Wettelijk is bepaald dat ook sloop/

heeft. De huurder krijgt voorrang op andere

nieuwbouw hieronder valt.

woningzoekenden.

Materiële schade als gevolg
van uitvoering werkzaamheden
Onder schade in deze Kaderafspraken wordt
verstaan materiële schade aan roerende zaken

mindering in geval van vermindering van het
huurgenot of hinder ten gevolge van een gebrek

Participatieladder

(art. 7: 207 BW).

Instrument waarmee kan worden benoemd en

Mogelijkheid tot terugkeer

vastgesteld in welke mate er invloed uitgeoefend
kan worden. De ladder is onderverdeeld in vijf

Second opinion

Startbesluit

De mogelijkheid tot terugkeer is de mogelijkheid

treden zijnde: informeren, raadplegen, adviseren,

Onafhankelijk onderzoek door een derde partij.

Het officieel maken van het voornemen om een

van bewoners om na het afronden van de renova-

coproduceren en meebeslissen.

tie of het opleveren van vervangende nieuwbouw

Semi-stadsvernieuwinsurgentie

project op haalbaarheid te onderzoeken.

terug te keren naar het eigen complex, de eigen

Participatieplan

Stadsvernieuwingsurgentie voor gezinsleden,

Strategisch voorraadbeleid

straat of de eigen buurt. De mogelijkheden voor

Afspraken die huurders en verhuurders met elkaar

zijnde eigen kinderen en ouder dan 23 jaar en voor

Beleid waarin de corporaties haar beheer en

terugkeer worden voor de verhuizing uit de oude

maken over de positie en de mate van invloed

hoofdbewoners van onzelfstandige woningen met

onderhoudsbeleid voor de korte en lange termijn

woning besproken en vastgelegd.

bewoners bij het renovatieproject. De kaderaf-

een regulier huurcontract.

voor haar woningvoorraad heeft vastgelegd.

spraken zijn de basis van deze afspraken.
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BIJLAGE 2: FORMAT PARTICIPATIEPLAN

inhoudsopgave

Tijdelijke verhuur

Woonvisie

In het participatieplan komen ten minste de

De participatieladder:

Het met toestemming van de gemeente tijdelijk

Het uitdragen van de identiteit en de waarden

volgende onderwerpen aan de orde:

Bij het uitvoeren van een renovatieproject leggen

verhuren van woningen waarvan binnen een

waar de corporatie voor staat op de lange termijn,

afgesproken termijn bekend is dat deze worden

het beschrijven van de doelen die er zijn en hoe

gesloopt c.q. ingrijpend worden gerenoveerd.

men die doelen wil bereiken.

de bewonerscommissie en de corporatie in een
●

De participatie bij de mijlpalen in het

participatieplan vast hoe bewoners gedurende

proces: indien van toepassing het advies bij

het renovatieproject participeren. Hulpmiddel

het concept opdrachtbesluit en het advies

hierbij is de participatieladder. Via de sporten

bij het sociaal plan / ontwerpplan

van de ladder is de participatie in te richten van

De samenwerking tussen de corporatie,

informeren (beperkte participatie gericht op het

Uitvoeringsinstructie 12

Woonwensenonderzoek

De door de gemeente te volgen procedure bij b.v.

Het onderzoek waarbij iedere huurder zijn per-

het verlenen van een peildatum.

soonlijke wensen met betrekking tot zijn huidige

de bewonerscommissie en de huurders-

uitwisselen van informatie) tot samenwerken

c.q. toekomstige woon/leefsituatie kenbaar kan

ondersteuner

(intensieve participatie waarbij de partijen ook

De verwachtingen over en weer: waar

samen beslissingen nemen).

Verhuiskostenvergoeding

maken met als doel hier in de planvorming zo veel

De vergoeding die huurder ontvangt wanneer
deze via een wisselwoning of met een stadsver-

●

●

kunnen huurders wel en niet over mee-

als mogelijk rekening mee te houden.

praten

1.

Informeren

De doelstelling voor de participatie in het

Participatie begint met informatie uitwisselen.

project

Het vormt de basis om te kunnen participeren.

Een beschrijving van de rol en positie van de

De minimale vorm van participatie is in de rol van

nieuwingsurgentie verhuist. Er is dan sprake van

ZAV-beleid

renovatie ‘niet in bewoonde staat’. De hoogte van

Zelf Aangebrachte Voorzieningenbeleid is een

de vergoeding wordt jaarlijks door de overheid

door corporaties vastgesteld beleid om het door

vastgesteld.

huurders zelf aanpassen van de woning c.q.

huurders(commissie) in het plan gerelateerd

toehoorder. In de overlegwet is het recht op infor-

woongebouw te reguleren. In het ZAV-beleid is ook

aan de participatieladder (zie eind van dit

matie bij vernieuwingsprojecten voor bewoners

vastgelegd welke vergoeding huurders voor deze

format).

vastgelegd.

Verzamel inkomen
De som van alle inkomsten van de bewoners van
23 jaar en ouder en ingeschreven op één adres.

aanpassingen krijgen bij vertrek uit de woning.

●
●

●

70 procent instemming

Een beschrijving van de informatievoorziening en de participatie- en communicatie-

2.

Raadplegen

instrumenten.

Een sport hoger op de participatieladder hebben

Het niveau van de participatie per fase (zie

de bewoners de rol van geconsulteerde. Tijdens

Wisselwoning

Enquête waarbij de stem van alle betrokken huur-

Een woning die tijdelijk en gestoffeerd aan een

ders met een geldig huurcontract wordt gevraagd

participatieladder) en een beschrijving van

het renovatieproject bepaalt de verhuurder

huurder en zijn gezin, ter beschikking wordt

over de renovatieplannen en er geen sprake is van

de te betrekken groep huurders.

de agenda en consulteert betrokkenen, zoals

gesteld gedurende de periode dat de woning

‘dringend eigen gebruik’. Artikel 220 lid 2 en 3 van

Een tijdsplanning, inclusief de planning van

bewoners en stadsdeel bij de ontwikkeling van de

waarvoor zij een geldig huurcontract hebben

het Burgerlijk Wetboek is hierop van toepassing.

de gekwalificeerd adviesaanvraag en reac-

plannen. De verhuurder toetst bij bewoners hoe

tietermijn bij andere formele momenten

zij over de plannen. De resultaten uit de gesprek-

van besluitvorming.

ken zijn niet bindend voor de besluitvorming.

●

●

wordt gerenoveerd c.q. er sprake is van een
doorschuifrelatie.
●

WoningNet
Organisatie, in eigendom van een aantal corporaties, die bemiddelt bij de verdeling van huurwo-

●

ningen in de regio Amsterdam.
●

Woonruimteverdeling

De wijze waarop de corporatie de inbreng
van de huurders(commissie) betrekt in haar

3a.

Adviseren

besluitvorming.

Op de volgende sport van de participatieladder

De vorm van overleg bij wijziging van de

hebben de bewoners de rol van adviseur. De

plannen tijdens de uitvoeringsfase.

verhuurder stelt de gespreksagenda op en vraagt

Afspraken over evaluatie van het participa-

bewoners tijdens de planontwikkeling adviezen

tietraject.

op basis van de plannen te formuleren. De adviezen zijn niet bindend voor de besluitvorming.

Afspraken tussen de gemeente, de corporaties
en de beheerders van woningen met aanvullende
voorzieningen ten aanzien van de toewijzing van

3b.

woningen, voor zover regeling niet plaats vindt in

Een variant van adviseren is (mee)ontwerpen.

een Huisvestingsverordening.

Bewoners zijn ervaringsdeskundig, en leveren
een bijdrage aan de planvorming voor buurt

Woonruimtebemiddeling

of woning. De bijdrage is niet bindend voor de
besluitvorming.

Hulp bij het vinden van een andere huurwoning.
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BIJLAGE 3: FORMAT
VOORKEURSSCENARIO

BIJLAGE 4: FORMAT SOCIAAL PLAN

In het voorkeursscenario komen ten minste de

In het sociaal plan komen ten minste de vol-

volgende onderwerpen aan de orde:

gende onderwerpen aan de orde:

●

Een omschrijving van de voorgenomen reno-

●

Aanleiding, ontwerpplan en planning

oordeel van de bewoners een bindende rol in de

vatie, zowel het type als de woningen waar

○

de aanleiding voor het project

renovatie zonder behoud van huurovereen-

besluitvorming.

die onderdeel zijn van het project.

○

aard van de ingreep: renovatie met behoud

komst met terugkeermogelijkheid)

4.

Meebeslissen

●

inhoudsopgave

Voorwaarden en regelingen (semi)stadsvernieuwingsurgentie

In de rol van medebeslisser betrekt de corporatie
de bewoners bij de planvorming en heeft het

5.

●

Voorwaarden voor terugkeer (alleen bij

van overeenkomst of zonder behoud van

Samenwerken

●

De aanleiding voor de renovatie, onder-

Samenwerken is de hoogste vorm van participa-

bouwd met documenten uit het haalbaar-

tie: samen tekenen, samen beslissen, samen uit-

heidsonderzoek

huurovereenkomst
○

gen vallen onder het project
○

voeren en/of samen betalen. Een voorbeeld is een
vereniging van eigenaren. In contractvorm leggen

●

De gevolgen van de aanpak:

partners dan vast wie wat doet en wanneer.

○

Wel of geen behoud van huurcontract

○

Bij renovatie met behoud huurcontract: wel

omschrijving van het project: welke woninbeschrijving van de werkzaamheden en de
duur van de werkzaamheden

○

(geplande) startdatum van de werkzaamheden

of niet in bewoonde staat
○

○

Bij renovatie zonder behoud huurcontract:

●

Bewonersbegeleiding

wel of geen terugkeermogelijkheden na de

○

invulling van de Bewonersbegeleiding

ingreep

○

contactpersonen van de corporatie,

Bij terugkeermogelijkheden wordt het

Wijksteunpunt Wonen en bewoners-

aantal sociale huurwoningen na de ingreep

commissie

benoemd en net als de voorwaarden van

○

terugkeer
○

bereikbaarheid contactpersonen /
spreekuren

Bij geen of niet voldoende terugkeermogelijkheden: de herhuisvestingsmogelijkheden

●

Interim beheer

binnen het eigen stadsdeel

○

extra maatregelen interim beheer

●

Voorzieningen, vergoedingen en faciliteiten

○

inzet van douche-, logeer- en verblijfswoningen (alleen bij renovatie met behoud
van huurovereenkomst)

○

inzet van wisselwoningen (alleen recht bij
renovatie met behoud van huurovereenkomst als deze niet in bewoonde staat kan
worden uitgevoerd).

○

vergoedingen: financiële tegemoetkoming
renovatie met behoud van huurovereenkomst in bewoonde staat, wettelijke
verhuiskostenvergoeding, huurgewenningsbijdrage

○

huurhoogte na de renovatie

○

voorwaarden opleveren te renoveren of te
slopen woning

○
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BIJLAGE 5: REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE
AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN 2015-2019
ARTIKEL 1: definities

ken. Een huurder kan geen geschil voorleggen

In dit reglement wordt verstaan onder:

aan de geschillencommissie betreffende

1.

