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Overeenkomst  

 

 

Partijen 

 

- Stichting WoonFriesland, hierna te noemen verhuurder, vertegenwoordigd door de heer F. 

Kooiker, directeur-bestuurder en 

- Vereniging De Bewonersraad Friesland, hierna te noemen ‘de huurdersorganisatie’, 

vertegenwoordigd door de heer K. van der Veen, directeur-bestuurder; 

 

in aanmerking nemende dat: 

 

• partijen een structureel onderling overleg wenselijk achten in de geest van het Besluit Beheer 

Sociale Huursector, de Wohv, de Aedes- en Governancecode en mede in het licht van de 

hoedanigheid van partijen als leverancier van woondiensten enerzijds en als huurdersorganisatie 

anderzijds; 

• de overeenkomst heeft de strekking het overleg en andere vormen van communicatie tussen 

verhuurder en de huurdersorganisatie op een zo goed mogelijke wijze te laten plaatsvinden; 

• partijen uitgaan van wederzijdse openheid en transparantie betreffende hun organisaties en hun 

beleid met betrekking tot onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor de huurders en de 

organisaties van huurders;  

• er door de sterke veranderingen op de woonmarkt behoefte is aan een intensieve dialoog tussen de 

huurdersorganisatie, Platform Huurders, bewonerscommissies en verhuurder over de 

ontwikkeling van nieuw beleid en woonproducten; 

• partijen zoveel mogelijk door samenwerking en overleg tot goede besluitvorming willen komen 

met respect voor elkaars standpunten en wederzijdse doelstellingen; 

 

komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1   Algemene bepalingen en definities 
1. De bepalingen in deze overeenkomst hebben geen verandering tot gevolg voor de rechten en 

verplichtingen die voor de individuele huurder voortvloeien uit de huurovereenkomst met 

verhuurder. Onder individuele huurder moet worden begrepen: 

a. de huurder van een woongelegenheid (woning, standplaats en woonwagen) die door 

verhuurder wordt beheerd; 

b. de medehuurder in de zin van de artikelen 7:266 en 7:267 van het Burgerlijk Wetboek; de 

persoon, bedoeld in artikel 7:268 van het Burgerlijk Wetboek; 

c. degene die de woongelegenheid met toestemming van verhuurder huurt van een huurder die 

haar huurt van die verhuurder.  

2.  In deze overeenkomst wordt verstaan onder:  

a.  wooncomplex: een verzameling van ten minste 25 in elkaars nabijheid gelegen 

woongelegenheden welke financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid 

vormen;  

b.  een huurdersorganisatie: een vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het behartigen 

van de belangen van huurders en die als zodanig is erkend door  verhuurder.  
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c.  bewonerscommissie: de commissie van bewoners van huurwoningen in een wooncomplex, 

niet zijnde een door verhuurder erkende huurdersorganisatie, die de belangen behartigt van de 

huurders van dat wooncomplex en is erkend door verhuurder en de huurdersorganisatie;  

d.  Platform Huurders: het gezamenlijk overlegorgaan van de door verhuurder erkende 

huurdersorganisaties;  

e.  vestigingsgebied van verhuurder: een aantal gemeenten waar verhuurder woongelegenheden 

verhuurt en beheert. Onderscheiden worden (met daarbij vermeld het aantal 

woongelegenheden bij ondertekening van het contract): 

- vestigingsgebied Leeuwarden (gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel, 

Het Bildt, Franekeradeel, Menaldumadeel, Harlingen, Littenseradiel en Boarnsterhim; totaal 

ca. 8.600 woongelegenheden); 

- vestigingsgebied Burgum (gemeenten Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, 

Dongeradeel en Dantumadeel: totaal ca. 3.300 woongelegenheden); 

- vestigingsgebied Heerenveen (gemeenten Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân; totaal ca. 

2.500 woongelegenheden), 

- vestigingsgebied Drachten (gemeenten Smallingerland en Opsterland; totaal ca. 3.700 

woongelegenheden); 

- vestigingsgebied Oosterwolde (gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf; toaal ca. 

800 woongelegenheden); 

- vestigingsgebied Koudum (alle hiervoor niet genoemde Friese gemeenten; ca. 1.600 

woongelegenheden);  

f.  klantvestiging: vestiging van verhuurder van waaruit klantencontacten worden onderhouden; 

g. regio van verhuurder: een regiokantoor van verhuurder waar één of meerdere regiomanagers 

namens de bestuurder van verhuurder gemachtigd zijn namens verhuurder op te treden en  

standpunten in te nemen.  

h.  regio van de huurdersorganisatie: een regio van de huurdersorganisatie waar één of meerdere 

regiomanagers namens de bestuurder van de huurdersorganisaties gemachtigd zijn namens de 

huurdersorganisatie op te treden en standpunten in te nemen volgens de gestelde richtlijnen.  

 

Artikel 2   Erkenning en representativiteit 

1. Verhuurder erkent elke huurdersorganisatie als overlegpartner als in deze overeenkomst bedoeld 

ten aanzien van elk vestigingsgebied  van verhuurder, die: 

a. tenminste 25% van de huurders van verhuurder in het vestiginggebied als betalend lid heeft 

geregistreerd en  

b. de onder a van dit lid bedoelde leden door middel van een periodiek of dergelijke op de 

hoogte houdt van haar activiteiten en 

c. ook op andere wijze met deze leden communiceert, zoals bijvoorbeeld bij herstructurering, 

bij renovaties en bij onderzoeken onder huurders 

d. zij alle huurders van verhuurder in de gelegenheid stelt zich bij haar aan te sluiten. 

2. Verhuurder erkent dat de huurdersorganisatie ten aanzien van al haar woongelegenheden is 

opgericht, met uitzondering van de woongelegenheden in het vestigingsgebied Heerenveen. 

3. Verhuurder erkent en faciliteert een Platform Huurders, waarvoor elke door verhuurder erkende 

huurdersorganisatie per vestigingsgebied  een vertegenwoordiger kan leveren.  

