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 Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder 

van woongelegenheden :Wet op het overleg huurders verhuurder< 

5i7 8eatri;< bi7 de gratie >ods< ?oningin der @eder)anden< Prinses van Cran7e1@assaD< enEF enEF enEF  

G))en< die deEe ED))en Eien oH Ioren )eEen< sa)DDt! doen te Keten.  
G)Eo 5i7 in overKeging genomen Iebben< dat Iet geKenst is Kette)i7$e rege)s te ste))en ter 
bevordering van Iet over)eg tDssen IDDrders van Koonge)egenIeden en de verIDDrder daarvanM 

No is Iet< dat 5i7< de Oaad van Ptate geIoord< en met gemeen over)eg der Ptaten1>eneraa)< Iebben 
goedgevonden en verstaan< ge)i7$ 5i7 goedvinden en verstaan bi7 deEe. 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 

1. Qn deEe Ket en de daarop berDstende bepa)ingen Kordt verstaan onder.  

aF CnEe Minister. CnEe Minister voor 5onen< 5i7$en en QntegratieM  
bF Koonge)egenIeid.  

1TF KoningM  
2TF standp)aats in de Ein van de 5oningKetM en  
3TF KoonKagen in de Ein van de 5oningKetF  

cF Kooncomp)e;. een verEame)ing van ten minste 25 in e)$aars nabi7Ieid ge)egen 
Koonge)egenIeden Ke)$e Hinanciee)< administratieH< WDa boDKKi7Ee oH andersEins een eenIeid 
vormenM  

dF verIDDrder. een toege)aten inste))ing a)s bedoe)d in arti$e) 70< eerste )id< van de 5oningKet< 
dan Ke) een eigenaar van ten minste 25 voor verIDDr bestemde Koonge)egenIeden in 
@eder)and< oH degene die door die eigenaar gevo)macItigd is namens Iem op te tredenM 

eF IDDrder. IDDrder van een Koonge)egenIeid van een verIDDrder a)s bedoe)d onder d< Ke)$e 
IDDrder daarin Ei7n IooHdverb)i7H IeeHtM  

HF IDDrdersorganisatie. vereniging oH sticIting< die a)s doe)ste))ing IeeHt Iet beIartigen van de 
be)angen van IDDrders en. 
1TF van Ke)$e Iet bestDDr Kordt ge$oEen oH aangeKeEen door en Dit de IDDrders die Ei7 

vertegenKoordigtM 
2TF die de IDDrders op de Ioogte IoDdt van Iaar activiteiten en Ien betre$t bi7 Iaar 

standpDntbepa)ingM 
3TF die ten minste eenmaa) per 7aar een vergadering DitscIri7Ht voor de IDDrders< Kaarin Ei7 

verantKoording aH)egt van Iaar activiteiten in Iet verstre$en 7aar< Iaar p)annen voor Iet 
eerstvo)gende 7aar bespree$t en deEe vastste)tM en 

4TF die a))e IDDrders van de Koonge)egenIeden oH Kooncomp)e;en< Kaarvoor Ei7 de be)angen 
beIartigt< in de ge)egenIeid ste)t om EicI bi7 Iaar aan te s)DitenM 

gF beKonerscommissie. commissie van beKoners van IDDrKoningen in een Kooncomp)e;< niet 
Ei7nde een IDDrdersorganisatie< die de be)angen beIartigt van de IDDrders van dat 
Kooncomp)e; en die vo)doet aan onderdee) H< onder 2T tot en met 4TF 

 
2. Qn deEe Ket en de daarop berDstende bepa)ingen Kordt onder IDDrder mede verstaan degene die de 

Koonge)egenIeid met toestemming van de verIDDrder IDDrt van een IDDrder die Iaar IDDrt van die 
verIDDrderF  



Artikel 2 

1. Qndien met betre$$ing tot de Koonge)egenIeden oH een oH meer Kooncomp)e;en van een 
verIDDrder meer IDDrdersorganisaties Ei7n opgericIt< ge)dt deEe Ket voor a) die 
IDDrdersorganisaties< tenEi7 de verIDDrder en die IDDrdersorganisaties geEamen)i7$ anders 
aHspre$enF  