Geschillencommissie: geschillencommissie

zaken waarover door een huurdersorganisatie

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing verbetering.
2.

Geschil: een door verzoeker schriftelijk aan de
geschillencommissie kenbaar gemaakt onge-

3.
4.

7.

zijn gehanteerd en adviezen zijn afgehandeld,

geschil, het aantal in behandeling genomen

ratie of nog kunnen worden gemaakt.

waardoor verzoeker geacht kan worden

geschillen, de afhandelingstermijn van de

rechtstreeks in zijn belangen te zijn getroffen.

geschillen, het aantal niet in behandeling

1.

Het mogelijk maken dat partijen hun geschil-

van de geschillencommissie

Kaderafspraken: Amsterdamse Kaderafspra-

len kunnen voorleggen aan een onafhanke-

1.

ken bij vernieuwing en verbetering.

lijke partij over zaken waar ze direct belang

bestaande uit drie afgevaardigden namens

Huurdersorganisatie: Een vertegenwoordiging

bij hebben.

de gemeente Amsterdam, de Huurdersver-

genomen geschillen onder vermelding van
de reden voor het niet in behandeling nemen
en het aantal en aard van de uitgebrachte
bindende uitspraken.

De geschillencommissie bestaat uit vier leden,

ARTIKEL 8: niet in behandeling te

Geschillen tussen huurder(s),

eniging Amsterdam en de Amsterdamse

nemen klachten

platform, huurderskoepel, huurdersorganisatie)

huurdersorganisatie(s) en corporatie met

woningcorporaties met stemrecht en een

Een geschil zal niet in behandeling worden

die het overleg voert overeenkomstig de

betrekking tot de Kaderafspraken te beslech-

onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht.

Kaderafspraken.

ten door een schikking te bevorderen dan

Verzoeker: een huurder, huurdersorganisatie

wel een bindende uitspraak te doen.

Wederpartij: een betrokken partij jegens

2.

ARTIKEL 4: taak van de geschillencommissie

wie door verzoeker een geschil aanhangig is

De geschillencommissie heeft tot taak:

gemaakt.

1.

2.

De leden alsmede vier plaatsvervangende
dams Volkshuisvestingsoverleg.

3.

is voorgelegd of in handen van een deur-

met Amsterdamse huurders of verhuurders-

complex waarvoor de ingreep wordt voorbe-

een geschil betreffende de uitleg, de interpre-

organisaties.

reid (zie ook art. 2c).

tatie of toepassing van de Kaderafspraken.
Amsterdamse Kaderafspraken te onder-

adressering aan: de geschillencommissie

ken partijen bij de Kaderafspraken. Dat kan

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieu-

ook zijn door partijen terug te sturen naar

geschillencommissie

wing en verbetering, te adresseren aan de

de onderhandelingstafel of een traject van

1.

Een geschil kan aan de geschillencommissie

en hierover uitspraak doen met in achtne-

worden voorgelegd door een huurdersor-

ming van de binnen dit reglement opgestelde

ARTIKEL 7: werkwijze en plichten van de

ganisatie of door een woningcorporatie die

termijnen.

aangemerkt.

ARTIKEL 5: Definitie geschil:

Een individuele huurder die direct in zijn

Van een geschil is sprake als een van de betrokken

belang is getroffen worden en niet is aan te

partijen een schriftelijk stuk indient waaruit blijkt

merken als een huurdersorganisatie, kan uit-

dat verzoeker zich niet kan verenigen met:

sluitend geschillen aan de geschillencommis-

1.

○
○

Een verzoek wordt ingediend drie weken
kelingsfase heeft plaatsgevonden, dan wel

bindende uitspraak te doen aan de betrok-

○

lencommissie.
4.

nadat het evaluatiegesprek over de ontwik-

lencommissie te worden voorgelegd door

Het behandelen van voorgelegde geschillen

niet schriftelijk is aangeleverd bij de geschil-

wordt een secretariaat benoemd (gemeente)

zoeken en omtrent haar bevindingen een

mediation in te laten gaan.

Een verzoek tot behandeling van een geschil

Apart van de drie geschillencommissie leden

Geschillen dienen schriftelijk aan de geschil-

3.

waarder of advocaat is gesteld.
3.

De onafhankelijk voorzitter is jurist en adviseert de overige leden.

5.

Het geschil inmiddels ook aan een rechter, de
huurcommissie of een vergelijkbaar college,

hebben geen belangen bij of directe binding

Geschillen over de toepassing van de

genoemd in art. 5
2.

vereniging en de Amsterdamse corporaties,

ling in strijd met de Kaderafspraken of over
4.

Deze niet voldoet aan de criteria zoals

De leden, aangewezen door de Huurders-

Geschillen in behandeling nemen over hande-

2.

genomen indien:
1.

leden worden benoemd door het Amster-

Huurder: een reguliere huurder van het

als direct belanghebbende kunnen worden
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verzoeker, een korte omschrijving van het

reeds afspraken zijn gemaakt met de corpo-

van de Amsterdamse Kaderafspraken.

Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam.

3.

minste worden opgenomen: de naam van de

De wijze waarop de beschreven procedures

3.

ARTIKEL 3: doel van de geschillencommissie

Gemeente Amsterdam, afdeling Wonen,
2.

bij van ontvangen geschillen, waarin ten-

spraken door een wederpartij

ARTIKEL 6: samenstelling en benoeming

ARTIKEL 2: voorleggen geschil
1.

De uitleg en de toepassing van de Kaderaf-

De geschillencommissie heeft tot doel:

of woningcorporatie die een geschil voorlegt.
6.

2.

noegen betrekking hebbend op de uitvoering

van huurders (bewonerscommissie, huurders-

5.

inhoudsopgave

het verzoek onredelijk laat is ingediend.
5.

Verzoeker een geschil indient met het enkele
doel de voortgang van het project te vertragen.

De geschillencommissie bereidt behandeling
van geschillen voor:

Een geschil kan wel in behandeling worden

beoordeelt klachten en geschillen op ont-

genomen indien het geschil aan een rechter is

vankelijkheid.

voorgelegd en tevens de betreffende rechter

stelt onder andere identiteit van de verzoe-

verzocht is de behandeling in afwachting van de

ker vast.

beslissing op het geschil, aan te houden.

vraagt aanvullende informatie bij verzoeker
en/ of wederpartij aan.

ARTIKEL 9: ontvangst geschil

○

onderneemt relevante actie.

1.

2.

De geschillencommissie vergadert tenminste 1

Namens de geschillencommissie bepaalt de
voorzitter of het geschil door de geschillencommissie in behandeling wordt genomen.

2.

Verzoeker krijgt binnen twee weken een

Een handeling dan wel het nalaten ervan

maal per jaar en zo vaak als dit in verband met

sie voorleggen die betrekking hebben op de

door een wederpartij betreffende de

de afhandeling van geschillen noodzakelijk is.

schriftelijke ontvangstbevestiging van het

Amsterdamse afspraken in de Kaderafspra-

Kaderafspraken.

De geschillencommissie houdt een register

geschil. Daarin wordt tevens meegedeeld

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing & verbetering
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inhoudsopgave

of het geschil bij de geschillencommissie in
3.

De geschillencommissie kan, na overleg

het bindend advies herstellen of gegevens

medegedeeld. In alle gevallen wordt de uit-

behandeling zal worden genomen.

met verzoeker en wederpartij besluiten

verbeteren.

spraak/voorlopige procedure schriftelijk aan

Indien de verzoeker niet akkoord gaat met

om geschillen die een sterk onderling

een afwijzing door de voorzitter, kan deze de

samenhangend verband vertonen, samen te

ARTIKEL 13: leemtes

commissie verzoeken het geschil alsnog te

voegen en tegelijkertijd te behandelen.

In gevallen waar het reglement Kaderafspraken

ARTIKEL 16: vaststelling en wijziging reglement

De geschillencommissie kan zich laten advi-

niet in voorziet, beslist de geschillencommissie

Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd

seren door deskundigen.

naar redelijkheid en billijkheid.

door het Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg.

behandelen.
4.

3.

4.

Indien de geschillencommissie het geschil
zal behandelen, informeert zij verzoeker

5.

binnen welke termijn het geschil zal worden
behandeld en geeft zij zo mogelijk de datum

5.

ARTIKEL 12: de beraadslagingen en advies

lencommissie zal worden gehoord.

1.

De geschillencommissie beslist over haar

gemaakt.
ARTIKEL 17: Slotbepalingen

missie zijn besloten en niet openbaar.

tot een geschil waarop dit reglement van

De werking van de geschillencommissie zal in

De geschillencommissie beslist bij meerder-

toepassing is.

ieder geval na het eerste jaar door de samenstel-

Indien de voorzitter of nadien de geschil-

worden genomen als minimaal drie leden

1.

lencommissie zich niet ontvankelijk acht

aanwezig zijn.

merkt geschillen die een onmiddellijke

Als spoedgeschil kunnen worden aange-

lers van de Kaderafspraken worden geëvalueerd
en eventueel zal dit reglement op basis daarvan
worden aangepast en of aangevuld.

De geschillencommissie brengt zo spoedig

voorziening behoeven en daardoor niet op de

Dit reglement kan worden aangevuld met een

wordt de verzoeker hiervan zo spoedig

mogelijk, doch binnen zes weken nadat het

gebruikelijke wijze kunnen worden behan-

Huishoudelijk Reglement, waarvan de bepalingen

mogelijk schriftelijk in kennis gesteld.

geschil is ontvangen, haar advies schriftelijk

deld. Van de voorzitter moet verlof worden

niet in strijd mogen zijn met dit reglement. In het

uit aan verzoeker en de wederpartij.

verkregen het geschil als spoedgeschil te

Huishoudelijk Reglement kunnen onder andere

De termijn kan worden opgeschort indien

behandelen. De voorzitter kan alvorens op

regels worden gegeven omtrent:

de commissie gebruik maakt van de

een en ander te beslissen, de wederpartij in

○

De wederpartij zal zo spoedig mogelijk na

mogelijkheid om zich te laten adviseren

de gelegenheid stellen hem daarover in te

ontvangst van het geschil in de gelegenheid

door een deskundige vanaf de dag dat aan

lichten. De voorzitter beslist of een geschil

worden gesteld om schriftelijk op het voor-

de deskundige om advies is gevraagd tot de

als spoedgeschil wordt aangemerkt.

○

de taken van de voorzitter

gelegde geschil te reageren.

dag waarop het advies is ontvangen.

Indien de voorzitter van oordeel is dat een

○

de jaarlijkse vergadering van de geschillen-

De geschillencommissie kan ook derden voor
met het geschil te worden gehoord, dan wel

4.

5.
6.

te adviseren.
ARTIKEL 11: vergadering en overige

7.