4. Op dit platform wordt het formele centrale overleg tussen huurdersorganisaties en verhuurder 

gevoerd. 

5. De facilitering van dit overleg, in hoofdzaak bestaande uit het voorzitterschap, voorbereiding en 

notulering van vergaderingen, wordt opgedragen aan de huurdersorganisatie. Het Platform 

Huurders kiest degene, die regelmatig contact onderhoudt met de vertegenwoordigers en bestuur 

van de verhuurder. 
6. Partijen erkennen een bewonerscommissie zolang: 

a. zij aantoonbaar de belangen behartigt van de huurders die zij vertegenwoordigt. 

b. zij gekozen of aangewezen is door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt. 

c. zij de huurders die zij vertegenwoordigt op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen 

betrekt bij haar standpuntbepaling. 
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d. zij tenminste twee maal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders die zij 

vertegenwoordigt, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten in de verstreken 

periode, waarin haar plannen voor de komende periode worden besproken en vastgesteld en 

waarin voorstellen van verhuurder worden besproken.  

e. zij alle betreffende huurders in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten. 

f. zij een bewonerscommissie is zoals genoemd in het Protocol Herstructurering, projectfase 3. 

 

Artikel  3   Overleg 
1. Voor het overleg tussen verhuurder, c.q. de regio’s van verhuurder enerzijds en de 

huurdersorganisatie, c.q. het Platform Huurders, de regio’s van de huurdersorganisatie en de 

bewonerscommissies anderzijds, stellen partijen een overlegschema vast waarin onderscheid 

wordt gemaakt naar overleg op: 

a. centraal niveau (oktober en maart, juni) 

b. regionaal niveau (september en februari) 

c. complex-, buurt- of wijkniveau (minimaal 2x per jaar) 

2. Het door partijen vastgestelde overlegschema is opgenomen in bijlage 1 van deze overeenkomst. 

3. Partijen stellen een overlegmatrix vast waarin is opgenomen welke onderwerpen in de overleggen 

op de in lid 1 bedoelde niveaus aan de orde dienen te komen, alsmede het recht dat daaraan 

ontleend kan worden, 

4. De door partijen vastgestelde overlegmatrix is opgenomen in bijlage 2 van deze overeenkomst. 

5. In het in lid 1 bedoelde overlegschema stellen partijen tevens nadere regels met betrekking tot de 

status, de frequentie, de deelnemers aan en de agendering van de onderscheiden overlegvormen. 

Buiten het periodiek overleg kan op verzoek van verhuurder of de huurdersorganisatie, het 

Platform Huurders, de regio en bewonerscommissies overleg plaats vinden als verzoeker dat 

wenst, binnen één maand. 

De agenda voor het overleg op de verschillende niveaus wordt in onderling overleg vastgesteld en 

tenminste 14 dagen vóór datum overleg verzonden. 

In de overlegschema staan de personen die aan het overleg deelnemen vermeld. 

Per overleg wordt een besluitenlijst opgemaakt die in het volgend overleg wordt vastgesteld. 

 

Artikel 4   Informatieverstrekking door verhuurder  
1. Verhuurder informeert de huurdersorganisatie, het Platform Huurders, de regio’s van de 

huurdersorganisatie, de bewonerscommissies en huurders op verzoek zo spoedig mogelijk 

schriftelijk over zijn beleid en beheer dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken 

woongelegenheden of wooncomplexen en 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, tenzij het bedrijfsbelang van verhuurder zich daartegen verzet.  
2. Verhuurder informeert de huurdersorganisatie, het Platform Huurders, de regio’s van de 

huurdersorganisatie en de bewonerscommissies eigener beweging schriftelijk over zijn 

voornemens tot wijziging in het in lid 1 bedoelde door hem gevoerde beleid of beheer, tenzij het 

bedrijfsbelang van verhuurder zich daartegen verzet. 

3. De in dit artikel bedoelde informatieverstrekking door verhuurder betreft in ieder geval de 

onderwerpen die zijn opgenomen in de in artikel 3 lid 3 en 4 bedoelde overlegmatrix. 

 

Artikel 5   Informatieverstrekking door de huurdersorganisatie 
1. De huurdersorganisatie verstrekt eigener beweging de volgende informatie aan verhuurder 

(centraal): de statuten en het huishoudelijk reglement, jaarlijks het aantal betalende leden, de 

begroting, het jaarverslag en het accountantsverslag (binnen een half jaar na afloop van het 

kalenderjaar) en, indien aanwezig, de door de huurdersorganisatie uitgegeven periodieken, 

persberichten en onderzoeksverslagen aangaande verhuurder. 

2. De huurdersorganisatie informeert verhuurder over die zaken waarvoor zij rechtstreeks, dan wel 

via het Platform Huurders, de publiciteit kiest (plaatselijke/regionale pers) en die voor verhuurder 

van belang zijn. 
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3. De huurdersorganisatie verstrekt de klantvestigingen van verhuurder de door haar uit te geven 

periodieken. 

4. De huurdersorganisatie verstrekt de klantvestigingen van verhuurder ten behoeve van de 

informatie, bedoeld in artikel 10 lid 1, voldoende informatiesetjes, folders en reclamemateriaal. 

 

Artikel 6   Adviesrecht 

1. De huurdersorganisatie, het Platform Huurders, de regio’s van de huurdersorganisatie en de 

bewonerscommissies hebben het recht gevraagd en ongevraagd te adviseren over het door 

verhuurder gevoerde beleid of beheer. 

2. Bij een voornemen van verhuurder tot wijziging van het door hem gevoerde beleid of beheer, 

zoals bedoeld in artikel 4 lid 2, hebben de huurdersorganisatie, het Platform Huurders, de regio’s 

van de huurdersorganisatie en de bewonerscommissies het recht om over dat voornemen 

gekwalificeerd advies uit te brengen. 

