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DRIE BELANGRIJKSTE WETTEN 
BIJ RENOVATIES MET BEWONERS

E-BOOK

Zoek 
niet verder! Hier een handig overzicht.

De perfecte leidraad voor een waardevol 
renovatieproject met bewoners. 
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Werk je bij een woningcorporatie en ben je bezig met een (complexmatig) 
renovatieproject? 

Huur je een sociale huurwoning en wordt jouw woning gerenoveerd? 

Ben je lid van een huurdersorganisatie, klankbordgroep of bewonerscommissie 
en praat je mee over de renovatie van je woning en woongebouw?

Dan is het essentieel om de wetgeving over renovaties goed te kennen! 

Als je dit e-book hebt gelezen weet je wat de spelregels voor jouw projecten 
zijn en maak je de perfecte start.

E-BOOK 
DRIE BELANGRIJKSTE WETTEN 
BIJ RENOVATIES MET BEWONERS





5

Wij vinden dat die waarde al start bij het fundament van ieder 
renovatieproject: de wet en de lokale kaders. Al deze spelregels vormen 
gezamenlijk een ideale leidraad voor een helder en gestructureerd 
proces van participatie. Én voor duidelijke communicatie naar bewoners, 
klankbordgroepen en bewonerscommissies. Mits je ze goed toepast in je 
project. Daar helpen wij je graag bij!

Maar zijn al die wetten en kaders niet juist beperkend voor mijn project? 
Nee hoor, niet als je de meerwaarde ervan ontdekt. Je creëert pas echt 
meerwaarde voor je project als je deze spelregels niet meer alleen als 
verplichting ziet, maar als een handvat om de participatie en communicatie 
tijdens een renovatie op een goede manier te organiseren. Regels zijn alleen 
maar beperkend als ze een doel op zich worden. Zolang je het echte einddoel 
niet uit het oog verliest, geven wetten en kaders richting en duidelijkheid.  

Wat is dat einddoel dan? 
Dat is simpel! Een betere woning voor bewoners én de woningcorporatie 
en een positieve weg daar naar toe. Hou dit einddoel in gedachten en de 
verzameling van wetten en kaders wordt een perfecte leidraad voor ieder 
renovatieproject.

Wil je meer tips over renoveren met bewoners?
In dit e-book delen we met jou de inhoud van de drie belangrijkste wetten 
bij renovaties met bewoners. Op hoofdlijnen, zodat je een compact overzicht 
hebt. Wil je meer weten? Kijk dan eens in onze renovatiebieb. 
Of download hier 5 tips voor de perfecte start van jouw renovatieproject. 

Veel succes! 

En heb je een vraag over de wetgeving en lokale kaders? Of over iets anders? 
Mail of bel ons gerust, dat vinden we leuk! 

Yvette Feld en Laura Wille

PS. Als je dit een zinvol e-book vindt, is delen prima. Dan wel het liefst door 
deze link te sturen.

Participatie en communicatie heeft alleen nut als je 
bereid bent het van waarde te laten zijn!

https://bureaubewonerszaken.nl/renovatiebieb
https://bureaubewonerszaken.nl/5-tips-de-perfecte-start-van-jouw-renovatieproject
mailto:info@bureaubewonerszaken.nl
https://bureaubewonerszaken.nl/contact
https://bureaubewonerszaken.nl/e-book-wetgeving-bij-renovaties
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RENOVEREN MET BEWONERS
De belangrijkste wetten op een rij

De renovatie (waaronder sloop/nieuwbouw) van woningen en 
woongebouwen is een complex proces. Je kunt niet zomaar ergens starten, 
voor ieder project geldt een heel pakket aan wetten en lokale kaders over de 
participatie en communicatie met huurders en hun vertegenwoordigers. 

Drie belangrijke wetten vormen gezamenlijk het fundament voor alle 
renovaties van sociale huurwoningen in Nederland:

•   Het Burgerlijk Wetboek (huurrecht)
•   De Overlegwet
•   De Woningwet

Deze wetten vertellen welke rechten en plichten je hebt in een 
renovatieproject, als verhuurder en als huurder. Ze gelden vooral voor grote 
verhuurders (zoals woningcorporaties) en renovaties waarbij het om meerdere 
woningen of een heel gebouw gaat.

Hou je ervan om wetteksten door te pluizen? 

Als je op onderstaande blokjes klikt dan kom je gelijk bij de relevante wettekst 
terecht. 

