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  Wet- en regelgeving  

Een toolkit bij het realiseren van een wooninitiatief 

Het zorgvuldig formuleren en opstellen van overeenkomsten en contracten, zowel 

individueel als collectief is voor een jurist dagelijkse kost. Welke wet- en regelgeving 

van toepassing is en de risico’s voor cliënt mogelijk gelden, wordt zoveel mogelijk 

besproken en toelicht passend bij de situatie of context. Ook de samenhang der 

dingen en mogelijk conflicterende belangen tussen het collectief en individu zijn voor 

professionals op het vlak van vastgoed en zorg niet nieuw.  

 

Wanneer je gevraagd wordt om te adviseren bij het realiseren van een wooninitiatief 

voor en door bewoners met een fysieke beperking, is het belangrijk te weten waar je 

rekening mee moet houden. Deze toolkit beschrijft de ervaringen, tips, informatie en 

verwijzingen over wat er zoal komt kijken op het vlak van wet- en regelgeving. 

 

De droom, wens en mogelijkheden 

Voor (jong)volwassenen met een lichamelijke beperking is het vinden van een 

passende woonsituatie met geschikte zorg een opgave. Net als leeftijdsgenoten 

willen ook zij steeds vaker op zichzelf wonen en dat brengt de nodige uitdagingen 

met zich mee.  

 

Mindset Wonen wil aantonen dat zelfstandig wonen voor mensen met een 

(lichamelijke) beperking wél kan. Een initiatief realiseren in de eigen regio en ten 

volle meedoen in de maatschappij dat is de droom. 

 

Om dit initiatief te realiseren moet de initiatiefnemer rekening houden met 

(on)mogelijkheden en voorwaarden die er zijn in de huidige wet- en regelomgeving 

op het gebied van onder meer zorg, rechtspersoon, organisatiestructuur, vastgoed en 

besturing van het wooninitiatief.  

 

Zodra de initiatiefnemer juridisch advies gaat inwinnen is de droom verdere 

werkelijkheid. Voor het betrokken advocaten/notaris kantoor is het van belang om 

het maatschappelijk belang van deze droom te onderschrijven en een integraal advies 

te geven waarbij kennis vertegenwoordigd is ten aanzien van gezondheidsrecht 

(kwaliteitskaders) en sociale zekerheid, huurrecht, bouwrecht, verzekeringen en 
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aansprakelijkheid, stichtings- en/of verenigingsrecht, zodat cliënt zoveel mogelijk met 

één aanspreekpunt gedurende het project van doen heeft.  

 

Aandachtspunten en risico’s 

Het ontwikkelen van een woonconcept waarin bewoners met een fysieke beperking 

en 24-uurs zorg zelfstandig gaan wonen, brengt nieuwe uitdagingen en 

aandachtspunten mee. Enkele onderwerpen die (minimaal) ter sprake komen om de 

juridische aspecten, risico’s en consequenties van de woonwens scherp te krijgen:  

• Vroegtijdige en doorlopende betrokkenheid bij het wooninitiatief. 

• Afstemming en overleg tussen juridisch adviseur, advocaat en notaris. 

• Financiële middelen: kosten en inhuur experts uit verantwoordvrije besteding pgb 

en fondsen. 

• Toelichting op (nieuwe) wet- en regelgeving zoals WBTR, WLZ, WMO, ZVW,  

WTZA (Wet Toetreding Zorgaanbieders) WZD (Wet Zorg en Dwang),  

Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg), AVG en Kwaliteitseisen 

IGJ. 

• Consequenties van de oprichting van Stichting of Vereniging (Rechtspersoon, 

bestuursaansprakelijkheid, governance, statuten, klachten en bezwaren). 

• Eenduidigheid in opzet en structuur van bepalingen en contracten: inhoudelijke 

afstemming, gelijktijdigheid van afsluiting en koppeling van overeenkomsten. 

• Toelichting op individuele verzekeringen in relatie tot collectieve verzekeringen 

• Inschakelen andere instanties bij juridische ondersteuning of klachten zoals 

NaarKeuze, KansPlus, Juridisch Loket, Adviespunt Zorgbelang, MEE of Per Saldo. 