3. In de in artikel 3 lid 3 en 4 bedoelde overlegmatrix is aangegeven op welke terreinen, c.q. 

onderwerpen, het in het vorige lid bedoelde gekwalificeerde adviesrecht in ieder geval van 

toepassing is. 

4. Onder een gekwalificeerd advies wordt begrepen dat partijen met betrekking tot een dergelijk 

advies nadere regels hanteren aangaande de door partijen te volgen procedures en termijnen. 

5. De nadere regels, zoals bedoeld in het vorige lid, zijn opgenomen in het tussen partijen 

overeengekomen Protocol adviesrecht. 

6. Het Protocol adviesrecht is opgenomen in bijlage 3 van deze overeenkomst. 

 

Artikel 7    Instemmingsrecht 

1. De huurdersorganisaties, het Platform Huurders, de regio’s van de huurdersorganisatie en de 

bewonerscommissies hebben instemmingsrecht op die terreinen cq. onderwerpen, die als zodanig 

zijn aangegeven in de in artikel 3 lid 3 en 4 bedoelde overlegmatrix. 

2. Verhuurder is gehouden om voornemens tot het ontwikkelen of wijzigen van het beleid op die 

terreinen cq. onderwerpen waarop het instemmingsrecht als in voorgaand lid bedoeld van 

toepassing is, schriftelijk voor te leggen aan de betrokken rechthebbende partij(en). 

3. De betrokken rechthebbende partij(en) zijn gehouden om binnen 6 weken na ontvangst van het 

instemmingsverzoek van verhuurder schriftelijk te reageren. 

4. Hebben de betrokken rechthebbende partij(en) niet binnen de in lid 3 genoemde termijn 

schriftelijk gereageerd, dan wordt geacht dat zij stilzwijgend instemming hebben verleend aan het 

onderhavige voornemen van verhuurder. 

5. In het geval de betrokken rechthebbende partij(en) geen instemming verlenen aan het onderhavige 

voornemen van verhuurder, dan blijven het vigerende beleid of beheer op het betreffende terrein 

cq. onderwerp van kracht. 

 

Artikel 8   Recht van voordracht 
1. De huurdersorganisatie delegeert haar bevoegdheden tot het doen van voordrachten voor de 

benoeming van leden van de Raad van Commissarissen en de klachtencommissie van verhuurder 

aan het Platform Huurders. 

2. Het Platform Huurders heeft het recht een bindende voordracht te doen voor twee zetels in de 

Raad van Commissarissen van verhuurder. 

3. Het Platform Huurders heeft het recht een voordracht te doen voor een zetel in de 

klachtencommissie van verhuurder. 

 

Artikel 9  Financiële regelingen  
1. Verhuurder stelt jaarlijks aan de huurdersorganisatie een financiële bijdrage ter beschikking ten 

behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden 

2. De financiële bijdrage aan de huurdersorganisatie wordt ieder jaar in de maand januari door 

verhuurder gestort op de rekening van de huurdersorganisatie. 

3. De jaarlijkse financiële bijdrage van verhuurder aan de huurdersorganisatie wordt berekend op 

basis van het aantal betalende leden van de huurdersorganisatie dat een woning huurt van 
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verhuurder en wel dusdanig dat de jaarlijkse contributie, die door bedoelde leden wordt betaald 

aan de huurdersorganisatie, door verhuurder wordt verdubbeld. 

4. Verhuurder stelt jaarlijks in de maand januari aan de huurdersorganisatie een financiële bijdrage 

ter beschikking ten behoeve van haar werkzaamheden voor het Platform Huurders. 

5. Verhuurder draagt er zorg voor dat een erkende bewonerscommissie de werkzaamheden die met 

haar taak verband houden kan verrichten. Verhuurder verstrekt daartoe elke bewonerscommissie 

jaarlijks een financiële bijdrage, tenzij op verzoek van een bewonerscommissie anders wordt 

overeengekomen. 

6. De in dit artikel bedoelde financiële bijdragen zijn nader uitgewerkt in bijlage 4 van deze 

overeenkomst. 

 

Artikel 10 Werkzaamheden van verhuurder voor de huurdersorganisatie 
1. De klantvestigingen van verhuurder informeren nieuwe huurders, bij het ondertekenen van het 

huurcontract, over het bestaan en het doel van de huurdersorganisatie, het gratis lidmaatschap, de 

werkwijze van het retour zenden van het antwoordkaartje bij het niet aangaan van het 

lidmaatschap en de samenwerking tussen partijen. Zij verstrekken nieuwe huurders tevens een 

informatiesetje van de huurdersorganisatie en geven daarbij de nodige uitleg. 

2. Maandelijks verstrekt iedere klantvestiging van verhuurder aan de huurdersorganisatie een lijst 

met de NAW-gegevens van huurders die de afgelopen maand verhuisd zijn binnen het 

woningbestand van verhuurder (inclusief nieuw adres), van huurders die vertrokken zijn als 

huurder en van huurders die een woning hebben gehuurd.  

3. Verhuurder int maandelijks, gelijk met de huur, de contributie van de leden van de 

huurdersorganisatie die een woning huren bij verhuurder. 

4. Verhuurder draagt de geïnde contributie maandelijks af aan de huurdersorganisatie, waarbij de 

bestaande werkwijze door verhuurder wordt gecontinueerd. 

5. De huurdersorganisatie stelt jaarlijks in de maand januari aan verhuurder een financiële bijdrage 

ter beschikking ten behoeve van diens werkzaamheden bedoeld in dit artikel. 

6. De in voorgaand lid bedoelde bijdrage is nader uitgewerkt in bijlage 4 van deze overeenkomst.  

 

Artikel 11   Geschillenregeling 

1. Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze 

overeenkomst, kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan de geschillencommissie. 

