
 

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg 

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de 

toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten 

beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet ze op een rijtje en probeert in 

begrijpelijke taal (meer) duidelijkheid te brengen. Het is immers niet de bedoeling dat regels de praktijk in 

de weg staan. 

 
Huurovereenkomst tussen corporatie en zorgaanbieder 

1.1 KCWZ-voorbeeldhuurovereenkomst voor intramurale huisvesting 

Gezien alle ontwikkelingen in de sectoren wonen en zorg is het niet verstandig om bij verhuur een standaard-

huurcontract uit de kast te trekken, aldus mw. mr. T.J. de Groot van VBTM Advocaten in de Nieuwsbrief 

Huurrecht van Euroforum (2012, nr. 5). In nauw overleg met corporaties en zorgaanbieders stelde het 

Kenniscentrum daarom een nieuwe voorbeeld-overeenkomst op voor het huren van zorgvastgoed van een 

corporatie.  

De KCWZ voorbeeld-huurovereenkomst 2013 is bedoeld voor een corporatie die een woon-zorgcomplex met 

intramurale zorgeenheden verhuurt aan een zorgaanbieder. De zorgaanbieder zal voor de cliënten die de 

eenheden bewonen een AWBZ-vergoeding ontvangen in de vorm van de normatieve huisvestingscomponent 

(NHC). Het woonruimteregime, dat een grotendeels dwingend karakter heeft, hoeft dan niet te worden toegepast. 

Het bedrijfsruimte-regime (o.g.v. artikel 7:230a BW) is de basis van de KCWZ-huurovereenkomst en biedt de 

corporatie en zorgaanbieder de meeste vrijheid om samen afspraken te maken.  

Het contract houdt rekening met de mogelijkheid van het geleidelijk doorvoeren van scheiden van wonen en zorg. 

Bij het voorbeeld hoort ook een uitgebreide toelichting. Corporaties en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk 

besluiten over het benutten van (onderdelen van) de voorbeeld-huurovereenkomst bij het vastleggen van hun 

afspraken. 

1.2 Onderverhuur door de zorgaanbieder 

Soms wordt het woonruimteregime van toepassing indien de KCWZ voorbeeld-huurovereenkomst wordt gebruikt. 

Die situatie doet zich voor als de zorgorganisatie appartementen in het complex gaat onderverhuren aan cliënten. 

Dan is op de hoofdovereenkomst (tussen corporatie en zorgaanbieder) het bedrijfsruimteregime van toepassing 

en op de onderhuurovereenkomst (tussen zorgaanbieder en cliënt) het woonruimteregime. Maar de rechter vindt 

het niet gewenst dat twee verschillende regimes gelden, waardoor het woonruimteregime van toepassing kan zijn 

op de hoofdovereenkomst (1). Dat zal met name het geval zijn als er steeds meer appartementen worden 

onderverhuurd. Deze situatie is te voorkomen door de betreffende woningen uit te sluiten van de 

huurovereenkomst en de corporatie de betreffende woningen rechtstreeks te laten verhuren.  

http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Voorbeeld_Huurovereenkomst_Zorgvastgoed_KCWZ.docx
http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Toelichting_bij_voorbeeld-huurovereenkomst_KCWZ.pdf


 

1.3 Huurbescherming: ja of nee? 

Indien de zorgaanbieder huurcontracten aan cliënten gaat aanbieden, wordt daarmee dan de 

hoofdhuurovereenkomst (zie. 1.2) volledig door de woonruimteregels beheerst? De KCWZ voorbeeld-

huurovereenkomst hanteert het uitgangspunt dat die regels alleen gelden voor de (aan cliënten) onderverhuurde 

woonruimte en niet voor alle overige ruimten en appartementen die de zorgorganisatie afneemt (de AWBZ-

gefinancierde zorgappartementen, de gemeenschappelijke ruimtes en restaurant, kantoor-, behandel- en 

bedrijfsruimtes etc.). De wettelijke opzegtermijn van de cliënt-huurder van het appartement is daarmee dus niet 

van toepassing op de zorgorganisatie als huurder. Op grond van het huurrecht woonruimte heeft de cliënt-

huurder een maand opzegtermijn (2). Vanzelfsprekend zou de corporatie in grote problemen komen als de 

zorgaanbieder het gehuurde zou opzeggen met een beroep op een maand opzegtermijn. In onze visie is het te 

billijken dat voor het gehuurde een langere opzegtermijn geldt, ook als het woonruimteregime van toepassing 

wordt verklaard.  