2. Qndien ten aanEien van a))e Koonge)egenIeden van een verIDDrder ZZn IDDrdersorganisatie is 
opgericIt< Korden de IDDrdersorganisaties die Ei7n opgericIt met betre$$ing tot een oH meer 
Kooncomp)e;en van die verIDDrder< niet aangemer$t a)s IDDrdersorganisatie< tenEi7. 

aF de verIDDrder voornemens IeeHt die betre$$ing Iebben op onderKerpen die recItstree$s te 
ma$en Iebben met die Kooncomp)e;en< en de IDDrdersorganisatie die is opgericIt met 
betre$$ing tot een oH meer Kooncomp)e;en< de be)angen van de betro$$en IDDrders met 
betre$$ing tot die onderKerpen beIartigt< dan Ke) 

bF de verIDDrder en de in de aanIeH eerstbedoe)de IDDrdersorganisatie anders Ei7n 
overeenge$omen< onverminderd Iet bepaa)de in onderdee) aF 

 
3. "ot de onderKerpen< bedoe)d in Iet tKeede )id< onderdee) a< Korden in e)$ geva) gere$end de 

onderKerpen< genoemd in arti$e) 3< tKeede )id< onderde)en b< I en 7F 

Artikel 2a 

1. [en verIDDrder draagt er Eorg voor dat een beKonerscommissie de Ker$EaamIeden die met Iaar 
taa$ verband IoDden $an verricItenF 

2. [en verIDDrder $an bes)Diten een beKonerscommissie niet a)s beKonerscommissie in de Ein van 
deEe Ket aan te mer$en< indien die commissie niet aanneme)i7$ $an ma$en dat Ei7 namens beKoners 
van IDDrKoningen van Iet betro$$en Kooncomp)e; met de verIDDrder in over)eg $an tredenF 

3. [en verIDDrder $an bes)Diten s)ecIts die beKonerscommissie a)s beKonerscommisie in de Ein van 
deEe Ket aan te mer$en< die Kat betreHt de omvang van Iaar acIterban van beKoners van 
IDDrKoningen van Iet betro$$en Kooncomp)e;< Iet meest representatieH moet Korden geacItF 

Hoofdstuk 2. Decht op informatie, overleg en advies 

Artikel 3 

1. \e verIDDrder inHormeert de IDDrder< de betro$$en beKonerscommissie en de betro$$en 
IDDrdersorganisatie op verEoe$ Eo spoedig moge)i7$ scIriHte)i7$ over Ei7n be)eid en beIeer< dat 
recItstree$s te ma$en IeeHt met de betro$$en Koonge)egenIeden oH Kooncomp)e;en en de 
Koonomgeving daarvan< dat recItstree$s van inv)oed is op de Koon1 en )eeHsitDatie van de 
betro$$en IDDrders< a)smede dat voor Ien van KeEen)i7$ be)ang $an Ei7nF 

2. \it recIt op inHormatie omvat in e)$ geva) inHormatie over de vo)gende onderKerpen.  

aF Iet in stand IoDden van en Iet treHHen van voorEieningen aan Koonge)egenIeden en de direct 
daaraan grenEende omgevingM  

bF Iet s)open< renoveren< verKerven< vervreemden en beEKaren van Koonge)egenIedenM 
cF Iet toeKi7Eings1 en verIDDrbe)eidM  
dF de door de verIDDrder in Iet a)gemeen te Ianteren voorKaarden van de overeen$omst van IDDr 

en verIDDrM  
eF Iet be)eid inEa$e de IDDrpri7EenM  
HF de samenste))ing< Iet $Ka)iteitsniveaD en de pri7s van Iet door de verIDDrder aan te bieden 

pa$$et van diensten die recItstree$s verband IoDden met de beKoning< Iet betre$$en van een 
Koonge)egenIeid en Iet IDisvesten van personenM 

gF een voorste) tot een HDsie a)s bedoe)d in de arti$e)en 312 en 313 van 8oe$ 2 van Iet 8Drger)i7$ 
5etboe$M 



