
 

Factsheet 6.3 
 

Draagvlakpeiling – Wet- en regelgeving in 
Nederland en binnen de EU 
 
 
Wat zijn de wettelijke regels rondom draagvlak voor een woningaanpassing? 
In het Burgerlijk Wetboek (Boek 7. Bijzondere overeenkomsten, Titel 4. Huur, Afdeling 3. 
De verplichtingen van de huurder, Artikel 220.) staat hierover het volgende: “Indien de 
renovatie tien of meer woningen of bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid vor-
men, betreft wordt het in lid 2 bedoelde voorstel vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% 
of meer van de huurders daarmee heeft ingestemd. De huurder die niet met het voorstel 
heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuur-
der aan hem dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd een 
beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.”  
 
Is er in het verleden jurisprudentie hierover geweest?  
Uit de jurisprudentie tot nu toe weten we dat de rechter streng kijkt naar de vraag of het 
nodig is dat alle huurders meedoen of dat zaken ook per woning uitgevoerd kunnen wor-
den. Voorbeeld: als er een collectieve cv-ketel vervangen moet worden zal toch echt 
iedereen mee moeten doen en heeft men dus met de 70%-regel te maken. De vervan-
ging van een individuele cv-ketel kan per woning, daar hoeft immers alleen de direct 
betrokken huurder mee in te stemmen. 
 
Zijn er aanvullende regelingen? 
De Amsterdamse draagvlakmeting, verplicht in een vroeg stadium van het planproces 
omdat dat stedelijk zo is afgesproken, is vooral bedoeld als seintje aan huurders. De cor-
poratie geeft daarmee aan dat ze wat van plan is. Het signaal aan de huurders is: als u 
invloed wilt hebben op de plannen, doe dan mee. Een draagvlakmeting vervangt dus niet 
het renovatievoorstel uit de wet (BW), maar gaat daaraan vooraf. 
 
Zijn er voorbeelden van draagvlakpeilingen in andere EU-landen? 
De sociale woningbouwsector in Denemarken heeft een sterk democratische traditie wat 
betreft bewonersinspraak en zelfbestuur. Een Deense woningbouwvereniging is in afde-
lingen verdeeld, die afzonderlijke democratische en financiële units vormen. Een afdeling 
staat gelijk aan het originele bouwproject zoals dat is goedgekeurd door de gemeente. 
Besluiten over renovatieplannen in deze afdelingen worden genomen met een meerder-
heid (50% + 1) van de aanwezige bewoners bij een afdelingsvergadering. Als de ge-
plande werkzaamheden resulteren in een huurverhoging van meer dan 15%, moet het 
renovatieplan middels een stemming ook door de meerderheid worden goedgekeurd als 
een bepaald aantal huurders dit wenst (dat aantal huurders is vastgelegd in de statuten 
van de woningbouwvereniging). In andere gevallen (de huur wordt met minder dan 15% 
verhoogd) kan een stemming worden gevraagd door een meerderheid van de aanwezige 
huurders bij de vergadering. 
 
Meer weten? 
Evert Hasselaar (e.hasselaar@tudelft.nl).



 

 