1.4 Voorbeeld-overeenkomst KCWZ of ROZ-model? 

In de praktijk wordt voor zorgvastgoed soms de standaardovereenkomst van de Raad voor Onroerende Zaken 

(ROZ) gebruikt. Het ROZ-model is een huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte die wordt benut 

door onder meer (commerciële) verhuurders en projectontwikkelaars. Het Kenniscentrum heeft gekozen voor een 

eigen huurovereenkomst, die wel specifiek van toepassing is voor woonzorgcomplexen. De KCWZ voorbeeld-

huurovereenkomst 2013, die door VBTM-advocaten is opgesteld, bevat bepalingen die zijn afgestemd op wonen 

met zorg. Aan de publicatie is een uitgebreid consultatieproces voorafgegaan waarin een groot aantal corporaties 

en zorgaanbieders heeft geparticipeerd. Indien daartoe aanleiding is, wordt het voorbeeld aangepast. In het 

verleden is ook de voorgaande Aedes-Arcares (nu ActiZ) versie uit 2004 veel toegepast. Veel huursituaties 

worden nog beheerst door die clausules. 

1.5 Overeenkomst voor huur of samenwerking? 

Bij nieuwbouwplannen is het aan te bevelen om niet alleen een samenwerkingsovereenkomst te sluiten, maar 

ook een huurovereenkomst. Onderwerpen die onderdeel kunnen vormen van een samenwerkingsovereenkomst 

zijn indertijd door KCWZ op een rijtje gezet in een Checklist samenwerkingsovereenkomst. Een 

samenwerkingsovereenkomst tussen corporatie en zorgaanbieder wordt vaak gesloten om afspraken vast te 

leggen over de (voorgenomen) bouwplannen (soms ook slechts met een looptijd tot de oplevering), maar regelt 

over het algemeen niet de verhuur. Overigens is het geen probleem als er boven de voorbeeld-huurovereenkomst 

'samenwerkingsovereenkomst' wordt geschreven. Of als de huurovereenkomst bepalingen over de 

samenwerking bevat. Het gaat uiteindelijk immers om de inhoud van de overeenkomst. Daaruit zal blijken dat het 

hier gaat om een huurovereenkomst met de wettelijke bepalingen van huur en verhuur.  

(1) HR 20 september 1985, 260: Zonshofje II 

(2) Afhankelijk van de betalingstermijn van de huur kan dit maximaal drie maanden zijn 

http://www.roz.nl/nl/roz/modellen/kantoorruimte
http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Voorbeeld_Huurovereenkomst_Zorgvastgoed_KCWZ.docx
http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Voorbeeld_Huurovereenkomst_Zorgvastgoed_KCWZ.docx
http://kcwz.nl/doc/samenwerking/Checklist%20samenwerkingsovereenkomst.pdf


 

meer informatie 

 Download de KCWZ voorbeeld-huurovereenkomst 2013 (51,9 kb, Word)  

 Download de uitgebreide toelichting bij de KCWZ voorbeeld-huurovereenkomst 2013 (144 kb, pdf) 

 ROZ huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte 

 KCWZ Checklist samenwerkingsovereenkomst (73 kb, pdf) 

 KCWZ-special met veelgestelde vragen over Scheiden Wonen Zorg  

 

Opzeggen van het huurcontract 

2.1 Hoofdregel: huurcontract wordt uitgediend 

Corporaties en zorginstellingen hebben meestal langlopende huurovereenkomst gesloten voor (intramuraal) zorg 

vastgoed. Door het gewijzigde overheidsbeleid kan de houdbaarheid van gemaakte afspraken onder druk staan. 

Of zijn er vanwege het scheiden van wonen en zorg aanpassingen in de overeenkomst ontstaan, bijvoorbeeld 

door leeggekomen appartementen rechtstreeks te verhuren aan cliënten. Met name zorgaanbieders vragen zich 

dan af of zij deze huurovereenkomst voortijdig mogen opzeggen. Of dat wijzigingen mogelijk zijn gedurende de 

huurperiode.  