 

“De huurovereenkomst en de zorgovereenkomst zijn verschillende overeenkomsten in ons 

Burgerlijk Wetboek met elk hun eigen wettelijke regime met gedeeltelijk dwingendrechtelijke 

bepalingen. Een overeenkomst kan aan zowel de wettelijke omschrijving van een 

zorgovereenkomst als aan de wettelijke omschrijving van een huurovereenkomst voldoen. Er is 

dan sprake van een gemengde overeenkomst. In beginsel bestaan de bepalingen van huur en 

zorg dan naast elkaar, tenzij de bepalingen niet met elkaar verenigbaar zijn en botsen. Als er 

samenloop van overeenkomsten is, ontstaat in de praktijk meestal discussie over de vraag of 

iemand huurbescherming heeft of niet.”   

Mr. F.M. Aarts – advocaat 
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Het proces en mijlpalen 

Om het wooninitiatief zo succesvol en zo voorspoedig mogelijk te realiseren is het 

wenselijk om als jurist en notaris vanaf de start aan het project verbonden te zijn. Al 

in de beginfase is er behoefte aan juridische ondersteuning, advies of checks, 

bijvoorbeeld om te komen tot de oprichting van een Stichting of contracten met 

derden.  

De betrokkenheid van één (multidisciplinair) kantoor draagt bij aan een eenduidige 

en rode draad in de verschillende adviezen en overeenkomsten waarmee de 

initiatiefnemer - of later bestuur - mee geholpen is. 

In onderstaand figuur zijn de juridische mijlpalen in het traject van Mindset wonen 

opgenomen. 

 

 
 

Toelichting verbondenheid overeenkomsten en contracten 

De overeenkomsten regelen de formele afspraken en verantwoordelijkheden tussen 

zowel professionele partijen en de vereniging als met bewoners ten aanzien van 

huren, zorgafname, collectieve inhuur van zorg of overige diensten. Hierbij is dus 

sprake van collectieve én individuele overeenkomsten met verschillende partijen. 

Zorgvuldigheid, verbondenheid en koppeling tussen deze verschillende contracten en 
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overeenkomsten is van belang, alsook de toelichting op de toegevoegde waarde 

hiervan aan cliënten.  

Het is noodzakelijk toe te werken naar een koppeling, waarbij het einde van de ene 

overeenkomst ook het einde van de andere overeenkomst betekent. Dit kan worden 

gerealiseerd door er bij het opstellen en afsluiten aan te denken dat: 

• een introductie bij de contracten is opgesteld, met daarin de basiselementen van 

het concept en de hoofdafspraken uitgewerkt. Zodat dit als een introductie of 

memorandum in de diverse overeenkomsten gelijkelijk opgenomen kan worden 

en ook ongeacht tussen welke partijen de overeenkomst wordt aangegaan. 

• dat opzegtermijnen in alle contracten hetzelfde zijn. 

 

Verschillende of gemengde overeenkomsten 

In het Burgerlijk Wetboek zijn de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst 

verschillende overeenkomsten met elk hun eigen wettelijke regime met gedeeltelijk 

dwingendrechtelijke bepalingen. Indien een overeenkomst aan zowel de wettelijke 

omschrijving van een zorgovereenkomst als aan de wettelijke omschrijving van een 

huurovereenkomst voldoet, is er sprake van een gemengde overeenkomst.  

In beginsel bestaan de bepalingen van huur en zorg dan naast elkaar, tenzij de 

bepalingen niet met elkaar verenigbaar zijn en botsen. De vraag is dan welke bepaling 

vóór gaat. Samenloop van huur- en zorgovereenkomsten, leidt in de praktijk meestal 

tot een discussie over de vraag of iemand huurbescherming heeft of niet wanneer de 

zorgt stopt. De rechter moet in een voorkomend geval bepalen of het zorgelement 

overheersend is of niet. Het antwoord op die vraag bepaalt namelijk of een bewoner 

huurbescherming heeft of niet. Bij een wooninitiatief wil je eigenlijk het liefst 

voorkomen dat daarvan sprake is omdat je alleen bewoners wilt die voldoen aan de 

afgesproken eisen.  

 

 

“In de casus van Mindset wonen sluiten de diverse contracten (tussen de vereniging en bewoner, 

zorgovereenkomsten bewoner en zorgpartij, huurovereenkomsten bewoner en vastgoedpartij) in 

eerste instantie niet of onvoldoende op elkaar aan. Hierdoor moet Mindset Wonen er rekening 

mee houden dat op het moment individuele bewoners niet meer voldoen aan de eisen van de 

vereniging, bijvoorbeeld door niet meer gemeenschappelijk zorg in te kopen, die bewoner zich 

jegens de verhuurder kan beroepen op huurbescherming. Dat is een onwenselijke situatie” 
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Uit de rechtspraak volgen enkele indicaties dat het zorgelement overheerst. Dit is 

onder meer het geval: 

 

• wanneer de zorgvrager verplicht is zorg af te nemen. 

