
Het Coöptatierecht 

Coöptatierecht is het recht van achterblijvende huurders om een nieuwe huurder te kiezen (redactie) 

Van woongroep Sloten ontvingen wij een bijdrage over het coöptatierecht. Bij lezing er van zal u duidelijk zijn 
dat het in eerste instantie uitgaat van Amsterdamse waarneming en ervaring. Maar wat voor Sloten geldt 
kan evenzeer voor woongroepen elders van toepassing zijn. Nog een opmerking: De situatie zoals beschreven 
maakt eens te meer duidelijk dat het hebben van een wachtlijst met, als het kan, voldoende gegadigden voor 
een woongroep, van belang is. 

Mocht lezing van het stuk reacties bij u oproepen, laat het ons weten. Zo leren wij van elkaar. 

 Bertram Versluis, secr. LVGO

 

Woongroepen van Ouderen. 

De bewoners van deze woongroepen zijn veelal ouder dan 65 jaar en opgevoed in een periode dat 
er vrijwel geen woningnood was. Onze ouders gingen na hun huwelijk ergens wonen in een 
omgeving, waar zij zich thuis konden voelen en de omgeving niet veel verschilde van het milieu, 
waarin zij verkeerden. 

Daardoor ontstonden speciale wijken zoals het Blauwe Zand (veel bewoners in de scheepsbouw), 
de Koperen knopenbuurt (veel ambtenaren GEB, GVB en Stadsreiniging)  en Amsterdam Zuid 
(Rivierenbuurt e.d.) 

De bewoners verhuisden niet veel en er ontstonden vaak hechte gemeenschappen op trappen en 
naaste buren over een vaak lange periode. De vrouwen werkten toen nog niet zo veel buiten de 
deur. Zij konden daardoor de zieke buurvrouw helpen (boodschappen, kinderen naar en van school 
halen enz.) 

Na de oorlog is dat anders geworden. De welvaart nam toe. Vrouwen werkten ook buiten de deur 
en de gemeenschapszin nam af omdat de behoefte daaraan minder was. Door de woningnood (65 
jaar na de oorlog nog steeds) en het aanwijzen door b.v. het CBH van woningen kwamen mensen 
vaak in voor hen vreemde buurten. 

Slotermeer – Geuzenveld – Slotervaart – Osdorp – Buitenveldert – Molenwijk – Nieuwendam. De 
samenhang in deze buurten was duidelijk minder en werd nog minder naarmate er meer 
buitenlanders kwamen wonen, die geen of amper Nederlands konden verstaan en spreken. Onze 
kinderen bleven niet in Amsterdam, maar wonen in Hoofddorp – Nieuw Vennep – Pumerend – 
Almere – Lelystad of nog verder. 

De onveiligheid in de stad neemt toe en veel ouderen, vooral als de partner is ontvallen, durven ’s 
avonds de straat niet meer op. Bioscoop, theater, concert of een vereniging worden niet meer 
bezocht. Er ontstaat een ernstige toestand van vereenzaming. 

Het economisch begrip dat datgene waaraan behoefte is ook ontstaat heeft er o.a. toe geleid dat er 
woongroepen zijn ontstaan. 

Al deze woongroepen hebben zo hun eigen klimaat wat betreft opleiding, godsdienst, interesse, 
welstand. 

Veelal ontstaan door groepen vrienden en vriendinnen die de behoefte hebben om van hun oude 
dag nog iets te maken en elkaar te helpen met de problemen die het ouder worden nu eenmaal 
met zich mee brengen. 
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Een grote mate van vertrouwelijkheid is dan een noodzaak. 

Deze vertrouwelijkheid kan alleen maar ontstaan als je veelal gelijk gestemd bent of de interesse in 
elkaar groot is en je veel voor elkaar over hebt. 

Om te zorgen dat bij het vrij komen van een van de woningen van de woongroep (overlijden, 
plaatsing in verzorgings- of verpleeghuis) de woning weer bewoond wordt  is het noodzakelijk dat 
de nieuwe bewoner zich thuis kan voelen in de groep en dat de leden van de groep op z’n minst 
vriendschappelijke gevoelens voor de nieuwe bewoner hebben. 

Om te bewerkstelligen dat niet zo maar iemand in de woning komt met alle mogelijke narigheid die 
daaruit kan ontstaan, hebben woongroepen veelal een lijst met aspirant leden. 

Aan het aspirant lidmaatschap gaat een lange periode van kennismaking vooraf. 

Eerst de beweegredenen waarom men lid wil worden van je groep, dan een vaak jarenlange 
periode van kennismaking en meedoen aan activiteiten van de groep, waarna je wel of niet wordt 
geaccepteerd. 

Het is daarom van groot belang dat woongroepen beschikken over het Coöptatierecht dat vrijwel 
altijd is afgesproken met de Woningcorporatie. 

Je moet er toch niet aan denken dat er iemand in de woongroep komt die zich niet thuis voelt en/of 
niet geaccepteerd wordt door de leden van de groep. Of dat zo’n nieuwe bewoner niet akkoord 
gaat met de door de groep genomen besluiten (contributie, schoon maken alg. ruimten e.d.). 

Dit is voor geen van de betrokkenen een aangename toestand en derhalve kan en mag het 
Coöptatierecht nimmer verdwijnen. 

Buiten deze vaak sociale aspecten zijn er ook juridische en  zakelijke vragen die hiermede te maken 
hebben. Bewoners van woongroepen betalen huur. In deze huur is ook begrepen het huurbedrag 
van de groepsruimte. Betaalt een door de woningcorporatie of overheid aan-gewezen huurder ook 
mee aan de huur van de groepsruimte en krijgt deze ook de sleutel ? Mag deze huurder dan ook 
gebruik maken van alle eigendommen van de groep? 

Als de nieuwe huurder niet meebetaalt aan de huur van de groepsruimte krijgen de overige leden 
dan een huurverhoging? 

Dat zijn zo een aantal zakelijke overwegingen. 

Iedere woongroep heeft statuten, een huishoudelijk reglement en een aantal besluiten genomen in 
de loop der jaren. Hierin zijn opgenomen o.a. de voorwaarden en eisen waaraan men moet voldoen 
om lid te kunnen worden. 

Deze zaken zijn veelal juridisch vastgelegd door een notaris. 

In hoeverre mag een woningcorporatie en/of een gemeentelijke instantie ingrijpen in deze juridisch 
vastgelegde overeenkomsten ? 

Niet dus en aangezien ook het recht van Coöptatie is afgesproken met de woningcorporatie geldt 
ook dit als een (juridische) overeenkomst waarin niet eenzijdig veranderingen kunnen worden 
aangebracht. Het Coöptatierecht voor woongroepen moet dus blijven. 

G.J. Visser,  
voorz. wg. Sloten 