Voor een huurovereenkomst die voor bepaalde tijd is afgesloten, geldt de hoofdregel dat deze moet worden 

uitgediend. Indien een corporatie of zorgaanbieder van het lopende contract af wil, is overleg nodig met de 

wederpartij. Zonder toestemming van de ander is het in ieder geval niet mogelijk om het contract te beëindigen. 

Het maakt hierbij geen verschil of er sprake is van een bedrijfsruimte- of een woonruimtecontract.  

Een tussentijdse opzegging is dus niet mogelijk, tenzij uiteraard de corporatie en zorgaanbieder het hierover eens 

zijn. Een overeenkomst heeft echter volgens de wet niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, 

maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en 

billijkheid voortvloeien. De overeengekomen afspraken zijn niet van toepassing, indien dit in de gegeven 

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (1). Die 

onaanvaardbaarheid wordt niet snel aangenomen, maar zorgt er in bepaalde situaties voor dat de rechter de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk wijzigt.  

2.2 Onvoorziene omstandigheden 

Corporaties en zorgaanbieders hebben de mogelijkheid een huurcontract tussentijds te ontbinden of op te zeggen 

op grond van gewijzigde omstandigheden. Als de corporatie en zorgaanbieder hierover geen overeenstemming 

bereiken dan heeft de rechter hierover het laatste woord. Deze kan de gevolgen van de overeenkomst wijzigen, 

of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, op grond van onvoorziene omstandigheden die van dien 

aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de 

http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Voorbeeld_Huurovereenkomst_Zorgvastgoed_KCWZ.docx
http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Toelichting_bij_voorbeeld-huurovereenkomst_KCWZ.pdf
http://www.roz.nl/nl/roz/modellen/kantoorruimte
http://kcwz.nl/doc/samenwerking/Checklist%20samenwerkingsovereenkomst.pdf
http://webetui.kcwz.nl/actueel/specials/scheiden_wonen_zorg


 

overeenkomst niet mag verwachten. Deze wijziging of binding wordt niet uitgesproken indien de omstandigheden 

voor rekening komen van degene die zich erop beroept. De rechter zal terughoudend oordelen. Een 

overeenkomst moet immers in beginsel worden nagekomen.  

2.3 Wanneer is sprake van onvoorziene omstandigheden? 

Of de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren, is niet beslissend. Het 

gaat met name om de veronderstellingen waarvan de corporatie en zorgaanbieder bij het sluiten van de 

overeenkomst zijn uitgegaan. Hielden zij rekening met de mogelijkheid van onvoorziene omstandigheden, of 

hebben zij die omstandigheden stilzwijgend in de huurovereenkomst verdisconteerd? De bedoelingen zijn 

meestal af te leiden uit de preambule bij de overeenkomst. Ontbreekt die en geeft het contract zelf geen 

duidelijkheid, dan blijkt uit andere omstandigheden (gespreksverslagen, correspondentie of andere stukken en 

dergelijke) van welke veronderstellingen de corporatie en zorgaanbieder uitgingen bij het sluiten van het 

huurcontract.  

De rechter zal overigens niet snel een contract openbreken wegens onvoorziene omstandigheden. Dat al vele 

jaren wordt gesproken over scheiden wonen zorg lijkt onvoldoende motivatie voor een succesvol beroep op 

gewijzigde omstandigheden. 

(1) Artikel 6:248 BW 

 

 
Past mijn woonzorgcomplex wel in het bestemmingsplan? 

3.1 Welke bestemming? 

Bij het scheiden van wonen en zorg kan er sprake zijn van een bestemmingsverandering. Als een corporatie een 

woonzorgcomplex wil realiseren, moet het bouwplan aan de bepalingen in het bestemmingsplan voldoen. Ook 

later mag het feitelijk gebruik van het bouwplan niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Is dat wel het geval, 

dan kan de gemeente daartegen optreden.  