2. Er is sprake van een geschil zodra één van de partijen dat van mening is. 

3. De geschillencommissie bestaat uit drie scheidslieden: verhuurder en de huurdersorganisatie 

wijzen elk één aan. Het derde lid wordt door de twee aangewezen scheidslieden benoemd. De 

geschillencommissie benoemt haar eigen voorzitter. 

4. Binnen twee weken nadat het geschil schriftelijk is gemeld aan de andere partij, wordt de 

geschillencommissie geïnstalleerd. 

5. De geschillencommissie hoort de partijen. Tevens kunnen partijen schriftelijke stukken overleggen 

aan de commissie. 

6. De geschillencommissie stelt de partijen uiterlijk zes weken, na de instelling van de commissie, in 

kennis van haar beslissing. 

7. Partijen zijn gehouden aan de uitspraak van de geschillencommissie, tenzij één van de partijen 

zwaarwegende motieven heeft om daarvan af te wijken. 

8. Zolang het geschil bij de geschillencommissie aanhangig is, wenden partijen zich niet tot de 

rechter, behoudens in gevallen waarmee spoedeisend belang is gemoeid. 

9. De verdeling van de  kosten van de procedure worden betrokken bij de uitspraak van de 

geschillencommissie. 

 

Artikel 12   Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van tien jaren en treedt in werking met 

ingang van ondertekening van deze overeenkomst. 

2. Deze overeenkomst kan, met wederzijds goedvinden van alleen wegens onvoorziene 

omstandigheden bij overeenstemming tussen partijen, worden gewijzigd of beëindigd. 

Onvoorzien zal door verhuurder terughoudend worden uitgelegd in verband met de vergaande 
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consequenties die dat kan hebben voor de huurdersorganisatie (personeel, financiën en andere 

lopende contracten).  

3. Elk der partijen kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen wanneer de huurdersorganisatie niet 

langer voldoet aan het gestelde in artikel 2 lid 1. Bij een beëindiging op grond van het niet langer 

voldoen aan het gestelde in artikel 2 lid 1 zal door verhuurder een opzegtermijn in acht worden 

genomen van tenminste één volledig kalenderjaar. 

4. Met ondertekening van deze overeenkomst komt de overeenkomst tussen partijen d.d. 18 oktober 

2000 te vervallen. 

 

Artikel 13   Bijlagen 
1. Deze overeenkomst is voorzien van 4 bijlagen die integraal deel uit maken van deze 

overeenkomst. 

2. De bijlagen, zoals bedoeld in het vorige lid, betreffen: 

a. Bijlage 1. Overlegschema 

b. Bijlage 2. Overlegmatrix 

c. Bijlage 3. Protocol adviesrecht 

d. Bijlage 4. Financiële regeling 

 
Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen op 14 oktober 2009 te Grou. 
 

Namens verhuurder:     Namens de huurdersorganisatie: 

 

 

Frans Kooiker      Klaas van der Veen 

Directeur-bestuurder     Directeur-bestuurder 
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Bijlage 1  Overlegschema  
 

A. Overlegvormen 

Partijen onderscheiden de volgende periodieke overlegvormen: 

 

Centraal niveau 

1.  Bestuurlijk overleg 

a. Op centraal niveau wordt tenminste drie keer per jaar bestuurlijk overleg gevoerd tussen de 

directeur-bestuurder van verhuurder en (een delegatie van) het Platform Huurders. 

b. Het bestuurlijk overleg vindt in de regel plaats in de maanden maart, juni en oktober. 

c. De deelnemers aan het bestuurlijk overleg kunnen zich desgewenst laten ondersteunen door 

derden. 

d. De agenda voor het bestuurlijk overleg wordt in onderling overleg vastgesteld en tenminste 

veertien dagen voorafgaand aan het overleg door verhuurder toegezonden aan de deelnemers. 

e. Van elk bestuurlijk overleg wordt een besluitenlijst opgemaakt door de huurdersorganisatie en 

deze besluitenlijst wordt in het daarop volgende bestuurlijk overleg vastgesteld. 

 

2.  Overleg met RvC 

a. Op centraal niveau wordt tenminste één maal per jaar informatief overleg gevoerd tussen de 

Raad van Commissarissen van verhuurder en (een delegatie van) het Platform Huurders. 

b. De deelnemers aan het informatief overleg kunnen zich desgewenst laten ondersteunen door 

derden. 

c. De agenda voor het informatief overleg wordt in onderling overleg vastgesteld en tenminste 

veertien dagen voorafgaand aan het overleg door verhuurder toegezonden aan de deelnemers. 

 

3.  Directieoverleg 

a. Directeuren van beide partijen kunnen elkaar op centraal niveau naar behoefte uitnodigen voor 

overleg. 

b. Dit overleg heeft een informeel en verkennend karakter. 

 

Regionaal niveau 
1.  Regio-overleg 

a. Op regionaal niveau wordt tenminste twee maal per jaar overleg gevoerd tussen het 

betreffende regiomanagement van verhuurder, waaronder in ieder geval de regiomanager 

Klant & Markt en de regiomanager Maatschappij & Vastgoed van verhuurder, en (een 

delegatie van) de betreffende regio’s van de huurdersorganisatie, waaronder in ieder geval de 

betreffende regiomanager(s) van de huurdersorganisatie. 

b. Onder regionaal niveau wordt begrepen de combinatie van vestigingsgebieden die het 

werkgebied vormt voor de regio’s Oost, Noord en Zuid/West van verhuurder. 

c. Het regio-overleg vindt in de regel plaats in de maanden februari en september. 

d. De deelnemers aan het regio-overleg kunnen zich desgewenst laten ondersteunen door derden. 

e. De agenda voor het regio-overleg wordt in onderling overleg vastgesteld en tenminste veertien 

dagen voorafgaand aan het overleg door verhuurder toegezonden aan de deelnemers. 

f. Van elk regio-overleg wordt een besluitenlijst opgemaakt door de huurdersorganisatie en deze 

besluitenlijst wordt in het daarop volgende regio-overleg vastgesteld. 