• als de zorgvrager verplicht is maaltijden af te nemen. 

• als het verstrekken van woonruimte slechts een middel is om een zorgdoel te 

bereiken. 

• als aan de zorgvrager zorg wordt verleend in de vorm van dagbesteding, waarbij 

de bewoning onlosmakelijk verbonden is met verzorging, begeleiding of 

behandeling 

• als de zorgvrager niet zelfstandig kan wonen. 

• een grote(re) omvang van zorg en de bijkomende zorg gerelateerde diensten die 

de zorgvrager afneemt. 

• als de zorgkosten hoger zijn dan de huurprijs. 

 

Losse overeenkomsten kunnen onder omstandigheden als één gemengde 

overeenkomst worden beschouwd, maar dat is niet vanzelfsprekend en zeker niet 

wanneer de overeenkomsten door verschillende partijen zijn gesloten. De vraag die 

in dat geval positief beantwoord moet worden is of de overeenkomsten 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Elementen die een rechter meeweegt: 

• of de overeenkomsten zoveel mogelijk gelijktijdig zijn gesloten; en/of 

• de overeenkomsten inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd; en/of 

• de overeenkomst aan elkaar gekoppeld zijn, in die zin dat in de overeenkomst(en) 

is bepaald dat de huurovereenkomst eindigt als de zorgovereenkomst eindigt. 

In het geval van Mindset Wonen is geen sprake van een gemengde overeenkomst, maar zijn er 

twee losse overeenkomsten. Een aparte zorgovereenkomst en een aparte huurovereenkomst. 

Bovendien door verschillende partijen aangegaan.  

“Als het zorgelement overheerst, is (een deel van) de wettelijke huurbescherming niet van 

toepassing en kan de huurovereenkomst wel worden opgezegd. Als het zorgelement niet 

overheerst, is de wettelijke huurbescherming wel van toepassing en kan de huurovereenkomst 

in beginsel niet worden opgezegd.” F.M. Aarts - advocaat 
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Duidelijkheid voor (toekomstige) bewoners en huurders 

Voor een huurder/ bewoner van het wooninitiatief moeten ten minste de volgende 

twee onderwerpen duidelijk zijn: 

• Het recht op gebruik van de woning eindigt wanneer de zorgovereenkomst 

eindigt. Het is verstandig dat dit element duidelijk terugkomt in de statuten en 

reglementen van de vereniging waar bewoners lid van worden en ook alleen lid 

kúnnen zijn zolang zij voldoen aan de kwalificaties. Elke bewoner weet dit vooraf 

en kiest hier bewust voor. Het is raadzaam hier ook in de andere contracten naar 

te verwijzen. 

• De woning wordt uitsluitend aan de huurder in de hoedanigheid van client van de 

collectieve zorgaanbieder ter beschikking gesteld, als onderdeel of ten behoeve 

van de zorgbehandeling.  

Maatschappelijke ontwikkelingen en vervolg wooninitiatef 

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van 

kracht. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen 

te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en 

aansprakelijkheid. De notaris ziet er op toe dat bij (herijking van) de oprichting van de 

vereniging, het vaststellen van de statuten en bepalen van het verenigingsbestuur de 

elementen van de WBTR vorm krijgen. Met de invoering van deze wet is de 

bestuurdersaansprakelijkheid uitgebreid en is het voor bestuurders extra belangrijk 

geworden om afspraken duidelijk vast te leggen.  

“In het geval van Mindset wonen wordt de woning niet door de zorgaanbieder of Mindset 

wonen, maar door Talis verhuurd. Dat er verschillende contracten door verschillende partijen 

zijn gesloten betekent niet altijd dat overeenkomsten niet onlosmakelijk verbonden zijn. De 

samenhang van de overeenkomsten moet worden bepaald: de zorg- en huurovereenkomst, 

de samenwerkingsovereenkomst en de statuten en reglementen van de Vereniging.  

Hieruit blijkt helder de bedoeling en de samenhang tussen de afspraken en het feit dat de 

woning verhuurd wordt ten behoeve van de zorgbehandeling. Alleen door collectief in te 

kopen is het voor de doelgroep betaalbaar om zelfstandig te wonen. Dit kan reden zijn om 

onlosmakelijke verbondenheid aan te nemen, maar het is uiteindelijk de rechter die daarover 

moet oordelen. Het blijft dus een onzekere factor.” F.M. Aarts - advocaat 
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Het bestuur van de vereniging heeft afwegingen te maken m.b.t afsluiten van de 

collectieve verzekeringen. Hierbij valt te denken aan bestuursaansprakelijkheid, 

bedrijfsaansprakelijkheid en vrijwilligersaansprakelijkheid.  