2.

De geschillencommissie kan beslissen voor

geschil als spoedgeschil wordt aangemerkt,

ten hoogste 6 weken te verdagen.

roept de voorzitter de geschillencommissie

Verder uitstel is alleen mogelijk indien alle

bijeen voor het behandelen van het

partijen daarmee instemmen.

spoedgeschil.

Naast het doen van een bindende uitspraak

3.

deling zijn van toepassing, voor zover het

adviseren. Bij een gegronde of ongegronde

spoedeisende karakter dit toelaat. Indien bij

klacht doet de geschillencommissie een

een spoedgeschil afgeweken wordt van de

De vergadering van de geschillencommissie

bindende uitspraak ten aanzien van de

bepalingen voor de gebruikelijke behande-

is niet openbaar. De voorzitter kan besluiten,

afhandeling van het geschil.

ling, kan de voorzitter een voorlopige voor-

Indien de geschillencommissie een reken- of

ziening nemen.

en verzoeker

na partijen en de overige geschillencommis-

8.

sieleden te hebben gehoord, derden toe te

schrijffout in het bindend advies heeft

laten tot de vergadering, tenzij de privacy van

gemaakt, kan de voorzitter van de geschil-

het uitbrengen van de voorlopige voorzie-

partijen zich hiertegen verzet.

lencommissie binnen twee weken na de

ning wordt de uitspraak/voorlopige voor-

Partijen worden in de vergadering in de gele-

verzenddatum van het bindend advies

ziening zonder uitstel (per fax/telefonisch/

genheid gesteld hun standpunt toe te lichten.

een kennelijke rekenfout of schrijffout in

per email) aan verzoeker en wederpartij

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing & verbetering

4.

de wijze en benoeming van plaatsvervangende geschillencommissieleden en van een
plaatsvervangend voorzitter

commissie
○

de middelen waaruit de huishoudelijke uitgaven zullen worden bestreden

○

De bepalingen voor de gebruikelijke behan-

kan de geschillencommissie ook partijen

bevoegdheden van de geschillencommissie
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is op het moment dat het geschil aanhangig wordt

enig handelen of nalaten met betrekking

ARTIKEL 15: Spoedprocedure

3.

In geval van wijziging geldt de tekst die van kracht

De beraadslagingen van de geschillencom-

last of ruggespraak; besluiten kunnen

de vergadering uitnodigen om in verband

2.

vangende leden zijn niet aansprakelijk voor

gegrond zijn van het geschil.

de vergadering van de geschillencommissie

1.

Leden van de geschillencommissie en plaatsver-

heid van stemmen; ieder lid stemt zonder

ARTIKEL 10: voorbereiding van

2.

2.

ARTIKEL 14: uitsluiting aansprakelijkheid

partijen en het geheel of gedeeltelijk (on)

om andere redenen dan hiervoor genoemd,

1.

bijstaan door derden.

aan waarop de verzoeker door de geschil-

bevoegdheid, de ontvankelijkheid van de

6.

Partijen hebben het recht zich te laten

verzoeker en wederpartij bevestigd.

het honorarium van de geschillencommissieleden, alsmede hun reis- en verblijfkosten

○

de termijnen voor zover deze termijnen niet
in dit reglement zijn bepaald

○

de nadere voorwaarden waaraan het indienen van een geschil dient te voldoen.

○

Het Huishoudelijk reglement wordt door
betrokken partijen vastgesteld.

Na het doen van een bindende uitspraak of
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BIJLAGE 6: DE AMSTERDAMSE AFSPRAKEN OP EEN RIJ

inhoudsopgave

In de Amsterdamse Kaderafspraken staan

Bewonersondersteuning

op basis van de leegstandswet en gebruiks-

Na het bespreken van het voorkeursscenario

naast het wettelijke kader bij vernieuwing en

De corporatie biedt de bewonerscommissie bij de

overeenkomsten, moet worden besproken met

kan fase 1 worden afgerond door het voeren van

verbetering ook Amsterdamse afspraken. In

start van het proces ondersteuning aan, die de

de bewonerscommissie. De procedure voor

een evaluatiegesprek. In het geval van renovatie

deze bijlage staan de afspraken per onderwerp

corporatie betaalt. De bewonerscommissie kiest

verhuur op basis van de leegstandswet staat in

zonder behoud van huurovereenkomst vraagt de

bij elkaar.

in overleg met de corporatie de bewonersonder-

de uitvoeringsinstructie van de gemeente. Als

corporatie de bewonerscommissie om gekwali-

steuner uit. De Huurderskoepel van de betrokken

de corporatie eerder dan een halfjaar voor de

ficeerd advies op het voorkeursscenario volgens

corporatie geeft de bewonerscommissie infor-

peildatum wil gaan verhuren op basis van de

de termijnen in de Overlegwet. Als de bewoners-

matie en een cursus. De cursus wordt gegeven

Leegstandswet, doet de corporatie een voorstel

commissie negatief adviseert op het scenario en

De Overlegwet vormt het wettelijk kader voor de

op kosten van de koepel. In de cursus worden de

aan de bewonerscommissie en stuurt dit voorstel

de bijbehorende argumenten van de corporatie,

communicatie tussen de corporatie (verhuurder)

Kaderafspraken uitgelegd en worden de rechten

samen met de reactie van de bewonerscommis-

stappen partijen samen naar de kantonrechter.

en de huurders. De Overlegwet verstaat onder een

en plichten van de bewonerscommissie in het

sie naar het stadsdeel.

bewonerscommissie een commissie van huurders in

proces toegelicht.

Algemene bepalingen
De bewonerscommissie

een wooncomplex van minimaal 25 woningen. Dit

FASE 2 – de ontwikkelingsfase

FASE 1 – de oriëntatiefase

Het sociaal plan

betekent formeel dat de Overlegwet voor bewo-

Mijlpalen in het proces

Het haalbaarheidsonderzoek

Tegelijk met de uitwerking van het ontwerpplan

nerscommissies bij renovatieprojecten met minder

Er zijn twee mijlpalen in het proces: het afsluiten

Een belangrijk onderdeel van het haalbaarheids-

maakt de corporatie samen met de bewoners-

dan 25 woningen niet geldt. De Amsterdamse

van de eerste fase (de oriëntatiefase) en het

onderzoek is het onderzoek naar de technische

commissie het sociaal plan, volgens het format in

corporaties gaan bij kleinere projecten van 25 tot

afsluiten van de tweede fase (de ontwikkelings-

staat van het complex. De corporatie bespreekt

bijlage 4.

10 woningen op dezelfde manier met de huurders

fase). Aan het eind van deze twee fasen vindt een

de resultaten van het onderzoek met de bewo-

en bewonerscommissies om. De Amsterdamse

evaluatiegesprek plaats tussen de corporatie, de

nerscommissie. Als de bewonerscommissie en

Als de renovatie plaatsvindt in bewoonde staat

partijen komen daarom overeen dat de informa-

bewonerscommissie en de bewonersondersteu-

de corporatie een verschil van mening hebben

gaat het bijvoorbeeld om een ruimte waar huur-

tieplicht en het adviesrecht uit de Overlegwet ook

ner. Het doel van het gesprek is het evalueren

over de uitkomsten van het onderzoek heeft de

ders kunnen douchen, een logeerwoning of een

geldt bij kleinere renovatieprojecten. Voor com-

van de voorgaande fase, het bespreken van de

bewonerscommissie recht op een second opinion,

huiskamer die huurders tijdelijk kunnen gebruiken.

plexen met minder dan tien woningen wordt een

samenwerking en de inhoud van het proces en de

waarbij de bewonerscommissie beargumenteert

Het kunnen gebruiken van deze voorzieningen

uitzondering gemaakt. In deze complexen worden

te nemen stappen in de volgende fase. Van het

waarom zij een second opinion nodig vindt.

bij een renovatie in bewoonde staat geeft geen

de huurders bij de start van een project als groep

evaluatiegesprek wordt een verslag gemaakt.

benaderd in een gemeenschappelijke bijeenkomst.

Huur na renovatie voor inkomens tot de

Het participatieplan

recht op een verhuiskostenvergoeding, omdat
er niet verhuisd wordt. De huurder heeft wel

Door het opstellen van het participatieplan

recht op een vergoeding ter compensatie van het

besluiten de corporatie en de bewonerscom-

ongemak en herinrichtingskosten als gevolg van
de renovatie.

De corporaties hebben een inspanningsverplichting

huurtoeslaggrens

om samen met de huurderskoepel en het Wijk-

In Amsterdam hebben de corporaties, de gemeente

missie dat de Kaderafspraken de basis vormen

steunpunt Wonen een bewonerscommissie op te

en de Huurdersvereniging in de Amsterdamse

bij de planontwikkeling en realisatie van het

richten in complexen waarop de Kaderafspraken

Samenwerkingsafspraken opgenomen dat tenmin-

vernieuwingsproject. Hiermee werken zowel

De Amsterdamse corporaties stellen een huurge-

van toepassing zijn. Lukt het niet om een bewo-

ste 75 procent van de vrijkomende sociale huurwo-

de corporatie als de bewonerscommissie met

wenningsbijdrage beschikbaar voor huurders met

nerscommissie of klankbordgroep op te richten,

ningen wordt verhuurd met een huurprijs onder de

dezelfde basisafspraken.

een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en een

dan neemt de Huurderskoepel de formele rol van

hoogste aftoppingsgrens (618 euro, prijspeil 2015).

bewonerscommissie in een complex gedurende het

Stadsvernieuwingsurgenten met een inkomen tot

Het opdrachtbesluit

renovatieproject op zich.

de huurtoeslaggrens vallen binnen deze 75 procent.

Op basis van de uitkomsten van het haalbaar-

maken krijgen met een huursprong van meer dan
50 euro per maand.

belastbaar jaarinkomen van 42.316 euro (prijspeil
2015) die na een renovatie van hun woning te

Dit wil zeggen dat bij herhuisvesting de huur voor

heidsonderzoek maakt de corporatie een concept

In dat geval maken de Huurderskoepel en de cor-

een huurder met huurtoeslag niet hoger is dan de

opdrachtbesluit. In het concept opdrachtbesluit

poratie afspraken over de manier waarop de koepel

hoogste aftoppingsgrens.

werkt de corporatie het voorkeursscenario van de

Bij een renovatie met behoud van huurovereen-

renovatie met behoud van huurovereenkomst uit.

komst die niet in bewoonde staat wordt uitge-

In het voorkeursscenario staan de overwegingen

voerd, zorgt de corporatie voor wisselwoningen.

en de gevolgen van de aanpak. De corporatie

De huurder verhuist naar de wisselwoning en ver-

haar vertegenwoordigende rol namens de huurders
tijdens het project verzekert. Deze afspraken gaan

Verhuur, tijdelijke verhuur en

bijvoorbeeld over de aanwezigheid bij projectverga-

gebruiksovereenkomsten

deringen en over de communicatie naar huurders.