 

Complex-, buurt- of wijkniveau 

1.  Complex-, buurt- of wijkoverleg 

a. Op complex-, buurt- of wijkniveau wordt tenminste twee maal per jaar overleg gevoerd tussen 

de manager Klant & Markt (of diens vertegenwoordiger) van de betreffende regio van 

verhuurder en (een delegatie van) de betreffende bewonerscommissie(s). 

b. De deelnemers aan het complex-, buurt- of wijkoverleg kunnen zich desgewenst laten 

ondersteunen door derden. 
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c. De agenda voor het complex-, buurt- of wijkoverleg wordt in onderling overleg vastgesteld en 

tenminste veertien dagen voorafgaand aan het overleg door verhuurder toegezonden aan de 

deelnemers. 

d. Van elk complex-, buurt- of wijkoverleg wordt een besluitenlijst opgemaakt door verhuurder 

en deze besluitenlijst wordt in het daarop volgende complex-, buurt- of wijkoverleg 

vastgesteld. 

 

B. Overlegschema 

Voor de hiervoor genoemde periodieke overlegvormen op centraal en regionaal niveau stellen partijen 

in onderling overleg jaarlijks voorafgaand aan een kalenderjaar een overlegschema vast voor het 

betreffende kalenderjaar. Over het overlegschema op complex-, buurt- en wijkniveau wordt de 

huurdersorganisatie geïnformeerd. 

 

C. Overig overleg 
Buiten de hiervoor genoemde periodieke overleggen kan op verzoek van zowel verhuurder als de 

huurdersorganisatie, het Platform Huurders, de regio’s van de huurdersorganisatie en de 

bewonerscommissies overleg gevoerd worden wanneer dit naar de mening van verzoeker gewenst is.  

Dergelijk overleg zal uiterlijk binnen een maand vanaf de datum van het verzoek worden gevoerd, 

tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen. Dit geldt ook voor het onder punt 3 

genoemde directieoverleg. 
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Bijlage 2  Overlegmatrix   

 

Toelichting 

In onderstaande overlegmatrix is aangegeven op welke onderwerpen de huurdersorganisatie, de 

regio’s van de huurdersorganisatie en de bewonerscommissies in ieder geval recht van informatie, 

advies of instemming hebben en op welk niveau (centraal, regionaal of complex-, buurt- of 

wijkniveau) dat recht wordt uitgeoefend. 

   

Legenda 
Rechten 

1 = informatierecht (op verzoek, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze overeenkomst) 

2 = informatierecht (eigener beweging verhuurder, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van deze 

overeenkomst) 

3 = gekwalificeerd adviesrecht (zoals bedoeld in artikel 6 van deze overeenkomst) 

4 = instemmingsrecht (zoals bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst) 

N.B. In de overlegmatrix is het overlegrecht en het agendarecht niet apart onderscheiden, omdat deze 

rechten zijn inbegrepen bij het informatie-, advies- en instemmingsrecht.   

Waar in de overlegmatrix sprake is van advies- of instemmingsrecht is het informatierecht 

inbegrepen.  

Individuele en wettelijke informatierechten van huurders zijn niet in de matrix opgenomen. 

 

Niveau 

C = de huurdersorganisatie (waar in de overlegmatrix het recht van de huurdersorganisatie met een * is 

aangegeven, is dit recht door de huurdersorganisatie gedelegeerd aan het Platform Huurders zoals 

bedoeld in artikel 1 lid 2 sub d van deze overeenkomst) 

R = regio van de huurdersorganisatie 

B = bewonerscommissie 

  

Niveau/Rechten Onderwerp 

C R B 

A. Algemeen beleid verhuurder    

1. Statuten, huishoudelijk reglement  1  1 

2. Wijziging statuten, huishoudelijk reglement  3*   

3. Missie, koers en strategisch beleid onderneming 3*   

4. Ondernemingsplan en bedrijfsplannen K&M / M&V 3*   

5. (Meerjaren)begroting algemeen  3*   

6. Prognoses op volkshuisvesting- en financieel gebied 1   

7. Overzicht van voorgenomen activiteiten (Bbsh) 2 2  

8. Volkshuisvestingsverslag, (uitgebreide) jaarverslag, jaarrekening 2   

9. Een voorstel tot fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek; samenwerking met derden die van wezenlijk belang 

is voor huurders 

3*   

10. Verhuur en dienstverlening na fusie, samenwerking of deelneming 3*   

11. Reglement Klachtencommissie  4*   

12. Jaarverslag klachtencommissie 2  1 

13. Uitspraken van de klachtencommissie en de eventueel daaraan te 

verbinden conclusies 

1   

14. Beleid t.a.v. bereikbaarheid / openstelling klantvestigingen van verhuurder 

en informatievoorziening aan huurders 

 3  

15. Regionale marktontwikkelingen die basis vormen voor 

beleidsontwikkeling en/of prestatieafspraken met gemeenten 
 2  

16. Door de verhuurder gehouden marktonderzoeken (provinciaal dan wel 

regionaal) 

2 2  
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17. Klanttevredenheidsonderzoeken 2 1 1 

18. Beleid overige dienstverlening aan huurders, beleid ontwikkeling nieuwe 

producten voor huurders o.a. wonen en zorg; wonen  en werken; tussenvormen 

van kopen en huren; verzekeringen; aanbieden energie; domotica; 

contractvormen enz 

3*   

19. Het initiatiefrecht voor groepen huurders zoals in 2009 zal worden 

ingevoerd 

 1 1 

20. Voorgenomen prestatieafspraken tussen de verhuurder en één of meerdere 

gemeenten in geval van onderhandelingen over zulke afspraken 

 3  

    

B. Onderhoud, verbetering en duurzaamheid woningen    

1. Portefeuillebeleid, onderhoudsbeleid (waaronder de basiskwaliteiten 

verschillende woningtypen), beleid energiebeperkende maatregelen, beleid 

geriefsverbeteringen, beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen en beleid 

uitvoering onderhoudsplannen. 