Geen geduld om dit allemaal door te nemen, of duizelen alle juridische 
termen? In dit e-book hebben we de belangrijkste spelregels uit de wet voor 
je samengevat.  

WONING
WET

OVERLEG
WET

HUUR
RECHT

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2017-07-01/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2017-07-01/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2022-01-01/0
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2017-07-01/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2021-07-01
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Wat staat er in het huurrecht over renovaties?

In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vind je de wetsartikelen over het huur-
recht. Dit gaat over de huurovereenkomst tussen een verhuurder (dus ook 
woningcorporaties) en een individuele huurder. En over de rechten en plichten 
van huurders en verhuurders die gelden bij het aangaan van een  huurover-
eenkomst. In artikel 7:201 t/m 7:310 BW staan de regels die gelden bij de 
renovatie van (sociale) huurwoningen. 

Wat is een renovatie volgens het huurrecht?

De definitie van een renovatie in de wet is zeer ruim: “Onder renovatie wordt 
zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door 
verandering of toevoeging verstaan” (7:220 lid 2 BW). 

Dus sloop/nieuwbouw valt ook onder renovatie?

Ja, dat klopt. Het huurrecht maakt geen onderscheid tussen sloop en renova-
tie, maar wel tussen renovaties waarbij het huurcontract wel of juist niet in 
stand blijft (artikel 7:220 lid 2-4):

Renovatie met behoud van huurcontract. Dit gaat in de praktijk meestal om 
renovaties in bewoonde of onbewoonde staat waarbij het bestaande huurcon-
tract in stand blijft (eventueel met een aanpassing van de woningwaarderings-
punten en een hogere huur door de toevoeging van woningverbeteringen). 

Renovatie zonder behoud van huurcontract. Dit gaat in de praktijk meestal om 
ingrijpende renovaties waarbij de woning dusdanig wijzigt dat het bestaande 
huurcontract niet meer passend is (bijvoorbeeld als plaats of functie wijzigt of 
bij samenvoeging van woningen). Of om sloop/nieuwbouw waarbij bewoners 
moeten verhuizen naar een andere woning.

HUURRECHT

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2021-07-01
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Wat is het verschil tussen renovatie en onderhoud?

Dit verschil gaat over de vraag of de werkzaamheden die je gaat doen ‘datgene 
wat er al zit’ slechts vervangen of herstellen (onderhoud), of dat je iets nieuws 
toevoegt aan de woning of waardoor het woongenot stijgt (renovatie). 

In de praktijk is het soms lastig om werkzaamheden zuiver te verdelen onder 
de wettelijke definitie van een renovatie of onder onderhoud. Je hebt soms al 
snel te maken met een renovatie, ook al is de aanleiding om ‘dat wat er al zit’ 
te vervangen. 

Want ga je als verhuurder als je de oude dakbedekking van een gebouw 
vervangt weer dakbedekking zonder isolatie terugplaatsen? Natuurlijk niet (of 
tenminste, dat hopen we). 

Dus eigenlijk doe je onderhoudswerkzaamheden, maar omdat je een geïso-
leerd dak terugplaatst, heb je te maken met een renovatie. Met alle wettelijke 
verplichtingen die daarbij horen. Deze verplichtingen heb je niet wanneer je 
slechts onderhoud uitvoert. Bewoners zijn dan verplicht om hun medewerking 
te verlenen (artikel 220 lid 1).

Renovatie met behoud van huurcontract: wat staat er in het huurrecht?

In het huurrecht staat: “de verhuurder dient de huurder schriftelijk een 
‘redelijk voorstel’ te doen (7:220 lid 2-3 BW)”. Wat redelijk is, is niet omschre-
ven. Het enige dat specifiek wordt benoemd is de bijdrage aan verhuis- en 
inrichtingskosten in het geval van een noodzakelijke verhuizing (7:220 lid 5-7 
BW). 

Corporaties gebruiken in de praktijk verschillende termen voor het redelijk 
voorstel: renovatievoorstel, sociaal plan, informatiebrochure renovatie, sociaal 
renovatieplan etc.

Draagvlak halen

Bij een renovatie van meerdere woningen of een woongebouw moet je een 
stemming houden onder de huurders om te toetsen of het voorstel redelijk is. 
In de wet staat dat wanneer minimaal 70% van de huurders met het voorstel 

HUURRECHT
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heeft ingestemd, het voorstel wordt ‘vermoed redelijk te zijn’ (7:220 lid 3 BW). 
Dat betekent dat de plannen door kunnen gaan. 