De Overlegwet bepaalt dat een wijziging in het

bespreekt het voorkeursscenario en de over-

huist na de renovatie weer terug. Bij de verhuizing

verhuurbeleid, zoals de inzet van tijdelijke verhuur

wegingen daarbij met de bewonerscommissie.

naar een wisselwoning heeft de huurder recht op
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de wettelijke verhuiskosten vergoeding (5.860

eigen complex te vinden, dan helpt de corporatie

In het geval van renovatie zonder behoud van

euro, prijspeil 2015).

bij het zoeken naar een woning in de buurt. In

huurovereenkomst geldt bij het advies over het

ieder geval wordt de huurder geherhuisvest in het

sociaal plan – en indien van toepassing het ont-

eigen stadsdeel.

werpplan – dat een meerderheid van de reguliere

Bij een renovatie zonder behoud van huurover-

huurders in moet stemmen met het plan (wat

eenkomst krijgt de huurder een stadsvernieuwingsurgentie om minimaal één tot anderhalf jaar

De corporatie bevriest de netto huurprijs van de

blijkt uit de bewonersraadpleging). Als dit niet het

met voorrang te kunnen zoeken naar een sociale

lopende huurovereenkomst vanaf de peildatum.

geval is, adviseert de bewonerscommissie negatief
en kan de corporatie het plan bijstellen of partijen

huurwoning in WoningNet. De corporatie verzorgt
en betaalt de inschrijving bij WoningNet, net als de

Hoofdhuurders van een onzelfstandige woning

verlengingskosten. Hoofdhuurders van een onzelf-

(mét een reguliere huurovereenkomst) hebben

standige woning (mét een regulier overeenkomst)

recht op de helft van de wettelijke verhuiskos-

worden semi-stadsvernieuwingsurgent. Met deze

tenvergoeding. Als twee hoofdhuurders van twee

Opzeggen van de huurovereenkomst

urgentie kunnen zij ook reageren op zelfstandige

onzelfstandige woningen samen willen verhuizen,

Bij renovatie zonder behoud van huurovereen-

woningen in WoningNet. Als twee hoofdhuurders

hebben zij samen recht op één volledige wettelijke

komst zegt de corporatie volgens de wettelijke

van twee onzelfstandige woningen samen willen

verhuiskostenvergoeding.

kaders de huurovereenkomst zes maanden voor

leggen het plan voor aan de Geschillencommissie.
FASE 3 – de realisatiefase

de ingreep op. De huurder moet binnen zes weken

verhuizen, krijgen zij samen één stadsvernieuwingsurgentie waarmee zij samen in aanmerking

Gekwalificeerd advies op het projectplan

na de dagtekening van de huuropzegging schrif-

kunnen komen voor één woning. Stadsvernieu-

Als de bewonerscommissie een gekwalificeerd

telijk laten weten of hij instemt met de opzegging.

wingsurgenten gaan voor op andere urgenten

advies geeft, voert zij een bewonersraadpleging

De corporatie registreert de opzegging of stuurt

(behalve op mensen die door calamiteiten snel een

uit (mondeling, digitaal of schriftelijk). De

een herinneringsbrief naar de huurder waarvan

andere woning nodig hebben) en kunnen zowel

bewonerscommissie en de corporatie bepalen

geen reactie is ontvangen. Stemt de huurder niet

in Amsterdam als in één andere gemeente binnen

samen hoe de invulling en de uitvoering van

in met de opzegging of reageert de huurder niet

de Stadsregio Amsterdam met voorrang zoeken.

de bewonersraadpleging er uit komt te zien.

op de brief, dan schakelt de corporatie het Wijk-

Binnen de groep stadsvernieuwingsurgenten

De bewonersraadpleging heeft tot doel om de

steunpunt Wonen in om contact te leggen met de

bepaalt de ingangsdatum van de huurovereen-

meningen van de huurders over het projectplan

huurder. Het Wijksteunpunt Wonen ondersteunt

komst de onderlinge volgorde. Inwonende kinderen

te inventariseren. De corporatie en de bewoners-

de huurder met het doel om het aantal juridische

vanaf 23 jaar kunnen, onder voorwaarden, een

commissie kiezen samen een derde deskundige

procedures te beperken. Als de huurder, na het

semi-stadsvernieuwingsurgentie krijgen. Met deze

partij om de bewonersraadpleging uit te voeren.

contact met het Wijksteunpunt Wonen, alsnog

urgentie kan het inwonende kind reageren op

De corporatie ondersteunt de bewonerscommis-

niet instemt met de opzegging start de corporatie

sociale huurwoningen op WoningNet.

sie bij het uitvoeren van de bewonersraadpleging.

een juridische procedure om de huurovereen-

In de wet staat niet precies uitgeschreven wat

komst door de rechter te laten beëindigen.

Huishoudens met een belastbaar inkomen van

in het gekwalificeerd advies moet staan. Om

meer dan 51.000 euro komen niet in aanmerking

het geven van een gekwalificeerd advies voor

voor een stadsvernieuwingsurgentie of een

de bewonerscommissie makkelijker te maken

sociale huurwoning, maar moeten in het duurdere

doet in Amsterdam de corporatie daarom een

segment (koop of vrije sector huur) zoeken. Deze

modelaanvraag tot gekwalificeerd advies bij de

huishoudens hebben wel recht op de wettelijke

bewonerscommissie.

verhuiskostenvergoeding en begeleiding.
In het geval van renovatie zonder behoud van
De corporaties spannen zich in om de huurder,

huurovereenkomst geeft de bewonerscommissie

als hij/zij dat wil, zo dicht mogelijk bij de huidige

alleen advies over het deel van het ontwerpplan

woning te herhuisvesten. De huurder zoekt zelf

dat gaat over de sociale huurwoningen. Dit advies

naar een andere woning via WoningNet. Soms

geldt alleen als bewoners kunnen terugkeren naar

is het lastig om een woning in de buurt van het

de sociale huurwoningen.
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Afspraken op hoofdlijnen
In dit document presenteren de Huurdersvereniging Amsterdam,
de Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente Amsterdam hun
gezamenlijke afspraken op hoofdlijnen voor de volkshuisvesting in onze
stad voor de periode juli 2015 tot en met december 2019.
We zijn het eens over de doelstellingen van het
volkshuisvestingsbeleid in Amsterdam. We willen dat
Amsterdam een stad is waar iedere Amsterdammer een
betaalbaar huis kan vinden. Een stad waarin iedereen
zich thuis voelt, ongeacht inkomen en gezinsgrootte
en ongeacht hoe lang iemand hier al woont. En ook
voor nieuwkomers op de Amsterdamse woningmarkt
willen we een plek bieden. We willen woningen die
betaalbaar zijn, duurzaam zijn, van voldoende kwaliteit
en geschikt zijn om zelfstandig te blijven wonen ook als
mensen geconfronteerd worden met beperkingen.
Deze afspraken staan in een lange traditie van
samenwerking en geven sturing aan de noodzakelijke
veranderingen op het gebied van wonen in Amsterdam.
Al sinds 1994 maken we afspraken met elkaar.
Dit keer hebben we dat op een nieuwe manier gedaan,
ook omdat de nieuwe Woningwet aan huurders en
gemeente een duidelijkere positie geeft bij het maken
van die afspraken.
We zijn op zoek gegaan naar een gezamenlijke visie
op de toekomst van de stad: hoe zien we de toekomst
van het wonen in Amsterdam en wat is er nodig om
die toekomst vorm te geven? Wij hebben onze
wensen en verlangens open op tafel gelegd en zijn
transparant geweest over onze financiële situatie. Op
basis daarvan hebben we onze gezamenlijke inzet
voor Amsterdam vastgelegd. Dat heeft geleid tot deze
samenwerkingsafspraken op hoofdlijnen. We gaan deze
afspraken in het komende halfjaar verder uitwerken.
In pilots onderzoeken we de mogelijkheden om tot
vernieuwing te komen op de sociale huurwoningmarkt.
We zijn ervan overtuigd dat we met deze afspraken een
solide basis hebben gelegd om die uitwerking vorm te
geven.
Deze afspraken vormen daarmee enerzijds het
gemeentelijk kader voor de volkshuisvesting zoals dat
in de Woningwet wordt bedoeld en zijn anderzijds te
zien als het bod dat Amsterdamse corporaties aan de
stad doen. We gaan de afspraken in de uitwerking ook
vertalen naar gebieden en specificeren per corporatie.
Parallel aan de bespreking van deze Samenwerkingsafspraken hebben we gesproken over de Amsterdamse
Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering 20153

2019. Ook daarover hebben we overeenstemming
bereikt. De Kaderafspraken worden gelijktijdig
met de nu gemaakte Samenwerkingsafspraken in
besluitvorming gebracht en hangen daar direct mee
samen. De Kaderafspraken vormen dan ook een
onderdeel van het geheel van afspraken tussen de
Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse
Federatie van Woningcorporaties en de gemeente
Amsterdam.
Wij maken op de volgende belangrijke
hoofdonderwerpen afspraken:

1. Betaalbaarheid
Betaalbaarheid staat bovenaan onze gezamenlijke
agenda. De afgelopen jaren stegen de huren in
Nederland en Amsterdam sterker dan de inflatie en
woningen die opnieuw worden verhuurd (nieuw of
bestaand) zijn aanmerkelijk duurder dan al verhuurde
woningen. Dit komt mede
doordat corporaties
genoodzaakt waren om hun financiën op orde te
brengen en tegelijk de heffingen van de overheid te
voldoen. Daar kwamen nog bij de bezuinigingen op de
huurtoeslag en door de crisis dalende inkomens.
Het gevolg is dat het voor een deel van de bewoners
moeilijker is om een betaalbare woning te huren. Vooral
mensen die gaan verhuizen merken dat.
Daar gaan we verandering in brengen; de koers wordt
gewijzigd. Allereerst concentreren we ons op de
huishoudens met een lager inkomen (zoals gedefinieerd
in de Woningwet) die niet zelf een plek vinden op
de woningmarkt. Dat betekent dat we woningen
betaalbaar en passend aanbieden en verhuren aan
mensen met een laag inkomen. Huishoudens die het
nodig hebben krijgen een extra steuntje in de rug,
door aanvullende betaalbaarheidsmaatregelen. Elke
corporatie overlegt met haar huurderskoepel over het
huurbeleid en de betaalbaarheid van het wonen. Daarbij
betrekken corporaties vormen van huurkorting om de
betaalbaarheid voor verschillende inkomensgroepen
te ondersteunen.
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2.