3*   

2. Complexstrategie en energiebesparing per wooncomplex    3 

3. (Meerjaren)begroting onderhoud, verbetering en duurzaamheid  3*   

4. Portefeuilleplannen en planmatig- en groot onderhoud per regio, inclusief 

begroting  
 3  

5. Planmatig onderhoud, verbetering en duurzaamheid per complex   3 

6. Beleid huurdersonderhoud ( incl. servicepakket en prijsstelling) 3*   

7. Beleid technisch beheer voorzieningen en installaties van 

woongelegenheden / complexen 

3*  1 

8. Het beleid van in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan 

woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving resp. de lokale 

uitwerking daarvan 

3*  3 

9. Procedures mutatieonderhoud & reparatieonderhoud 3*   

10. Beleid overname door huurder aangebrachte voorzieningen 3*   

    

C. Renovatie / Nieuwbouw    

1. Het beleid t.a.v. het slopen en renoveren van woongelegenheden 3*   

2. Wijziging van het Protocol Herstructurering d.d. 19 september 2008 en de 

sociale pakketten bij sloop of renovatie 

4*   

3. Algemeen programma van eisen nieuwbouw 3*   

4. Investeringskader incl. ORT’en 3*   

5. Wijziging Gedragscode Aannemers 3*   

6. Lokale uitwerking beleid nieuwbouw (onderverdeeld in nieuwbouw 

betaalbaar, nieuwbouw commercieel en nieuwbouw maatschappelijk 

vastgoed). 

 2  

7. Lokale uitwerking van de planning van renovatie / herstructurerings-

projecten volgens Protocol Herstructurering 

 2 2 

    

D. Aan en verkoop van woningen    

1. Het scheiden van het juridische en economische eigendom van 

woongelegenheden 

3*   

2. Het beleid m.b.t. het verwerven, vervreemden en bezwaren van 

woongelegenheden 

3*   

3. Lokale uitwerking van het verwerven, vervreemden en bezwaren van 

woongelegenheden op woningniveau 
 2 2 

4. Het voeren van overleg met de bewonerscommissies die te maken hebben 

met een vereniging van eigenaren voorafgaand een VvE vergadering 
  2 

5. Spreekrecht voor een vertegenwoordiger van een bewonerscommissie op de 

vergadering van de VvE waar zij mee te maken hebben 

  2 
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E. Leefbaarheid en woonomgeving    

1. Het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de 

betrokken woongelegenheden of complexen zijn gelegen  

3*   

2. Uitwerking van het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken 

waar de betrokken woongelegenheden of complexen zijn gelegen.  
 2 3 

3. Procedure bij overlastgevende huurders 4*   

4. Beleid Schotelantennes 3*   

    

F. Huurprijzenbeleid & huurincasso    

1. Het beleid inzake de huurprijzen, huurdifferentiatie, huurharmonisatie bij 

mutatie 

3*   

2. Beleid huurgewenning 3*   

3. Incassobeleid 3*   

    

G. Woonruimteverdeling en verhuur    

1. Woonruimteverdeling (beleid, procedure, systeem en verantwoording) incl. 

de urgentie-regeling en richtlijnen voor uitzonderingen 

3*   

2. Bespreking uitkomsten woonruimteverdeling  2  

3. Het toewijzings- en verhuurbeleid per complex    3 

4. De door de verhuurder te hanteren algemene voorwaarden en 

overeenkomsten van de overeenkomsten van huur en verhuur  

3*   

5. Beleid woningruil, inwoning, onderhuur 3*   

6. Het zogenaamde Laatste kans beleid 3*  1 

    

H. Wonen, welzijn en zorg    

1. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting 

voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven 

3*   

2. Uitwerking van het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen 

van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of 

begeleiding behoeven op complexniveau 

  3 

    

I. Servicekosten    

1. Procedure en inhoud 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  

3*   

2. Overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 

237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten 

met betrekking tot het beheer van het verhuurde 

  3 

3. Wijziging servicekosten per complex, jaarlijkse begroting per complex   4 

    

J. Participatiebeleid    

1. Reglement bewonerscommissies 4*   

2. Ledenontwikkeling bij de huurdersorganisatie; werkwijze klantvestiging bij 

informeren huurders over het lidmaatschap van de huurdersorganisatie 

 1  

3. Deze overeenkomst tussen Vereniging De Bewonersraad Friesland en 

Stichting WoonFriesland d.d. 14 oktober 2009 

4   

    

K. Overige onderwerpen    

1.Onderwerpen en procedures niet in deze bijlage benoemd, waarvan blijkt dat 

ze van wezenlijk belang zijn voor de huurders of haar organisatie(s)  

3* 3 3 

2. Informatie door de verhuurder verstrekt / verzonden aan groepen huurders; 

incl. besluitenlijsten overleg bewonerscommissies 

2   
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Bijlage 3  Protocol Adviesrecht  

 

Advisering door de huurdersorganisatie cq. het Platform Huurders 

 

1. Ongevraagd advies 

Wanneer een door de huurdersorganisatie, cq het Platform Huurders, uitgebracht ongevraagd 

schriftelijk advies door verhuurder geheel of ten dele niet wordt gevolgd, deelt verhuurder schriftelijk 

en gemotiveerd de reden daarvoor mede binnen 6 weken nadat bedoeld advies is uitgebracht. 