IF Iet be)eid inEa$e de )eeHbaarIeid in de bDDrten en Ki7$en Kaar de betro$$en 
Koonge)egenIeden oH Kooncomp)e;en Ei7n ge)egen< a)smede inEa$e IerstrDctDrering van die 
bDDrten oH Ki7$enM 

iF Iet be)eid inEa$e Iet bi7dragen aan Iet tot stand brengen van IDisvesting voor oDderen< 
geIandicapten en personen die Eorg oH bege)eiding beIoevenM 

7F overeen$omsten met betre$$ing tot service$osten a)s bedoe)d in arti$e) 237< derde )id< van 
8oe$ 7 van Iet 8Drger)i7$ 5etboe$ en overeen$omsten met betre$$ing tot Iet beIeer van Iet 
verIDDrdeM 

$F de Ditspra$en van de $)acItencommissie van de verIDDrderM 
)F de beoogde inIoDd van prestatieaHspra$en tDssen de verIDDrder en ZZn oH meerdere 

gemeenten in geva) van onderIande)ingen over ED)$e prestatieaHspra$enF 
 
3. \e verp)icIting< bedoe)d in Iet eerste )id< ge)dt niet voor inHormatie< tegen de verstre$$ing Kaarvan 

Iet bedri7Hsbe)ang van de verIDDrder EicI verEetF  

4. \e inHormatie over de onderKerpen< genoemd in Iet tKeede )id< onderde)en a en e< IeeHt 
betre$$ing op Iet ti7dva$ van tKaa)H maanden< vo)gende op Iet ti7dstip van verstre$$ing van die 
inHormatieM tevens Kordt een indicatie gegeven over de ontKi$$e)ing met betre$$ing tot deEe 
onderKerpen in de daaropvo)gende 7arenF  

Artikel 4 

1. \e verIDDrder inHormeert de betro$$en IDDrdersorganisatie en de betro$$en beKonerscommissie 
eigener beKeging scIriHte)i7$ over Ei7n voornemens tot Ki7Eigingen in Iet door Iem gevoerde be)eid 
oH beIeer< bedoe)d in arti$e) 3< tKeede )idF Grti$e) 3< derde )id< is van overeen$omstige toepassingF 

2. \e verIDDrder geeHt daarbi7 aan< Kat de beKeegredenen Ei7n voor Ei7n voornemens en Ke)$e 
gevo)gen daarDit voor de betro$$en IDDrders voortv)oeienF  

Artikel 5 

1. \e verIDDrder voert een voornemen tot Ki7Eiging in Iet door Iem gevoerde be)eid oH beIeer< 
bedoe)d in arti$e) 3< tKeede )id< niet Dit dan nadat Ii7 binnen een door Iem aan te geven periode van 
ten minste Ees Ke$en na Iet verstre$$en van de inHormatie overeen$omstig arti$e) 4< de 
IDDrdersorganisatie oH de beKonerscommissie in staat IeeHt geste)d met Iem over de verstre$te 
inHormatie over)eg te voeren en< indien de IDDrdersorganisatie oH de beKonerscommissie dat 
Kenst< daarover een scIriHte)i7$ advies Dit te brengenF 

2. 8innen veertien dagen na ontvangst van een scIriHte)i7$ advies a)s bedoe)d in Iet eerste )id dee)t de 
verIDDrder< indien Ii7 Iet advies geIee) oH gedee)te)i7$ niet vo)gt< scIriHte)i7$ aan de 
IDDrdersorganisatie oH de beKonerscommissie de redenen daarvoor meeF  

3. \e verIDDrder $an Ei7n voornemen Ditvoeren.  

aF na ontvangst van een scIriHte)i7$e medede)ing van de IDDrdersorganisatie oH de 
beKonerscommissie dat deEe geen beEKaar IeeHt tegen Iet voornemenM  

bF nadat de door de verIDDrder geste)de termi7n< bedoe)d in Iet eerste )id< is verstre$enM  
cF drie dagen nadat een scIriHte)i7$e medede)ing a)s bedoe)d in Iet tKeede )id door de 

IDDrdersorganisatie oH de beKonerscommissie is ontvangenF  
 
Artikel 5a 

\e verIDDrder voert een voornemen tot Ki7Eiging in Iet door Iem gevoerde be)eid ten aanEien van de 
vastste))ing van service$osten a)s bedoe)d in arti$e) 237< derde )id< van 8oe$ 7 van Iet 8Drger)i7$ 
5etboe$ s)ecIts Dit met vooraHgaande instemming van de IDDrdersorganisatieF 