De verhuurder moet alle huurders hier schriftelijk over informeren. Huurders 
die niet hebben ingestemd kunnen binnen 8 weken nadat zij hierover geïnfor-
meerd zijn, de kantonrechter verzoeken om de redelijkheid van het voorstel 
te toetsen (7:220 lid 3 BW). Doen ze dit niet, dan wordt de huurder geacht 
alsnog met het voorstel te hebben ingestemd en is de huurder gebonden aan 
dit voorstel.

Renovatie zonder behoud van huurcontract: wat staat er in het huurrecht?

Als een renovatie niet kan plaatsvinden zonder beëindiging van het huurcontract, 
kan de verhuurder het contract opzeggen op grond van ‘dringend eigen gebruik’ 
(onder andere 7:220 lid 4 BW en 7:274 lid 3 BW). De verhuurder moet dan wel 
aan een hele waslijst van voorwaarden voldoen. Bewoners hoeven geen rede-
lijk voorstel te ontvangen, maar er moet wel een sociaal plan worden opgesteld 
samen met de huurdersvertegenwoordiging (zie ook de informatie over de Wo-
ningwet). Dit geldt alleen voor woningcorporaties (of zoals dat heet: toegelaten 
instellingen).

In het huurrecht wordt in het geval van dringend eigen gebruik geen draagvlak-
verplichting genoemd. In sommige gemeenten zijn echter aanvullende lokale 
afspraken gemaakt en zijn woningcorporaties daardoor wel verplicht een draag-
vlakmeting te doen. Check dus bij een sloopproject naast de wetgeving ook altijd 
de lokale kaders.

De verhuurder moet altijd per aangetekende brief de huur opzeggen. Let op: ook 
de medehuurder moet een aparte huuropzegging ontvangen (artikel 271 lid 3). 
De huur moet binnen drie tot zes maanden voor de datum dat de verhuurder de 
woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik worden opgezegd (artikel 271 lid 
5). De opzeggingsgrond(en) moeten in deze brief heel goed worden uitgelegd. 

Gaat de huurder niet akkoord? 

Dan kan de verhuurder vanaf zes weken na de huuropzegging ‘op de gronden ver-
meld in de opzegging vorderen dat de rechter het tijdstip zal vaststellen waarop de 
overeenkomst zal eindigen’ (artikel 295 lid 2). 
Dat betekent dat er geprocedeerd moet worden. Het kan dan dus veel langer 
duren dan de drie tot zes maanden, voordat de woning leeg is. Hou hier altijd 
rekening mee als je er zeker van wilt zijn dat op een specifieke datum de woning 
leeg is.
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Wat staat er in de Overlegwet?

De Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV), ook wel de Overlegwet 
genoemd, bevat regels om het overleg tussen huurders en de verhuurder 
(waaronder woningcorporaties) te stimuleren en te verbeteren. De wet 
bestaat sinds 1998 en is gewijzigd in 2015. 

Met de Overlegwet wordt huurdersparticipatie een doorlopend onderdeel 
van renovatieprojecten. Ook hier ligt de uitdaging erin om de regelgeving niet 
als doel op zich of als lastig te zien, maar als middel om jouw renovatieproject 
positief te laten verlopen. En als dat lukt, dan is de Overlegwet een 
overzichtelijke set aan spelregels die je kunt gebruiken om draagvlak te 
creëren voor jouw plan.

De wet beschrijft onder andere 4 rechten van huurders(vertegenwoordigers). 

1.  Informatierecht
Huurdersorganisaties en individuele huurders hebben het recht om 
schriftelijk informatie te ontvangen van de verhuurder (artikel 3.1 en 3.2.b). 
Het informatierecht geldt bij ‘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.’ Dus ook bij een voorgenomen renovatie, met of zonder 
behoud van het huurcontract.

2.  Overlegrecht
Dit is het recht van huurders(vertegenwoordigers) om aan de verhuurder 
te vragen met hen te overleggen (artikel 5b). Als de verhuurder van plan 
is een wijziging door te voeren in beleid of beheer, dan moet hij sowieso 
hierover met een huurdersvertegenwoordiging overleggen (artikel 5 lid 1). 
In het geval van een projectmatige renovatie overlegt de verhuurder met de 
bewonerscommissie van het betreffende gebouw of project. Indien deze niet 
bestaat, kan de verhuurder ofwel met de huurdersorganisatie overleggen, 
ofwel een bewonerscommissie of klankbordgroep oprichten (artikel 2 lid 2).

OVERLEGWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2017-07-01/
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3.  Adviesrecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben adviesrecht (artikel 5). 
Dit houdt in dat zij gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies kunnen geven 
aan de verhuurder over de voorgenomen beleid- en beheerkeuzes. In het 
geval van een projectmatige renovatie heeft de huurdersvertegenwoordiging 
van het gebouw of project het recht om advies uit te brengen over het 
voorgenomen plan (artikel 5 lid 1). 
Dit advies vraagt de woningcorporatie formeel aan de 
huurdersvertegenwoordiging, die vervolgens zes weken de tijd krijgt om een 
advies uit te brengen. De verhuurder moet vervolgens binnen twee weken 
schriftelijk reageren op het advies en mag er alleen gemotiveerd van afwijken 
(artikel 5 lid 2). 

4.  Agenderingsrecht
Huurdersvertegenwoordigers hebben het recht om onderwerpen op de 
overlegagenda te zetten (artikel 5b lid 4). Zowel huurdersvertegenwoordigers 
als de verhuurder kunnen één of meer deskundige(n) uitnodigen om 
bij het overleg aan te schuiven (artikel 5b lid 5 en artikel 5d). Bij een 
projectmatige renovatie heeft de verhuurder periodiek overleg met de 
huurders(vertegenwoordigers). Beide partijen kunnen agendapunten 
aandragen en in overleg deskundigen aandragen.
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WONINGWET
Wat is de Woningwet?

De eerste Woningwet dateert uit 1901. Het was (en is dat wereldwijd gezien 
nog steeds) een vrij unieke en sociale wet. Het doel was om de verhuur van 
slechte en ongezonde woningen moeilijk te maken en de bouw van goede en 
betaalbare woningen te bevorderen. De wet is sindsdien 4 keer herzien. 
De meest recente Woningwet trad op 1 januari 2022 in werking. Deze wet 
focust opnieuw op de kerntaak van woningcorporaties: het bouwen, verhuren 
en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen.  

Wat staat er in de Woningwet over renovaties?

Niet zoveel. De Woningwet behandelt niet specifiek de renovatie van 
woningen en gebouwen. Er is 1 artikel dat in ieder geval van belang is voor 
woningcorporaties die een woongebouw renoveren: artikel 55b. 

Hierin staat de verplichting om een reglement op te stellen over het: “slopen 
en het treffen van ingrijpende voorzieningen aan haar woongelegenheden en 
de betrokkenheid van de bewoners van die woongelegenheden daarbij en de 
bijdragen, bedoeld in de artikelen 220 lid 5 en 275 lid 1 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek, waarin in elk geval de hoogte van die bijdragen wordt 
bepaald”. 

Wat staat er in het algemeen reglement?

In zo een reglement staan alle algemene afspraken en regelingen over de 
positie van bewoners die te maken krijgen met renovatie van hun woning 
(waaronder sloop). In de praktijk worden verschillende termen gebruikt voor 
dit verplichte reglement: Sociaal Reglement, Sociaal Statuut, Algemeen Sociaal 
Plan etc. 

De wet stelt geen eisen aan de inhoud van dit reglement (behalve het 
opnemen van afspraken over de hoogte van eventuele verhuis- en 
inrichtingskosten). Dat is een bewuste keuze, aangezien de context 
waarbinnen renovatie plaatsvindt per stad of regio kan verschillen. De 
Woningwet schrijft dan ook voor dat de woningcorporatie over het reglement 
moet overleggen met hun huurdersorganisatie en de gemeente(n) in het 
werkgebied (artikel 55b lid 2). 
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Wil je meer weten over de Woningwet? 

Aedes (de branchevereniging voor 
woningcorporaties) heeft een uitgebreid 
dossier over deze wet gemaakt. 

Bekijk hier het dossier op de website van 
Aedes:

Het voorgeschreven overleg wil niet zeggen dat gemeente en/of de 
huurdersorganisatie instemmingsrecht hebben en zonder hun medewerking 
geen reglement tot stand kan komen. Tenminste, dit is niet in de wet 
omschreven. In de praktijk streven woningcorporaties ernaar om een 
gedragen reglement op te stellen. 

Wat is het doel van een algemeen reglement bij renovatie (en sloop)? 