 

2. Gekwalificeerd advies 

a. Wanneer sprake is van een gekwalificeerd adviesrecht, zoals bedoeld in artikel 6 van deze 

overeenkomst, dan vraagt de directeur-bestuurder van verhuurder schriftelijk advies aan de 

huurdersorganisatie, cq het Platform Huurders. 

b. Voornoemde adviesaanvraag dient te worden voorzien van nadere informatie over de 

beweegredenen voor en de inhoud van het betreffende voornemen van verhuurder en de 

gevolgen daarvan voor de huurders. 

c. De directeur-bestuurder van verhuurder stelt de huurdersorganisatie, cq het Platform Huurders, 

in staat om binnen 4 weken na ontvangst van de adviesaanvraag met hem overleg te voeren 

over de adviesaanvraag en de verstrekte informatie. 

d. Na ontvangst van de adviesaanvraag brengt de huurdersorganisatie, cq het Platform Huurders, 

desgewenst binnen 6 weken schriftelijk advies uit aan verhuurder. 

e. Voor zover het voorgenomen besluit van verhuurder onderwerpen betreft waarvoor bij het 

definitieve besluit rekening gehouden dient te worden met een uitspraak/advies ter zake van de 

Raad van Commissarissen, of waarvoor de goedkeuring vereist is van de Raad van 

Commissarissen, verstrekt de directeur-bestuurder van verhuurder het in lid d van dit artikel 

bedoelde advies, voorafgaand aan het definitieve besluit, aan de Raad van Commissarissen van 

verhuurder. 

f. Binnen 2 weken (of wanneer het vergaderschema van de Raad van Commissarissen daartoe 

noodzaakt zoveel later als door verhuurder alsdan zal worden aangegeven) nadat het schriftelijk 

advies is uitgebracht deelt de directeur-bestuurder aan de huurdersorganisatie, cq het Platform 

Huurders, schriftelijk en gemotiveerd mee of het advies al dan niet, danwel gedeeltelijk, wordt 

opgevolgd. 

g. In aanvulling op de in het vorige lid bedoelde schriftelijke mededeling informeert de directeur-

bestuurder de huurdersorganisatie, cq het Platform Huurders, tevens schriftelijk over de tekst 

van het definitieve besluit. 

h. De verhuurder kan het voornemen waarop de betreffende adviesaanvraag betrekking heeft 

uitvoeren: 

- na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de huurderorganisatie, cq het Platform 

Huurders, dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen, of 

- nadat de door de verhuurder gestelde termijn van tenminste 6 weken is verstreken en geen 

advies is ontvangen door de verhuurder, of 

- drie dagen nadat een schriftelijke reactie, zoals bedoeld in artikel 2 lid f van deze bijlage is 

ontvangen door de huurdersorganisatie, cq het Platform Huurders. 

 

 

Advisering door de regio’s van de huurdersorganisatie 
 

1. Ongevraagd advies 

Wanneer een door een regio van de huurdersorganisatie uitgebracht ongevraagd schriftelijk advies 

door verhuurder geheel of ten dele niet wordt gevolgd, deelt de verantwoordelijk regiomanager van 

verhuurder schriftelijk en gemotiveerd de reden daarvoor mede binnen 6 weken nadat bedoeld advies 

is uitgebracht. 

 

2. Gekwalificeerd advies 
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a. Wanneer sprake is van een gekwalificeerd adviesrecht, zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 en lid 6 

van deze overeenkomst, dan vraagt de verantwoordelijk regiomanager van verhuurder 

schriftelijk advies aan de betreffende regio van de huurdersorganisatie. 

b. Voornoemde adviesaanvraag dient te worden voorzien van nadere informatie over de 

beweegredenen voor en de inhoud van het betreffende voornemen van verhuurder en de 

gevolgen daarvan voor de huurders. 

c. De verantwoordelijk regiomanager van verhuurder stelt de regio van de huurdersorganisatie in 

staat om binnen 4 weken na ontvangst van de adviesaanvraag met hem overleg te voeren over 

de adviesaanvraag en de verstrekte informatie. 

d. Na ontvangst van de adviesaanvraag brengt de regio van de huurdersorganisatie desgewenst 

binnen 6 weken schriftelijk advies uit aan verhuurder. 

e. Binnen 2 weken nadat het schriftelijk advies is uitgebracht deelt de verantwoordelijk 

regiomanager van verhuurder aan de regio van de huurdersorganisatie schriftelijk en 

gemotiveerd mee of het advies al dan niet, danwel gedeeltelijk, wordt opgevolgd. 

f. In aanvulling op de in het vorige lid bedoelde schriftelijke mededeling informeert de 

verantwoordelijk regiomanager van verhuurder de regio van de huurdersorganisatie tevens 

schriftelijk over de tekst van het definitieve besluit. 

g. De verhuurder kan het voornemen waarop de betreffende adviesaanvraag betrekking heeft 

uitvoeren: 

- na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de regio van de huurderorganisatie dat 

deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen, of 

- nadat de door de verhuurder gestelde termijn van tenminste 6 weken is verstreken en geen 

advies is ontvangen door de verhuurder, of 

- drie dagen nadat een schriftelijke reactie, zoals bedoeld in lid e van dit artikel, is ontvangen 

door de regio van de huurdersorganisatie. 

 

 

Advisering door bewonerscommissies 

 

1.  Ongevraagd advies 

Wanneer een door een bewonerscommissie uitgebracht ongevraagd schriftelijk advies door verhuurder 

geheel of ten dele niet wordt gevolgd, deelt de betreffende regiomanager van verhuurder schriftelijk en 

gemotiveerd de reden daarvoor mede binnen 6 weken nadat bedoeld advies is uitgebracht. 