Artikel 5b 

1. \e IDDrdersorganisatie< de beKonerscommissie en de IDDrder $Dnnen met de verIDDrder 
scIriHte)i7$ nadere aHspra$en ma$en over de onderKerpen Kaarover door de verIDDrder inHormatie 
Kordt gegevenF 

2. Qndien de IDDrdersorganisatie oH de beKonerscommissie de verIDDrder te $ennen IeeHt gegeven 
met Iem over)eg te Ki))en voeren over door de verIDDrder verstre$te inHormatie a)s bedoe)d in Iet 
eerste )id oH de arti$e)en 3 en 4 biedt de verIDDrder daarvoor de ge)egenIeidF 

3. \e verIDDrder voert ten minste een maa) per 7aar met de betro$$en IDDrdersorganisaties en de 
betro$$en beKonerscommissies over)eg< niet Ei7nde een over)eg over verstre$te inHormatie a)s 
bedoe)d in Iet eerste )id oH de arti$e)en 3 en 4F \ie IDDrdersorganisaties en beKonerscommissies 
$Dnnen geEamen)i7$ voor dat over)eg Korden DitgenodigdF 

4. \e IDDrdersorganisatie en de beKonerscommissie $Dnnen onderKerpen aandragen voor de agenda 
van e)$ over)eg met de verIDDrderF \e verIDDrder $an s)ecIts met redenen om$)eed Keigeren een 
Eodanig onderKerp op de agenda te Eetten en daarover over)eg te voerenF 

5. \e verIDDrder< de IDDrdersorganisatie oH de beKonerscommissie $an na ti7dige vooraHgaande 
$ennisgeving aan de andere over)egpartners< een oH meer des$Dndigen Ditnodigen tot Iet bi7Konen 
van een over)eg< indien dit voor de beIande)ing van een bepaa)d onderKerp rede)i7$erKi7Ee nodig 
isF 

Artikel 5c 

\e verIDDrder verstre$t ten beIoeve van de opricIting< organisatie< oH vertegenKoordiging van een 
IDDrdersorganisatie op verEoe$ van een groep van ten minste drie IDDrders oH de betro$$en 
IDDrdersorganisatie Eo spoedig moge)i7$ een )i7st met de adressen van Ei7n in @eder)and verIDDrde 
Koonge)egenIedenF 

Artikel 6 

8i7 scIriHte)i7$e overeen$omst tDssen de verIDDrder en de IDDrdersorganisatie oH de 
beKonerscommissie $Dnnen aan de IDDrdersorganisatie oH de beKonerscommissie meer bevoegdIeden 
dan de in deEe Ket genoemde Korden toege$endF  

Artikel 7 

1. \e verIDDrder vergoedt aan de IDDrdersorganisatie de $osten die recItstree$s samenIangen met 
en rede)i7$erKi7s noodEa$e)i7$ Ei7n voor de vervD))ing van de ta$en< genoemd in de arti$e)en 3< 4< 5 
en 5bF Cnder deEe $osten Korden mede de $osten van scIo)ingsactiviteiten begrepenF 

2. ]ergoeding van de in Iet eerste )id bedoe)de $osten gescIiedt binnen vier Ke$en na Iet ti7dstip 
Kaarop de verIDDrder van de IDDrdersorganisatie een vo)doende gespeciHiceerde re$ening IeeHt 
ontvangenF \e verIDDrder is s)ecIts verp)icIt tot beta)ing< voorEover de $osten betre$$ing Iebben 
op een ti7dva$ van ten Ioogste 15 maanden< vooraHgaande aan Iet ti7dstip van indiening van de 
re$eningF 

3. \e verIDDrder en de IDDrdersorganisatie $Dnnen overeen$omen dat de in een $a)ender7aar 
gemaa$te $osten< bedoe)d in Iet eerste )id< Korden vastgeste)d op een bepaa)d bedrag< dat de 
IDDrdersorganisatie naar eigen inEicIt $an bestedenF \e IDDrdersorganisatie )egt binnen tKee 
maanden na aH)oop van Iet 7aar< bedoe)d in de eerste vo)Ein< aan de verIDDrder verantKoording aH 
over de besteding van de ter bescIi$$ing geste)de ge)denF ?osten Kaardoor Iet Iier bedoe)de 
bedrag Ea) Korden overscIreden< $omen s)ecIts ten )aste van de verIDDrder< voorEover Ii7 in Iet 
dragen daarvan toestemtF 