Dat bepaal je als corporatie zelf, het liefst samen met de huurdersorganisatie. 
Je kunt denken aan: 
• een goede positie van de huurder tijdens de planvorming en de uitvoering 

van een renovatie,
• duidelijkheid over rechten van en plichten van huurders en de 

woningcorporatie,
• dezelfde rechten en plichten voor alle huurders van de woningcorporatie 

bij verschillende renovatie- en sloopprojecten,
• het op peil houden van de leefbaarheid in het gebouw en de directe 

omgeving tijdens de uitvoering van een renovatie.

Lokale kaderafspraken bij renovatie

Het fundament van ieder renovatieproject komt voort uit de wetgeving. Maar 
dan ben je er nog niet, in de meeste gemeenten zijn er lokale afspraken over 
de participatie en communicatie met huurders bij een renovatie. 

Deze zijn aanvullend op het huurrecht, de overlegwet en de woningwet. 
Deze algemene kaders zijn vaak gezamenlijk met de woningcorporatie(s), de 
huurdersorganisatie(s) en de gemeente opgesteld. 

https://www.aedes.nl/dossiers/woningwet-in-de-praktijk.html
https://www.aedes.nl/dossiers/woningwet-in-de-praktijk.html
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Enkele praktijkvoorbeelden van lokale afspraken

• Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering
• Sociaal Statuut Den Haag
• Utrechts Participatiemodel en Algemeen Sociaal Plan
• Kaderafspraken Zaanstreek
• Sociaal Statuut Leiden    

Ook al zijn er sociale kaderafspraken op gemeenteniveau, toch 
moeten woningcorporaties nog steeds een eigen reglement voor reno-
vatie hebben. 

Heb je dit nog niet? Wij kunnen je adviseren hoe je samen met je huur-
dersorganisatie zo een reglement opstelt. Of we kunnen het hele traject 
voor je begeleiden. Bel ons gerust voor een oriënterend gesprek!

https://www.afwc.nl/kaderafspraken
https://www.mitros.nl/media/1632/algemeen_sociaal_plan_a4_liggend_interactieve_pdf-def.pdf
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Tot slot

In dit e-book hebben we de drie belangrijkste wetten toegelicht die van 
toepassing zijn bij het renoveren met bewoners. Er zijn meer kaders van 
belang bij het maken van afspraken bij een renovatie. Dit noemen wij ‘de 
wettenflat’.

Wat is de wettenflat?
De basislaag (de begane grond - BG) bestaat uit de landelijke wetgeving. 
Daarboven (op de eerste verdieping) gelden er vaak lokale afspraken. 
Vervolgens heb je nog te maken met het beleid van een verhuurder (op de 
tweede verdieping). De derde verdieping is het renovatievoorstel dat aan alle 
huurders in het te renoveren complex wordt gedaan (het redelijk voorstel) 
en op de laatste verdieping biedt een verhuurder indien nodig individueel 
maatwerk.
Afspraken in de wettenflat voldoen altijd aan de afspraken van de laag 
eronder. 

Renovatiebieb
Lees hier onze blogs over renovaties.

Laura Wille en Yvette Feld

individueel maatwerk

redelijk voorstel

beleid verhuurder

lokale afspraken

wetgevingBG

1

2

3

4

‘de Wettenflat’

https://bureaubewonerszaken.nl/renovatiebieb/


Bewonerszaken
Bureau

Bureau Bewonerszaken doet onderzoek en adviseert in uiteenlopende 
projecten met als raakvlak: bewoners. Daarnaast zetten we onze expertise 
op dit vlak in bij interim-opdrachten in alles wat te maken heeft met 
bewonersparticipatie, communicatie en planvorming. Bureau Bewonerszaken 
bestaat uit zelfstandige professionals en staat voor kennisdeling, uitwisseling 
van succesvolle projectervaringen en samenwerking.

Bureau Bewonerszaken is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare 
en actuele informatie echter kunnen aan de informatie in dit handboek 
geen rechten worden ontleend. Bureau Bewonerszaken aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in 
de aangeboden informatie.

Zowel in onze brochures als op onze website kunnen hyperlinks of andere 
verwijzingen naar informatie van (niet-) commerciële instellingen en organisaties 
zijn opgenomen. Bureau Bewonerszaken is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van die websites en informatie van derden.

Adviseurs
Laura Wille 
Yvette Feld

Grote dank aan
Frank Ringnalda (voor het meelezen)
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