Het bestuur kan daarnaast de leden van de vereniging en dus bewoners van het 

wooninitiatief inlichten en adviseren over het afsluiten van individuele verzekeringen 

zoals een inboedelverzekering, brandverzekering of rechtsbijstandverzekering. 

 

Tips en adviezen van en voor andere juridisch adviseurs/ advocaten en notarissen 

1. Bedenk dat je niet met een standaard situatie te maken hebt en dus vooraf extra 

goed moet nadenken. Neem de tijd om uit te zoeken en na te denken over met 

welke verschillende zaken een initiatiefnemer en (toekomstig) bewoner van het 

wooninitiatief te maken heeft. Gaat het alleen om wonen of is er een combinatie 

met zorg en eventueel meer. En is er één wederpartij of heb je te maken met 

meerdere partijen. Als er meerdere partijen zijn is het nog minder vanzelfsprekend 

dat contracten samenhangen op de manier die je wilt, dus moet je daar vooraf nog 

meer aandacht aan besteden. 

 

2. Wees bewust dat bepalingen voor verschillende soorten wettelijke 

overeenkomsten met elkaar strijdig (kunnen) zijn, waardoor onduidelijk is wélke 

bepaling prevaleert. Denk hier vooraf goed over na. Stem vervolgens de 

verschillende contracten zoveel mogelijk op elkaar af – zeker als er ook nog 

verschillende contractspartijen zijn – en wees alert op heldere formuleringen. Zorg 

- waar het kan - voor dezelfde opzet en structuur, toelichting/inleiding bij het 

contract, zorg dat bepalingen zoals bijvoorbeeld opzegtermijnen op elkaar 

aansluiten etc., zodat er zo min mogelijk verschil en onduidelijkheden zijn.  

 

3. Voorzie in het bespreken en voorkomen dan wel beperken van twee grote risico’s 

voor een wooninitiatief: 1) huurbescherming, voor iemand terwijl hij/zij de zorg 

niet meer afneemt en 2) risico op leegstand, is dit voor rekening van het 

wooninitiatief, met als gevolg dat dit financieel niet op te brengen is, of voor 

rekening van  de verhuurder, met als mogelijk gevolg dat de verhuurder een 

bewoner plaats die geen lid is van de vereniging en die niet deelneemt in de 

collectieve (zorg)kosten.  
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4. Zorg voor inhoudelijke koppeling en onderlinge verbondenheid van 

overeenkomsten: 

• Koppeling zorg en huur in collectieve en individuele huurovereenkomsten 

en samenwerkingsovereenkomst. 

• Onlosmakelijke verbondenheid van wonen en zorg, waarbij het van belang 

is dat het zorgelement het zwaarste weegt omdat wanneer bewoners een 

beroep op huurbescherming kunnen doen het hele concept anders 

onbetaalbaar wordt. 

 

5. Houd rekening met de volgordelijkheid van afsluiten en aangaan van 

overeenkomsten; tussen de bewoner en de vereniging – individueel en collectief 

met zorgpartij – individueel en collectief met vastgoedpartij. 
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Verwijzingen naar mediaberichten, interviews, artikelen, 

belangenbehartigersorganisaties.  
 

Per Saldo:  

• Per Saldo is sinds 1995 dé landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).  De 

vereniging komt op voor de belangen van ouder-, bewoners en wooninitiatieven en hun bewoners. Per 

Saldo geeft voorlichting en advies en is de maker van de Toolkit Wonen met informatie van a t/m z voor 

startende en bestaande initiatieven. De Toolkit Wonen is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS. 