Woningvoorraad sociale
huurwoningen

We komen uit een tijd dat de voorraad betaalbare
woningen in Amsterdam veel groter was dan de groep
mensen die daarop is aangewezen. Dat ging samen
met eenzijdig samengestelde wijken en scheefhuren.
De laatste jaren zijn er koop- en huurwoningen
bijgekomen die ook voor middeninkomens bereikbaar
zijn. Scheef wonen is afgenomen en wijken zijn meer
gemengd.
Maar de grenzen van deze ontwikkelingen komen in
zicht. Om de doelgroep van sociale huurwoningen
te kunnen huisvesten zijn minstens 187.000 sociale
huurwoningen nodig (inclusief particuliere huur).
Op basis van ramingen van zowel de gemeente als
de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
verwachten we dat het aantal sociale huurwoningen van
particuliere verhuurders zal dalen tot 25.000 (inclusief
8.000 nieuw gebouwde). Daarom spreken we af dat
de corporaties hun aandeel in het noodzakelijke aantal
van 187.000 sociale huurwoningen zullen leveren. De
gemeente Amsterdam monitort op basis van jaarlijks
onderzoek of de ontwikkelingen van de particuliere
huursector verlopen zoals verwacht.
De voorraad sociale huurwoningen in bezit van
corporaties is per 1 januari 2019 tenminste 162.000
woningen groot. Daartoe vinden minder onttrekkingen
plaats of voegen we meer toe, dan geraamd. Jaarlijks
monitort de gemeente Amsterdam de ontwikkeling
van het aantal sociale huurwoningen in de particuliere
sector. Als de ontwikkeling van het aantal sociale
huurwoningen van particulieren afwijkt van de
verwachting, treden we in overleg om te bepalen hoe
groot het aantal sociale huurwoningen van corporaties
op grond van deze afwijkende ontwikkeling moet zijn.
Voor de jaren daarna willen we tot een dynamische
evenwicht komen. Het aantal onttrekkingen aan de
sociale sector door verkoop, liberalisatie of sloop is dan
gelijk aan het aantal toevoegingen door nieuwbouw.
Ons doel is op grond van bovenstaande ramingen
om dat dynamisch evenwicht op 162.000 mogelijk te
maken, maar we leggen het niveau van het dynamisch
evenwicht nu nog niet vast. Die keuze moet worden
gemaakt door de dan verantwoordelijken. We starten
vanaf het moment van ondertekening met het bijsturen
van de huidige afname van de sociale huurwoningen in
bezit van corporaties in Amsterdam en werken op die
manier aan het bereiken van het dynamische evenwicht.
De afspraken om te komen tot een dynamisch evenwicht
en andere afspraken die we nu maken met betrekking
4

tot verkoop en liberalisatie, leiden tot een aanpassing
van het Convenant verkoop. Het gesprek daarover
gaan we na ondertekening aan en is erop gericht de
aanpassing voor 1 januari 2016 vast te leggen.

3. Gemengde wijken en wijkgericht
werken
We kiezen voor een gemengde stad met gemengde
wijken. We willen in Amsterdam geen wijken waarin
uitsluitend bepaalde inkomensgroepen of huishoudenstypen kunnen wonen. Elke wijk moet plek bieden aan
grote en kleine huishoudens, ouderen en jongeren,
mensen met een lager en hoger inkomen. Dat wil niet
zeggen dat elke wijk hetzelfde moet zijn. Wonen in de
binnenstad is iets anders dan wonen in een buitenwijk
met meer ruimte en meer groen. Verschillende wijken
zullen dus mensen aantrekken met verschillende
woonvoorkeuren, maar wel moeten er door de hele
stad kansrijke milieus ontstaan en blijven bestaan.
De 22 gebieden waarin Amsterdam is opgedeeld
vormen een herkenbaar schaalniveau waar gebiedsvisies
worden gemaakt op het gebied van wonen (waaronder
de woningvoorraad), maar ook voor de zorg, sociale
structuren, leefbaarheid, recreatie, werken en cultuur.
Die gebiedsindeling hanteren wij ook voor het maken
van afspraken op gebiedsniveau.
De corporaties hebben een kostenoverzicht opgesteld
van de investeringen in leefbaarheid naar drie
programmalijnen: het basisbeheer op orde, stimuleren
zelfbeheer en het ondersteunen van kwetsbare
bewoners. Dat overzicht is opgenomen in een bijlage
bij deze overeenkomst.

4.

Nieuwe woningen voor de groei
van de stad

Om zoveel mogelijk huishoudens een plek te geven,
zijn er meer woningen nodig. Kleine en grote woningen,
huur- en koopwoningen, goedkope- en wat duurdere
woningen. De stad groeit hard en is blijvend aantrekkelijk
voor nieuwkomers. Om deze mensen een plek te
bieden moeten nieuwe woningen worden gebouwd
en de bestaande woningvoorraad beter worden benut.
We komen uit een crisistijd waarin de woningproductie,
ook door de corporaties, flink gedaald is. Dat gaan we
veranderen: de corporaties gaan weer meer woningen
bouwen in de betaalbare sector.
De ontwikkeling van de stad als geheel is breder dan
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alleen sociale huurwoningen. De gemeente adresseert
de ontwikkeling van Amsterdam in brede zin in haar
ontwikkelingsvisies. De corporaties zijn de eerst
aangewezenen voor de bouw van sociale huurwoningen
en ander vastgoed dat wordt gezien als Dienst van
Algemeen Economisch Belang (DAEB). De Woningwet
biedt corporaties ook ruimte om te investeren in nietDAEB taken die niet door de markt worden opgepakt.
In herstructureringsgebieden waar dit niet wordt
opgepakt, vraagt de gemeente aan corporaties om
ook in niet-DAEB te investeren. Het kan daarbij gaan
om koopwoningen, geliberaliseerde huurwoningen of
maatschappelijk vastgoed.
We kijken verder dan alleen de groei en ontwikkeling
van de stad. Amsterdam is onderdeel van een grotere
regio. Ook voor bewoners houdt de woningmarkt
niet op bij de grenzen van de stad. We willen de
ontwikkeling van de stad daarom bezien in het kader
van het grotere geheel van de regio.

5. Beschikbaarheid bestaande woningen
Om de bestaande woningen beter te benutten spreken
we een pakket maatregelen en experimenten af die de
doorstroming bevorderen en er zo voor zorgen dat
er meer woningen vrijkomen voor de mensen die ze
nodig hebben. Onderdeel daarvan is het inzetten van
tijdelijke contracten voor starters tot 28 jaar. Door hen
een tijdelijk contract te bieden kunnen zij de stap naar
een zelfstandige woning in Amsterdam zetten en vijf jaar
werken aan een vervolgstap. We bieden een vangnet
voor diegenen die na vijf jaar nog niet zelfstandig de
volgende stap kunnen zetten en voldoen aan de criteria
voor een sociale huurwoning. We onderzoeken ook
andere mogelijkheden om doorstroming te bevorderen
(bijvoorbeeld door woningruil) en maken afspraken
over het voorkomen van leegstand.
We vinden het van belang dat sociale huurwoningen
niet alleen passend worden toegewezen, maar ook
duurzaam passend worden bewoond. Om dit te
waarborgen moet het mogelijk worden om tussentijds
(gedurende het huurcontract) te toetsen op de
passendheid van het huishouden. Dat is momenteel
wettelijk niet mogelijk.

6. Kwaliteit en Duurzaamheid
We willen woningen van goede kwaliteit in leefbare
buurten. We willen een woningvoorraad die duurzaam
is, meer energiezuinig en voldoende onderhouden.
Buurten waar de leefkwaliteit op peil is: schoon, heel
en veilig. De corporaties zorgen dat het onderhoud van
de woningen op peil is, de gemeente doet dat voor de
openbare ruimte.
We verbinden ons aan het SER-akkoord waarin is
afgesproken de woningvoorraad op gemiddeld label B
te brengen en zien de inzet van het Coalitieakkoord en de
Duurzaamheidsagenda van de gemeente Amsterdam
als gezamenlijk uitgangspunt voor de verduurzaming
van de woningvoorraad.. De corporaties hebben
aangegeven de doelstelling van het SER-akkoord in
Amsterdam niet voor het in dat akkoord genoemde
jaar van 2020 te kunnen halen. Dit vanwege de
specifieke kenmerken van de woningvoorraad (relatief
veel gestapelde woningen met slechte energielabels)
en de beschikbare financiële ruimte bij de corporaties.
Er wordt binnen de mogelijkheden echter maximaal
ingezet op het zo snel mogelijk realiseren van de
doelstellingen.

5

Afspraken op hoofdlijnen
7. Doelgroepen
Ook mensen met een kwetsbare positie op de
woningmarkt bieden we in Amsterdam van oudsher
betaalbare huisvesting: statushouders, ouderen die
zorg nodig hebben, ex-daklozen, mensen met een
psychiatrische achtergrond, kwetsbare jongeren en
anderen. Op dit moment wordt meer van ons gevraagd.
De aantallen nemen toe en door het Rijksbeleid
blijven ouderen en mensen met een beperking langer
zelfstandig wonen. Wij willen deze opgave op ons
nemen en afspreken meer te doen voor de huisvesting
van deze groepen. De gemeente stelt in 2015 een
Programma huisvesting kwetsbare doelgroepen op
waarin de opgave wordt onderbouwd en voorstellen
worden gedaan voor oplossingen. De gemeente
neemt de regierol. De corporaties zorgen dat diverse
typen woningen beschikbaar zijn, en de gemeente stelt
zorgaanbieders in staat om waar nodig ondersteuning
en woonbegeleiding te bieden.
Waar overlast kan ontstaan
werken we samen
om dit tegen te gaan en te voorkomen. Wie in de
betalingsproblemen komt, wordt door ons gezamenlijk
benaderd om de problemen beheersbaar te maken.
We werken samen bij het ombouwen van zorgpanden
naar zelfstandige en onzelfstandige huisvesting. We
onderzoeken hoe we schaarse woningen voor specifieke
doelgroepen (bijv. rolstoelwoningen en atelierwoningen)
kunnen behouden of kunnen toevoegen.
De Amsterdamse Federatie van Woningbouwverenigingen en de Huurdersvereniging Amsterdam
nemen deel in een stuurgroep die de uitvoering van
het Programma Ouderenhuisvesting van de gemeente
begeleidt.

6

8. Verzakelijken en ontvlechten
Via het erfpachtstelsel en de daarbij horende afspraken
lopen er vele financiële lijnen tussen de gemeente en
corporaties. Al in de vorige collegeperiode is – naar
aanleiding van het rapport ‘Naar ontvlechting en
verzakelijking’ van Conijn en Teulings – de conclusie
getrokken dat de veelheid aan financiële afspraken
beter inzichtelijk moet worden gemaakt en het
financiële stelsel moet worden vereenvoudigd.
We onderschrijven deze conclusie. We willen tot een
eenvoudig en transparant financieel kader komen
tussen gemeente en corporaties en gaan de komende
periode werken aan nieuwe financiële verhoudingen.
Daarbij speelt ook de modernisering van het
erfpachtstelsel een rol.