 

2.  Gekwalificeerd advies 

a. Wanneer sprake is van een gekwalificeerd adviesrecht, zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 en lid 6 

van deze overeenkomst, dan vraagt de betreffende regiomanager van verhuurder schriftelijk 

advies aan de betreffende bewonerscommissie(s). 

b. Voornoemde adviesaanvraag dient te worden voorzien van nadere informatie over de 

beweegredenen voor en de inhoud van het betreffende voornemen van verhuurder en de 

gevolgen daarvan voor de huurders. 

c. De betreffende regiomanager van verhuurder stelt de bewonerscommissie(s) in staat om binnen 

4 weken na ontvangst van de adviesaanvraag met hem (of zijn vertegenwoordiger) overleg te 

voeren over de adviesaanvraag en de verstrekte informatie. 

d. Na ontvangst van de adviesaanvraag brengt (brengen) de bewonerscommissie(s) desgewenst 

binnen 6 weken schriftelijk advies uit aan verhuurder. 

e. Binnen 2 weken nadat het schriftelijk advies is uitgebracht deelt de betreffende regiomanager 

van verhuurder aan de bewonerscommissie(s) schriftelijk en gemotiveerd mee of het advies al 

dan niet, danwel gedeeltelijk, wordt opgevolgd. 

f. In aanvulling op de in het vorige lid bedoelde schriftelijke mededeling informeert de 

betreffende regiomanager de bewonerscommissie(s) tevens schriftelijk over de tekst van het 

definitieve besluit. 

g. De verhuurder kan het voornemen waarop de betreffende adviesaanvraag betrekking heeft 

uitvoeren: 
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- na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de bewonerscommissie(s) dat deze geen 

bezwaar heeft (hebben) tegen het voornemen, of 

- nadat de door de verhuurder gestelde termijn van tenminste 6 weken is verstreken en geen 

advies is ontvangen door de verhuurder, of 

- drie dagen nadat een schriftelijke reactie, zoals bedoeld in lid e van dit artikel, is ontvangen 

door de bewonerscommissie(s). 
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Bijlage 4  Financiële regeling   

 

Artikel 1.  Vergoeding aan bewonerscommissies 

1. De storting van de in artikel 9 lid 5 van deze overeenkomst bedoelde financiële bijdrage van 

verhuurder op de rekening van elke afzonderlijke bewonerscommissie geschiedt op basis van een 

door de betreffende bewonerscommissie in te dienen factuur. 

2. De berekening van de financiële bijdrage van verhuurder, zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van deze 

bijlage, gaat in op de datum van ondertekening van deze overeenkomst. 

3. De in dit artikel bedoelde financiële bijdrage van verhuurder wordt berekend door het aantal 

huurders van verhuurder dat de betreffende bewonerscommissie vertegenwoordigt te 

vermenigvuldigen met een, in het nog op te stellen reglement bewonerscommissies, nader overeen 

te komen bedrag. 

4. De financiële bijdrage van verhuurder aan de bewonerscommissies wordt jaarlijks geïndexeerd 

conform de CBS-index voor huishoudens. 

 

Artikel 2.  Vergoeding aan de huurdersorganisatie 
1. De storting van de in artikel 9 lid 3 en 4 van deze overeenkomst bedoelde financiële bijdragen van 

verhuurder op de rekening van de huurdersorganisatie geschiedt op basis van een door de 

huurdersorganisatie in te dienen factuur. 

2. De berekening van de financiële bijdrage van verhuurder, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, 

gaat in op de datum van ondertekening van deze overeenkomst. 

3. De in artikel 9 lid 3 van deze overeenkomst bedoelde financiële bijdrage van verhuurder wordt als 

volgt berekend: 

a. De leden van de huurdersorganisatie die huurder zijn van verhuurder en die voor de maand 

januari de maandelijkse contributie hebben afgedragen aan de huurdersorganisatie worden 

aangemerkt als betalende leden. 

b. De totale maandelijkse bijdrage van de betalende leden voor de maand januari wordt met 12 

vermenigvuldigd. 

c. De uitkomst van voornoemde vermenigvuldiging is het bedrag dat verhuurder jaarlijks 

bijdraagt aan de huurdersorganisatie. 

(Voorbeeld: in januari hebben 10.000 leden van de huurdersorganisatie die huurder zijn van 

verhuurder de maandelijkse contributie van € 1,20 voldaan. De jaarlijkse financiële bijdrage van 

verhuurder bedraagt dan 10.000 x 1,20 x 12 = € 144.000.) 

4. Ten behoeve van de financiële bijdrage van verhuurder wordt de jaarlijkse contributie van de 

leden van de huurdersorganisatie als volgt geïndexeerd: 

a. Per 1-1-2009 bedraagt de jaarlijkse contributie € 14,40. 

b. De indexering van de jaarlijkse contributie geschiedt op basis van de CBS-index voor alle 

huishoudens. 

c. Indien met ingang van 1-1-2008 in enig jaar of meerdere jaren de contributie niet is of wordt 

verhoogd, is het de huurdersorganisatie toegestaan om de indexeringsruimte van dat jaar of die 

jaren toe te voegen aan de indexeringsruimte voor een volgend jaar. 

(Voorbeeld: indien gedurende 3 jaar de contributie niet is verhoogd en de indexerings-ruimte in 

elk van die jaren 2% bedroeg, dan is het de huurdersorganisatie toegestaan om in een volgend jaar 

de contributie ten behoeve van de te berekenen bijdrage van de verhuurder te verhogen met 

maximaal de indexeringsruimte voor dat jaar + 6 %.) 

5.  De financiële bijdrage van verhuurder aan de huurdersorganisatie ten behoeve van haar 

werkzaamheden voor het Platform Huurders, zoals bedoeld in artikel 9 lid 4 van deze 

overeenkomst, is vastgesteld op € 16.300 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de CBS-

index. 

 

Artikel 3.  Vergoeding aan verhuurder 
1. De vergoeding aan verhuurder, zoals bedoeld in artikel 10 lid 5 en 6 van deze overeenkomst is 

vastgesteld op € 0,542 (prijspeil 1-1-2009) per betalend lid van de huurdersorganisatie die een 

woning huurt van verhuurder en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de CBS-index. 
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2. De beschikbaarstelling van de in voorgaand lid bedoelde vergoeding, geschiedt doordat de 

huurdersorganisatie deze vergoeding in mindering brengt op de in artikel 2 lid 1 van deze bijlage 

bedoelde factuur. 

 