Hoofdstuk 3. Geschillenregeling 

Artikel 8 

1. >escIi))en die voortv)oeien Dit deEe Ket Korden met een verEoe$scIriHt voorge)egd aan de 
$antonrecIterF 

2. Qndien de $antonrecIter constateert dat spra$e is van een scIending door de verIDDrder van de 
verp)icItingen Dit deEe Ket Kaardoor de verEoe$er is benadee)d< $an Ii7 bepa)en dat< voorEover Iet 
gescIi) betre$$ing IeeHt op door de verIDDrder voorgenomen be)eid< de Ditvoering van dat be)eid 
Kordt opgescIort totdat Iet verEDim is Ierste)dF 

3. Qndien de $antonrecIter Kordt verEocIt te bepa)en dat een door de verIDDrder genomen bes)Dit tot 
Ki7Eiging van Ei7n be)eid niet mag Korden Ditgevoerd< $an de $antonrecIter bepa)en dat een 
Eodanig bes)Dit niet mag Korden Ditgevoerd< indien. 

aF dat bes)Dit aHKi7$t van een advies a)s bedoe)d in arti$e) 5< eerste )id< en 
bF de verIDDrder de bes)issing tot aHKi7$ing van Iet advies niet IeeHt onderboDKd oH de 

verIDDrder naar Iet oordee) van de $antonrecIter onder aHKeging van de betro$$en be)angen 
niet in rede)i7$Ieid tot aHKi7$ing van Iet advies Iad $Dnnen $omenF 

 
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen 

Artikel 9 

CnEe Minister Eendt binnen drie 7aar na de inKer$ingtreding van deEe Ket aan de Ptaten1>eneraa) een 
vers)ag over de doe)treHHendIeid en de eHHecten van deEe Ket in de pra$ti7$F  

Artikel 10 

1. \eEe Ket treedt in Ker$ing met ingang van de eerste dag van de vierde $a)endermaand na de datDm 
van DitgiHte van Iet Ptaatsb)ad Kaarin Ei7 Kordt gep)aatstF  

2. Qndien voor Iet ti7dstip van inKer$ingtreding van deEe Ket enig orgaan< niet Ei7nde een 
IDDrdersorganisatie< in Iet bi7Eonder Ker$Eaam is ter beIartiging van de gemeenscIappe)i7$e 
be)angen van de IDDrders bi7 een verIDDrder< Kordt dat orgaan tot tKee 7aar na de 
inKer$ingtreding van deEe Ket< docI Diter)i7$ tot Iet ti7dstip met ingang Kaarvan een 
IDDrdersorganisatie voor de betro$$en IDDrders is opgericIt< aangemer$t a)s IDDrdersorganisatieF  

3. \e in arti$e) 7< vierde )id< genoemde verp)icIting voor de IDDrdersorganisatie tot indiening van een 
begroting dient voor Iet $a)ender7aar Kaarin deEe Ket in Ker$ing treedt< te Korden ingediend 
binnen tKee maanden na de inKer$ingtreding van deEe KetF  

Artikel 11 

\eEe Ket Kordt aangeIaa)d a)s. 5et op Iet over)eg IDDrders verIDDrderF  

^asten en beve)en dat deEe in Iet Ptaatsb)ad Ea) Korden gep)aatst en dat a))e ministeries< aDtoriteiten< 
co))eges en ambtenaren Kie ED)$s aangaat< aan de naDK$eDrige Ditvoering de Iand ED))en IoDdenF  
 
>egeven te "avarne))e< 27 7D)i 1338 

8eatri; 
\e Ptaatssecretaris van ]o)$sIDisvesting< ODimte)i7$e Crdening en Mi)ieDbeIeer<  
\F ?F `F "omme) 

 
aitgegeven de dertiende aDgDstDs 1338 

 \e Minister van `Dstitie< 
GF bF ?ortIa)s 