 

• Lokale en landelijke media: website van Per Saldo 

Op de website van Per Saldo staat hun nieuwsbrief 

 

• De volgende onderdelen zijn ontleend aan de Toolkit Wonen 

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/ 
 

• Wet en regelgeving 

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/wet-en-regelgeving/ 

 

• Formele organisatie m.b.t rechtspersoon 

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/organisatie-worden/de-formele-organisatie-van-een-

wooninitiatief/ 

 

• Huishoudelijk reglement  

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/organisatie-worden/begin-aan-een-huishoudelijk-

reglement/ 

Talis  

• Verhuur woningen voor jongeren in Nijmegen- Noord:  

https://www.talis.nl/verhuur-woningen-voor-jongeren-in-nijmegen-noord/ 

Https://www.talis.nl/sleutels-voor-bewoners-bijzonder-wooninitiatief-mindset/ 

 

• Wooninitiatief bewoners met lichamelijke beperking tekent huurcontract:  

https://www.talis.nl/mindset-wonen/ 

 

Platform 31: 

• Juridische leidraad  

https://www.platform31.nl/publicaties/juridische-leidraad-voor-de-oprichting-van-een-wooncooperatie 

 

Naar Keuze:  

• https://naar-keuze.nl/wooninitiatieven 

• Website project “heft in eigen handen” 

 https://ouderinitiatieven-toekomst.nl/ 

• Wooninitiatieven.nl 

https://naar-keuze.nl/wooninitiatieven 

 

Cooplink:  

• Kennisbank 

https://www.cooplink.nl/kennisbank 

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/
https://www.pgb.nl/nieuws/
about:blank
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/wet-en-regelgeving/
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/organisatie-worden/de-formele-organisatie-van-een-wooninitiatief/
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/organisatie-worden/de-formele-organisatie-van-een-wooninitiatief/
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/organisatie-worden/begin-aan-een-huishoudelijk-reglement/
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/organisatie-worden/begin-aan-een-huishoudelijk-reglement/
https://www.talis.nl/verhuur-woningen-voor-jongeren-in-nijmegen-noord/
https://www.talis.nl/sleutels-voor-bewoners-bijzonder-wooninitiatief-mindset/
https://www.talis.nl/mindset-wonen/
https://www.platform31.nl/publicaties/juridische-leidraad-voor-de-oprichting-van-een-wooncooperatie
https://naar-keuze.nl/wooninitiatieven
https://ouderinitiatieven-toekomst.nl/
https://naar-keuze.nl/wooninitiatieven
https://www.cooplink.nl/kennisbank
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Van Hoge van Gerven Notarissen 

• Website: 

       www.hogevangerven.nl 

 

 

Heijltjes Advocaten  

• Website: 

 https://www.heijltjes.nl/home 

 

Zorgsaamwonen: 

• Artikel: 

   https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/wooninitiatief-bewoners-met-beperking-tekent-huurcontract 

 

RPSW:   

• RPSW is een belangenvereniging van 40 bestaande ouderinitiatieven met in totaal circa 400 individuele 

leden in en rond Noord-Brabant 

          RPSW is het platform om ouders van bestaande of startende ouderinitiatieven te ontmoeten. RPSW 

heeft tot doel ervaring en deskundigheid uit te wisselen en te delen. 

          https://www.rpsw.nl/ 

 

LVOI  

• De Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) is in november 2020 opgericht. De LVOI zet zich in 

voor de belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast faciliteert 

de LVOI een geschillen- en klachtenregeling voor ouderinitiatieven. 

         https://ouderinitiatieven.nl/ 

 

Stichting MET:   

• Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders van jongeren met een beperking bij het       realiseren van 

zelfstandige woonvormen. Deze woonvormen staan bekend als “Ouderinitiatieven”. 

         https://mijneigenthuis.nl/ 

 
Wunderbar:  

• Website  

       https://www.wunderbar.care/ 

ClientondersteuningPlus: 

• Website:  

• https://clientondersteuningplus.nl/ 

 

Onafhankelijke Clientondersteuning OA: 

• Website: Samenwerkingsverband Onafhankelijke Cliëntondersteuners Brabant 

https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/ 

MEE  

•  Website:  

        https://www.mee.nl/ 

http://www.hogevangerven.nl/
https://www.heijltjes.nl/home
https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/wooninitiatief-bewoners-met-beperking-tekent-huurcontract
https://www.rpsw.nl/
https://ouderinitiatieven.nl/
https://mijneigenthuis.nl/
https://www.wunderbar.care/
https://clientondersteuningplus.nl/
https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/
https://www.mee.nl/
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WOONLINK (projectadviseur Mindset Wonen) 

• Website:  

         https://www.woonlink.nu/ 

Miel Verstappen   -    Happy Miel (teambuilding Mindset verzorgt):  

• Website:  

            https://www.happymiel.nl/ 

 

Afbeeldingen: Bijlage Toolkit Wet- en Regelgeving Bewonersinitiatief Mindset Wonen 

https://www.woonlink.nu/
https://www.happymiel.nl/
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