9. Monitoring en Aanspreekbaarheid
We werken ook in de toekomst met elkaar samen op
basis van transparantie. Jaarlijks bespreken we de
voortgang van de afspraken en het geboekte resultaat.
We geven daarbij ook inzicht in de ontwikkeling van onze
financiële situatie. We zijn voor elkaar aanspreekbaar
wanneer de resultaten niet, of onvoldoende worden
gerealiseerd. Zo kunnen we ook tijdig bijsturen om de
gemaakte afspraken alsnog binnen bereik te brengen
of - als dat niet kan - met elkaar te overleggen welke
bijstellingen nodig zijn. Ook externe omstandigheden
kunnen er toe leiden dat de gemaakte afspraken
niet haalbaar zijn of in een ander daglicht komen te
staan. Bijvoorbeeld kan de uitwerking van de nieuwe
Woningwet (o.a. scheiding DAEB – niet DAEB) of het al
dan niet na 2017 continueren van de verhuurderheffing
tot onvoorziene effecten leiden (in gunstige of
ongunstige zin). Ook dan gaan we met elkaar aan tafel
om te bekijken wat dat voor gevolgen heeft voor onze
afspraken.

Afspraken
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Afspraken
1. Betaalbaarheid

2.

Woningvoorraad sociale
huurwoningen

Aanbiedingsafspraken (sociaal en middensegment)

1

Voor de vrijkomende zelfstandige sociale
huurwoningen van corporaties (incl. zelfstandige
studentenwoningen) die weer sociaal worden verhuurd,
wordt voor de hele stad de volgende verdeling
gerealiseerd:
• Tenminste 75% wordt aangeboden onder de hoge
en lage aftoppingsgrens (respectievelijk € 576,87
en € 618,24 prijspeil 2015). Dit was tot nu toe 50%.
• Spreiding van de aanbiedingen over de stad is van
belang. Daarom gaan we onderzoeken hoe er ook
in gebieden met een hoge druk, zoals Centrum,
Zuid en delen van West, voldoende woningen
onder de aftoppingsgrens worden aangeboden.

2

Van de zelfstandige huurwoningen van corporaties
die na vrijkomst worden verhuurd in de vrije
sector wordt voor de hele stad de volgende verdeling
gerealiseerd:
• Tenminste 65% wordt aangeboden in de middensegment huur (< € 971, prijspeil 2015).
• De gemiddelde huur van de middensegment
woningen bedraagt < € 850 (prijspeil 2015).
• De woningen met middensegment huur worden
met voorrang aangeboden aan huishoudens met
een laag middeninkomen (tot € 43.786, prijspeil
2015).
Maatwerk huurders in de knel

3

Groepen huurders die naar de geldende normen
(Nibudnormen) een veel te hoge huur moeten
betalen, helpen we. Dat kan met een huurkorting,
met de Woonkostenbijdrage vanuit de gemeente of
bemiddeling naar een betaalbare alternatieve woning.
Daarbij betrekken we ook de schuldhulpverlening. Bij
schrijnende situaties, bijvoorbeeld bij huishoudens met
een huur boven de huurtoeslaggrens en een inkomen
dat recht geeft op huurtoeslag, ondernemen we
actie. We stellen gezamenlijk voor 1 januari 2016 een
Woonlastenakkoord op.
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Bodem sociale huurwoningen en dynamisch evenwicht

4

De voorraad sociale huurwoningen in bezit van
corporaties is per 1 januari 2019 tenminste 162.000
woningen groot. Daartoe vinden minder onttrekkingen
plaats of voegen we meer toe, dan geraamd. Jaarlijks
monitort de gemeente Amsterdam de ontwikkeling
van het aantal sociale huurwoningen in de particuliere
sector. Als de ontwikkeling van het aantal sociale
huurwoningen van particulieren afwijkt van de
verwachting, treden we in overleg om te bepalen hoe
groot het aantal sociale huurwoningen van corporaties
op grond van deze afwijkende ontwikkeling moet zijn.

5

We onderzoeken vanaf heden wat nodig is om
een zo hoog mogelijk dynamisch evenwicht te
realiseren. De genoemde 162.000 is op basis van de
huidige ramingen ons gezamenlijke uitgangspunt.
Daarbij betrekken we de financiële mogelijkheden
en prioriteiten van de corporaties en het moment
waarop verwacht wordt dat de verplichte aflossing van
leningen komt te vervallen. Daarnaast onderzoeken
we de mogelijkheden van goedkoper bouwen en de
mogelijkheden om het aantal woningonttrekkingen
(met name sloop) te beperken.

6

In 2019 herijken we ons uitgangspunt en maken we
nieuwe afspraken. Dat onderzoek wordt uitgevoerd
tegen de achtergrond van de feitelijke ontwikkelingen
in de sociale en particuliere woningvoorraad, de
ontwikkeling van de doelgroep en de financiën van
de corporaties. Ook ontwikkelingen in het landelijke
beleid worden in de beschouwing betrokken.
Verkoop en liberalisaties

7

Voor de komende periode (2015-2019) spreken we
af dat er gemiddeld over de hele periode 2.000
woningen per jaar mogen worden verkocht. Daarnaast
wordt er nu afgesproken dat er tot en met 2019
gemiddeld 1000 woningen per jaar mogen worden
geliberaliseerd. Indien de corporaties in enig jaar het
quotum liberalisaties zouden willen verhogen en het
quotum verkopen verlagen, dan is dat mogelijk zolang
het aantal van verkoop en liberalisaties samen niet
boven de 3.000 uit stijgt.

Afspraken

8

We zetten de afspraak uit het Convenant
Verkoop voort wat betreft de bodem van 47.000
corporatiewoningen in het geheel van de stadsdelen
Centrum en Zuid en de gebieden Oud West, Oostelijk
Havengebied, Overhoeks en Houthavens. De volgende
nieuwbouwlocaties zijn voor verkoop van sociale
huurwoningen uitgesloten: IJburg, Zeeburgereiland,
de Zuidas, Overhoeks, Houthavens, Overamstel en
Buiksloterham.

voorstellen doen voor de manier waarop de menging
in die wijken kan worden gewaarborgd.
Rekening wordt gehouden met de specifieke situatie
per buurt. Soms kan er omwille van de leefbaarheid
aanleiding zijn toch tot verkoop of liberalisatie over te
gaan. De Bestuurscommissies worden betrokken bij het
formuleren van deze voorstellen en hebben daarmee
een zwaarwegende adviesrol.

9

14

De specifieke afspraken over MGE-woningen (o.a.
Koopgarant) uit het Convenant Verkoop 2011 t/m
2020 wordt omgezet naar een afspraak over verkoop
met kopersondersteuning. Voor deze woningen
geldt het reguliere erfpachttarief voor omzetting van
huurwoningen naar koopwoningen.

10

Alle sociale huurwoningen, ook die complexgewijs
worden verkocht aan een derde, tellen mee in
de maximaal 2.000 te verkopen woningen per jaar.

3. Gemengde wijken en wijkgericht
werken

11

Voor het wijkniveau gaan we uit van de door de
stadsdelen gemaakte indeling in 22 gebieden.
We werken in die gebieden samen met betrekking
tot leefbaarheid, wijkvernieuwing en participatie,
wonen en zorg. We maken in samenhang met de
gebiedsvisies afspraken op het punt van leefbaarheid,
wijkvernieuwing, participatie, wonen en zorg. De
ontwikkelingen uit deze visies monitoren we en op
basis van monitoring sturen we zo nodig bij.

12

Onze inzet is dat in 2018 alle Amsterdamse
wijken een ruime voldoende scoren (minimaal
6,5) op het gebied van fysieke en sociale leefkwaliteit van
de woonomgeving. In het kader van het gebiedsgericht
werken ontwikkelen we gezamenlijk plannen voor
de aanpak van de meest kwetsbare wijken. Ook
ontwikkelen we verschillende van ‘onderop’ werkwijzen
voor alle Amsterdamse wijken.

13

We brengen de woningvoorraad en het
aandeel sociale huurwoningen in de 22
gebieden in kaart. Voor wijken waar het aandeel sociale
huurwoningen van de corporaties lager of gelijk is aan
35% van de woningvoorraad (op dit moment zijn dat
de wijken van Centrum en Zuid en de wijken IJburg/
Zeeburgereiland, De Aker/Nieuw Sloten en Oud West/
de Baarsjes) gaan we binnen een jaar op wijkniveau
9

We maken een analyse van de woon- en
zorgsituatie per wijk, waarbij we in elk geval
nagaan of extra maatregelen nodig zijn om geschikte
woningen voor mensen met een zorgbehoefte in de
wijk te realiseren. Op basis daarvan onderzoeken we
de wenselijkheid en mogelijkheden om tot afspraken te
komen over het woon en zorgaanbod per wijk.

15

Voor de aanpak van zware overlast wordt voor
1 juli 2016 een stedelijke werkwijze opgesteld.
We sluiten een stedelijk convenant overlast waarin
het delen van informatie en samenwerking tussen
betrokken partijen bij de aanpak van overlast wordt
opgenomen.

4.

Nieuwe woningen voor de groei
van de stad

Productie/toevoeging

16

De
corporaties
gaan
meer
sociale
huurwoningen bouwen in alle delen van
de stad, met een programma van gemiddeld 1.200
woningen per jaar waarvan 800 reguliere woningen
(niet zijnde studentenwoningen). Voor 1 januari 2016
inventariseren we bestaande en extra bouwlocaties
(inclusief transformatie) die nodig zijn voor de bouw
van sociale huurwoningen. We realiseren ons dat de
ambitie eigenlijk nog hoger moet liggen.

17

Tenminste 90% van de woningen zal aanpasbaar worden gebouwd, met uitzondering van
studenten- en jongerenhuisvesting en collectief opdrachtgeverschap. Daarmee zijn bijna alle nieuw te
bouwen woningen geschikt voor bewoning door ouderen. Over de invulling van deze afspraak en de eisen
die aan een aanpasbaar gebouwde woning worden gesteld, maken we voor 1 januari 2016 afspraken.

Afspraken

18

We streven ernaar om tenminste 10% van
de productie/transformatie/toevoeging door
corporaties te bestemmen voor de huisvesting van
kwetsbare groepen en statushouders We maken vóór
1 januari 2016 concrete afspraken om dit in diverse
projecten te realiseren.

19

Voor 1 oktober 2015 maken we afspraken over
productie en het aanbieden van studenten en
jongerenwoningen. We onderschrijven de ambities van
het Programma Jongeren- en Studentenhuisvesting
2014 – 2018 van de gemeente Amsterdam om 8.000
studentenwoningen en 2.500 jongerenwoningen te
realiseren. Minimaal 60% van die studentenwoningen
heeft een subsidiabele huur van maximaal € 403 per
maand (prijspeil 2015) en minimaal 80% heeft een kale
huur tot maximaal € 500 per maand.

21

We gaan er vanuit dat mensen in eerste instantie
op eigen kracht een woning vinden (en zich
daar ook voor inzetten) en in tweede instantie zorgen
we voor een vangnet voor mensen die na afloop van de
contractperiode er niet in slagen om op eigen kracht
een woning te vinden. Welke constructie hierbij het
beste past is onderdeel van een experiment. Daarbij
worden verschillende mogelijkheden onderzocht.
‘Van Groot naar Beter’ en ‘van Hoog naar Laag’

22

We continueren de bestaande doorstroom
bevorderende regelingen ‘van Groot naar
Beter’ en ‘van Hoog naar Laag’. We verkennen vóór
1 januari 2016 de mogelijkheden om de regelingen te
verbeteren. Een punt van aandacht is in ieder geval
de huursprong bij verhuizing. Als de huurtoeslag bij
verhuizing een huursprong niet opvangt, zorgen we
voor matiging van de huursprong. We kijken daarbij
naar de netto woonlasten en houden rekening met
de energielasten van de nieuwe en de achtergelaten
woning. Bij de bepaling van de huur van de nieuwe
woning is de passendheidsnorm voor het betreffende
huishouden leidend. We zorgen dat de regelingen ook
gelden bij verhuizingen tussen de corporaties. Bij het
verkennen van verbeteren bekijken we tevens of het
mogelijk is om te koop staande woningen aan te bieden
om vervolgens de leegkomende woning te verkopen.
Woningdelen

23

5. Beschikbaarheid bestaande woningen
Tijdelijke contracten

20

We spreken af dat een deel van de
woningvoorraad wordt verhuurd met tijdelijke
contracten. Het gaat daarbij om jongeren en starters
(tot 28 jaar) op de woningmarkt. We bepalen voor
1 januari 2016 hoe groot dit aandeel zal zijn en op
welke woningen het betrekking heeft.

10

Wij willen de woningvoorraad ook beter
benutten door woningdelen. Daarvoor wordt
op termijn maximaal 33% van de vrije sector woningen
van de corporaties gelabeld voor woningdelen aan
inkomens die behoren tot de doelgroep (inkomen tot
€ 43.786, prijspeil 2015). Naast betere benutting van
de voorraad kunnen door woningdelen de woonlasten
worden gedrukt. De voorwaarden bij woningdelen
zijn dat gezondheid en veiligheid moeten zijn
gewaarborgd, pensions en matrassenverhuur moeten
worden voorkomen en dat de huurprijs redelijk moet
zijn en de huurprijs voor de hele woning niet boven de
marktconforme huurprijs uitstijgt.

Afspraken
6. Kwaliteit en Duurzaamheid
Kwaliteit

24

We spreken voor de woningen een basiskwaliteit
af. Daarbij wordt gezocht naar een objectieve
meetlat waarlangs elke woning wordt gelegd. Mede
op basis van een dergelijke meetlat stellen corporaties
prioriteiten in het kader van hun onderhoudsbeleid.

25

Corporaties zorgen er voor dat in hun woningen
alle open verbrandingstoestellen (geisers)
zijn vervangen door gesloten verbrandingstoestellen
(bijvoorbeeld CV ketels).
Duurzaamheid

26

Vóór 1 januari 2016 stellen we gezamenlijk een
plan op voor het verduurzamen van de woningen
in bezit van de corporaties en de wijze waarop we zo
snel mogelijk de doelstellingen van het Energieakkoord
en de Amsterdamse duurzaamheidsagenda kunnen
realiseren. In dit plan komt te staan dat bij investeringen
van corporaties in hun bestaande bezit en bij
onderhoud, maximaal wordt ingezet op het realiseren
van de duurzaamheidsdoelstellingen (energiebesparing
en duurzame opwekking). Daarbij betrekken we onder
meer ‘Nul op de Meter’, Stadswarmte en duurzame
opwekking en betrekken we het gedrag van bewoners
ten aanzien van gas, water- en stroomgebruik. Bij het
maken van de financiële afspraken (zie paragraaf 8)
wordt uitgewerkt welke financiële middelen hiertoe
kunnen worden ingezet. De corporaties maken
maximaal gebruik van de STEP regeling. Corporaties
nemen het voortouw op het gebied van onderhoud en
duurzaamheid in gemengde VvE’s waarin corporaties
een groot aandeel hebben.

7. Doelgroepen

27

Uitgangspunt is minimaal 50% van de sociale
verhuringen toe te wijzen aan regulier
woningzoekenden.

28

Het uitgangspunt is dat jaarlijks circa 30%
van de reguliere sociale verhuringen aan
kwetsbare doelgroepen wordt toegewezen met een
jaarlijks minimumaanbod van 1.500 woningen. Alleen
huisvesting van huishoudens die vallen onder de
stedelijk overeengekomen doelgroepen tellen mee in
het aanbod.
11

29

Vernieuwing van de stad heeft prioriteit. Dat
betekent dat we voorrang geven aan de herhuisvesting van huishoudens die te maken krijgen met
stedelijke vernieuwing (sloop of renovatie). We streven
er naar om het aandeel SV-urgenten niet hoger te laten
zijn dan 15%.

30

De woonruimteverdeling voorziet in ruimte
voor maatwerk. De corporaties kunnen 5% van
de woningen toewijzen aan woningzoekenden die via
de reguliere weg onvoldoende geholpen zijn.

31

De gemeente neemt de regierol en stelt zorgaanbieders in staat om voor de in artikel 28 genoemde groepen waar nodig ondersteuning en woonbegeleiding te bieden.

32

Elk kwartaal monitoren we de voortgang van
de huisvesting van de doelgroepen om zo
nodig bij te kunnen sturen.

33

We continueren VroegEropAf! en hebben een
ontwikkelingsagenda opgesteld om mensen
met schulden beter te helpen.

34

We zorgen ervoor dat de herziening van de
Meldpunten Zorg & Overlast ertoe leidt dat
de corporaties een volwaardige partner bij deze meldpunten worden.

8. Verzakelijken en ontvlechten

35

Gemeente en corporaties passen voor 1 januari
2016 de erfpachtrelatie aan. Uitgangspunt is
marktconforme erfpacht bij niet-DAEB bezit en lagere
erfpacht voor sociale huurwoningen.

36

De uitvoering van sloop/nieuwbouwprojecten
onder het ACE wordt vereenvoudigd. Deze
vereenvoudiging gaan we nader uitwerken vóór
1 januari 2016.

37
38

We maken een plan voor opheffing van het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

De nieuwe en nog uit te werken financiële
afspraken zijn in principe budgettair neutraal
voor de gemeente en de gezamenlijke corporaties ten
opzichte van de huidige afspraken.

Afspraken

39

Mocht de financiële situatie van de corporaties
zich in de periode 2015 t/m 2019 gunstiger
ontwikkelen dan volgens een vastgesteld ijkpunt wordt
verwacht, dan worden de extra middelen benut voor
verschillende doelen:
• Extra investeringen in de bestaande voorraad
(labelstappen)
• Extra toevoegingen aan de voorraad door meer
nieuwbouw of minder onttrekkingen
• Aanvullende betaalbaarheidsmaatregelen
Als die situatie zich voordoet overleggen we wat op
dat moment de hoogste prioriteit heeft. Omgekeerd
maken we een vergelijkbare afspraak bij tegenvallende
ontwikkelingen. Ook in dat geval overleggen we
op welke manier deze tegenvallers moeten worden
opgevangen.

40

De afspraken in de volgende hoofstukken uit
Bouwen aan de Stad II (BadS II): Grondprijzen
en productievoorwaarden (hoofdstuk 13 in BadS II),
Afdracht en kwaliteitseisen bij verkoop (hoofdstuk
15 in BadS II), Inzet erfpachtdeel Stimuleringsfonds
(hoofdstuk 16 in BadS II) en Garantiemodel (hoofdstuk17
in BadS II), blijven van kracht totdat de financiële
afspraken zoals aangegeven in de artikelen 35 t/m 39,
nader zijn uitgewerkt.

9. Monitoring en Aanspreekbaarheid

41

Jaarlijks stellen we een monitorrapportage op
waarin wordt gerapporteerd over de voortgang
van de gemaakte afspraken. Over alle gekwantificeerde
afspraken worden de bijbehorende cijfers in deze
rapportage opgenomen. We maken voor 1 oktober
2015 een opzet voor deze monitorrapportage waarbij
is aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het
leveren van de benodigde gegevens.

42

Wanneer een afspraak om welke reden dan
ook niet (tijdig) wordt gehaald doet de partij
die verantwoordelijk is voor het leveren van de in de
afspraak overeengekomen prestatie een voorstel om
deze alsnog binnen bereik te brengen. Daarbij kan
het ook gaan om de rol of bijdrage van één van de
andere partijen in deze overeenkomst. Als het alsnog
realiseren van de afspraak niet haalbaar is levert deze
partij een onderbouwing waarom dat het geval is.
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43

In het tweede kwartaal van elk kalenderjaar komen
we bij elkaar om de monitoringrapportage en
de voortgang van de gemaakte afspraken met elkaar te
bespreken. Daarbij bespreken we ook de in het vorige
artikel genoemde voorstellen om niet gerealiseerde
afspraken alsnog binnen bereik te brengen, dan wel
voorstellen tot aanpassing van de gemaakte afspraken.
In dit overleg kunnen ook worden besproken of
gewijzigde omstandigheden aanleiding zijn voor het
ter discussie brengen van de gemaakte afspraken.

44

Als
desondanks
een
meningsverschil
blijft bestaan over de interpretatie van de
overeenkomst of over de voortgang van de afspraken
treden we in overleg met elkaar. Leidt dit overleg niet
tot resultaat, dan kan mediation in worden geroepen
om alsnog tot overeenstemming te komen. Daartoe
wijst elke partij een mediator aan die samen een
onafhankelijke derde kiezen.

45

Als sprake is van structureel niet nakomen van
de gemaakte afspraken dan kan elk van de
partijen een beroep doen op toepasselijke wettelijke
kaders om alsnog tot nakoming van de afspraak te
komen.

Bijlagen
13

Bijlage 1: Transparantie
Wij hebben elkaar anders dan in voorgaande jaren vooraf
inzicht gegeven in onze financiële uitgangspunten
en mogelijkheden. We zijn transparant geweest over
onze financiële positie. De corporaties hebben inzicht
gegeven in hun financiële huishouding en de gemeente
heeft dat gedaan voor de relevante financiële kaders.
Dat heeft geleid tot gemeenschappelijke inzichten en
conclusies, die hieronder zijn weergegeven.
Corporaties
Een deel van de inkomsten die corporaties uit
huuropbrengsten en verkopen binnen krijgen moeten
ze benutten voor het aflossen van leningen. De
meeste corporaties worden daartoe verplicht door
de toezichthouders van het Centraal Fonds en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Corporaties
waarvoor dat niet geldt, lossen ook niet af. Voor de
andere corporaties geldt de verwachting dat over
enkele jaren deze verplichting komt te vervallen.
Er is een gedeelde overtuiging dat deze aflossing
noodzakelijk is om de corporaties op lagere termijn
financieel gezond te houden.
Van elke euro huuropbrengst besteden de corporaties
31% aan onderhoud of renovatie van hun bestaande
bezit en leefbaarheid, 27% gaat naar financieringslasten
en erfpacht, 15% naar belastingen en verhuurderheffing.
21% gaat naar personeel, apparaat en overige
bedrijfslasten (waaronder ook zaken als verzekeringen).
6% resteert als exploitatieresultaat wat onder meer
gebruikt kan worden voor aflossing van de leningen.
Met de kanttekening dat de corporaties nog verder
bezuinigen op de bedrijfslasten zijn wij ervan
overtuigd dat deze aanwending van middelen nodig
is voor een goede en gezonde exploitatie en financiële
continuïteit van de corporaties. Daarbij is rekening
gehouden met het huidige huurbeleid. Nieuwe
wetgeving en aanpassingen in het huurbeleid kunnen
tot nieuwe keuzes leiden. Datzelfde geldt voor de
verhuurderheffing: het al dan niet continueren van
deze heffing na de huidige kabinetsperiode heeft grote
financiële effecten.
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Om woningen te bouwen hebben de corporaties als
enige resterende financieringsbron de verkoop van
woningen. Daarnaast moeten de corporaties hieruit de
verplichte aflossingen financieren. Voor de komende
5 jaar is voor de bouw van 6.000 woningen en de
verplichte aflossing, de verkoop van 10.000 woningen
noodzakelijk. De verwachting is dat verplichte aflossing
in de toekomst niet meer noodzakelijk is. Daardoor
kan op langere termijn evenwicht ontstaan tussen
nieuwbouw en verkopen, waardoor een dynamisch
evenwicht tussen nieuwbouw enerzijds en verkoop,
liberalisatie en sloop anderzijds bereikt kan worden.
Gemeente
In het Vereveningsfonds wordt voor de periode
2015 t/m 2019 in de meerjarenprognoses rekening
gehouden met in totaal € 97 miljoen aan inkomsten
vanwege Bouwen aan de Stad 1 en Bouwen aan de Stad
2: € 85 miljoen aan opbrengst vanwege verkoop van
woningen en € 12 miljoen vanuit het Garantiemodel.
Deze inkomsten zijn betrokken bij de berekening van
de vereveningsruimte. Vereveningsruimte die voor de
gemeente van belang is om te bepalen welke (voor)
investeringen gedaan kunnen worden ten behoeve van
gebiedsontwikkeling in de stad.
De totale vereveningsruimte in het Vereveningsfonds
bevindt zich in deze periode tussen de ca. € 140 tot
€ 270 miljoen (bron: ERF 2014). De inkomsten vanuit
Bouwen aan de Stad zijn van groot belang voor deze
vereveningsruimte.
De vereveningsruimte is noodzakelijk om te kunnen
(voor)investeren in stedelijke gebiedsontwikkeling
en om tekorten op deze gebiedsontwikkeling te
dekken. Zonder vereveningsruimte zijn (bijvoorbeeld)
voorinvesteringen in IJburg 2e fase niet mogelijk.
Uitgangspunt is dat de inkomsten in het
Vereveningsfonds op peil worden gehouden. De
erfpacht die corporaties betalen wordt gestort in het
Vereveningsfonds en blijft geoormerkt voor stedelijke
vernieuwing en stedelijke ontwikkeling.

Bijlage 2: Pilots/experimenten
De samenwerkingspartners kiezen naast behoud
van de bestaande sociale voorraad, het bouwen
en het temperen van de huren, et cetera, ook voor
vernieuwing op de sociale woningmarkt door middel
van experimenten. Hierbij wordt rekening gehouden
met de woonbehoeften van starters. Voor deze groep,
die alleen maar groter wordt, is de bestaande sociale
woningmarkt nauwelijks bereikbaar.
Ook dragen
de experimenten er aan bij dat de sociale voorraad
bereikbaar blijft voor doelgroepen met een inkomen tot
34.711 en wordt tegemoet gekomen aan verschillende
wensen van bewoners in de sociale voorraad. Denk
hierbij aan het verlagen van servicekosten, het
verbeteren van de positie van huurders binnen VvE’s,
het stimuleren van actief burgerschap ten behoeve van
leefbaarheid en sociale cohesie.
Hiertoe worden een aantal experimenten geformuleerd.
Sommige experimenten zoals ‘Van Hoog naar Laag,
van Groot naar Beter’, ‘de Pilot Flexibele Huren’,
‘Wooncoaches’ en ‘Preventieve huisuitzetting’ lopen
inmiddels. Deze experimenten worden in de komende
twee geëvalueerd en bij succes voortgezet/geïmplementeerd. De hieronder geformuleerde experimenten
worden uitgewerkt door een projectgroep. De
corporaties kiezen bij welk experiment ze willen
aanhaken. Alle corporaties participeren in ten minste
één experiment. Alle experimenten worden in 2015
opgestart in 2017/18 geëvalueerd en bij succes
vervolgens geïmplementeerd.

Woningdelen in de sociale sector
Ook in de sociale sector gaan we woningdelen
makkelijker maken. In de vrije sector is
woningdelen al mogelijk. In de sociale huursector kan
het nog nauwelijks. Twee personen kunnen een woning
delen, maar met meer mensen kan dat nog niet. Om
dit mogelijk te maken moeten we kijken wat we kunnen
regelen voor bijvoorbeeld de kostverdelersnorm, wat
voor aanpak bij kwetsbare groepen hiervoor specifiek
moet worden gekozen en hoe we voorkomen dat
woningdeling in de sociale sector gezinnen verdringt.

1

Vangnet
Als gevolg van de nieuwe wetgeving op het
tijdelijk huren komt er in Amsterdam een
categorie woningen voor tijdelijk verhuur van vijf jaar
voor starters tot en met 28 jaar. Velen van hen zullen
na vijf jaar op eigen kracht een woning vinden, dan
wel gaan samenwonen en/of een veel hoger inkomen
hebben. Enkelen zijn blijvend aangewezen op de
sociale huursector en vinden mogelijk niet een eigen
woning. Een vangnet moet ertoe leiden dat deze groep
wel een beroep kan doen op deze voorraad.

2

Vernieuwende stadswoonconcepten
Amsterdam groeit en de druk op de schaarse
ruimte wordt steeds groter. Die ontwikkeling
vraagt specifieke oplossing voor ‘klein wonen’ (b.v.
miniwoningen, eigentijdse collectieve voorziening
in complexen) of een beperkte milieubelasting (b.v.
de woning als energieleverancier). We vormen een
denktank voor vernieuwing op deze gebieden.

3

Verlagen stichtingskosten
Kosten voor het ontwikkelen van sociale
woningen zijn te hoog. Door nieuwe werkwijzen
kunnen stichtingskosten worden verlaagd waardoor
huren betaalbaar worden en meer woningen gebouwd
kunnen worden.

4

Eigenaarschap en bewonerskracht
Initiatieven gericht op (groeiend) eigenaarschap
van bewoners, zoals het vormen van collectief
bezit (bv. coöperaties), groeiend eigen woningbezit
(bv. gedeeld kopen, startersrenteregeling, startkoop) of
alternatieve eigendomsvormen (bv. erfpachtwoningen/
hypotheekvrije kopen) worden gestimuleerd.

5
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Bijlage 2: Pilots/experimenten
Gemengde VvE’s
Gemengde complexen bestaan uit huurders (vrije
sector en sociaal) en kopers. Huurders zijn op
dit moment niet goed vertegenwoordigd in de VvE’s.
Er wordt toegwewerkt naar volwaardig partnerschap
tussen corporaties, andere verhuurders en bewoners- /
huurderscommissies.

6

Verbinden van gebieden binnen en buiten de Ring
Er is een ‘denkbeeldige’ scheiding tussen
Amsterdam Nieuw West, Zuid Oost en Noord
enerzijds en Centrum, Zuid en West anderzijds. Wij
zetten ons in om beide delen aan elkaar te verbinden.
Het gaat hierbij o.a. om investeringen in buurten en
leefbaarheid, actief burgerschap en communicatie op
stedelijk niveau (framen).

7

Vernieuwende vormen van actief burgerschap
Huurders betalen soms aanzienlijke bedragen
aan servicekosten en huren. Deze kunnen
worden verlaagd door zelfwerkzaamheid. Het gaat dan
om het overnemen van kleine werkzaamheden in een
complex (schoonmaken trappenhuis, kleine reparaties,
tuin verzorgen, etc.). Maar ook door vrijwillige inzet in
de buurt die ten goede komt aan maatschappelijke
participatie, actief burgerschap en sociale cohesie.

8

Huurdersparticipatie
Corporaties en huurdersorganisaties willen graag
nieuwe vormen vinden voor medezeggenschap en
inspraak van huurders bij het beleid van de corporatie.
Dit als aanvulling en vernieuwing op de huidige
vormen in de overlegwet. Te denken valt aan online
panels, klankbordgroepen, stakeholdersbijeenkomsten
en inspiratiesessies.

9

Oud worden in je wijk
Voorstel om het project van Habion als
insteek te gebruiken: (wijk-) bewoners nemen
de zorg voor de inkoop van het wonen/beheer,
de zorg en de energieproductie in eigen hand
(zie www.een2ejeugd.nl). Daar is een experiment met
Blok M in Jeruzalem op geënt.

10
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Bijlage 3: Leefbaarheid
Op basis van de door de corporatie aangeleverde
informatie is er een voorstel gemaakt voor de indeling
in leefbaarheidskosten, naar drie thema’s: basisbeheer,
stimuleren eigenaarschap en ondersteunen kwetsbare
bewoners.
Basisbeheer:
Gericht op schoon, heel, veilig en groen. Is onze inzet
/ kerntaak (circa 90% van de kosten): de basis moet op
orde zijn. Hieronder vallen:
1. Onrendabele kosten voor huismeesters en
wijkbeheerders
2. Onrendabele kosten voor schoonmaak, graffiti en
groen (zowel regulier als incidenteel)
3. Investeren in veiligheid: cameratoezicht, inbraakpreventie en brandpreventie (alleen in algemene
ruimten)
4. Onrendabele kosten interim beheer bij sloop,
renovatie en leegstand
5. Aanpak overlast (inclusief treiteraanpak)
Stimuleren zelfbeheer (en zelfredzaamheid)
Vooral inzet van menskracht door te adviseren en te
faciliteren, gaat om kleine projecten en vooral maatwerk
(waar is behoefte aan op die specifieke plek)
1. Projecten met of door bewoners om zelfbeheer te
stimuleren of te faciliteren
2. Beterburen
3. Ondersteuning bewonersinitiatieven
Ondersteunen kwetsbare bewoners
Hierin hebben corporaties vooral een signalerende
rol: wij geven door wat nodig is aan onze partners (van
gemeente tot politie en zorg) in de 22 wijken.
1. Preventie gericht op het voorkomen van huisuitzettingen, zoals Vroeg er op Af
2. Achter de voordeur projecten
3. Beschikbaar stellen / het geven van huurkorting op
maatschappelijk vastgoed of BOG voor maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld voor Buurt(werk
kamers
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