Bij een woonzorgcomplex kunnen, afhankelijk van de geboden zorg, verschillende bestemmingen worden 

toegekend. Is er sprake van zelfstandige bewoning en heeft het zorgaanbod een ondergeschikte functie, dan is 

de bestemming 'woondoeleinden'. Voert de zorg de boventoon, dan is er geen sprake van nagenoeg zelfstandige 

bewoning en ligt de bestemming 'maatschappelijke doeleinden' het meest voor de hand.  

3.2 Wijzigen bestemming 

Bij het begin van de huurovereenkomst zal het gehuurde moeten voldoen aan de eisen van het 

bestemmingsplan. Het ligt voor de hand dat de verhuurder hiervoor zorgt, omdat deze immers het complex 

verhuurt. Daarbij zal de huurder natuurlijk goed moeten aangeven welke doelgroep in het complex woonachtig zal 



 

zijn. Indien tijdens de duur van de huurovereenkomst de bestemming wijzigt (bewoners krijgen een ander 

zorgpatroon), dan zullen partijen in de huurovereenkomst afspraken moeten maken wie de eventuele 

bestemmingswijziging regelt en financiert.  

meer informatie 

 Meer over dit onderwerp in een artikel van VBTM Advocaten (nieuwsbrief Recht in Huis) 

 

 
Huisnummering 

4.1 Eigen adres 

Sinds 1 juli 2013 behoren wooneenheden in zorggebouwen met een zelfstandig karakter als afzonderlijke 

eenheden in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) te zijn opgenomen. Het gevolg hiervan is dat 

alle eenheden een eigen adres hebben. Waar voorheen de eenheden onder één adres vielen, heeft nu iedere 

eenheid een eigen adres en zijn de bewoners hieraan gekoppeld in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 

Voor huidige bewoners van een zorggebouw betekent dit dat zij administratief zijn verhuisd.  

4.2 Woningcontingent 

Door deze registratie is er geen discussie meer over de vraag of het verhuren van verzorgingshuiseenheden ten 

koste gaat van de beschikbaarheid van woningcontingenten. De provincie geeft aan hoeveel woningen een 

gemeente per bepaald aantal jaar mag toevoegen aan de woningvoorraad. Dit kon voorheen bij het toekennen 

van huisnummers voor problemen zorgen bij een beperkte beschikbaarheid van woningcontingenten in een 

gemeente. Nu per 1 juli 2013 alle wooneenheden in zorggebouwen in de BAG behoren te zijn opgenomen, levert 

de beschikbaarheid van woningcontingenten geen probleem meer op.  

4.3 Lokale heffingen 

Een mogelijk nadeel van deze registratie is dat deze ook gevolgen kan hebben voor de lokale heffingen (bijv. 

afvalstoffenheffing), zowel voor bewoners als de zorgaanbieder. Dit varieert echter per gemeente. In de 

belastingverordening van de betreffende gemeente is te vinden op welke wijze de definities voor bijvoorbeeld 

rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn geregeld (verblijfsobject of adres). Ook de verbinding met de WOZ is nog 

niet vanzelfsprekend aangebracht. 

 
Koppelbeding wonen en zorg 

5.1 Betekenis koppelbeding 

http://vbtm.nl/news/item/past_mijn_woonzorgcomplex_wel_binnen_het_bestemmingsplan/


 

Indien in de huurovereenkomst een koppelbeding is opgenomen, zal dit betekenen dat de huurder verplicht is om 

zorg af te nemen bij de partij die genoemd wordt in het contract. Is de verhuurder zelf de zorgorganisatie, dan is 

dat een beding dat de zorgorganisatie ten behoeve van zichzelf maakt. Is de verhuurder de corporatie, dan zal de 

corporatie dit beding opnemen ten behoeve van de zorgaanbieder met wie zij een samenwerkingsovereenkomst 

heeft. De vraag is echter in beide situaties of de verhuurder, indien de huurder wel wil blijven huren, maar geen 

zorg meer wil afnemen van de betreffende zorgaanbieder, de huurovereenkomst met deze huurder kan 

opzeggen, dan wel ontbinden wegens wanprestatie (het niet nakomen van het koppelbeding). Dit is niet 

eenvoudig en zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval.  

5.2 Geen huurbescherming indien zorg overheerst 

In sommige situaties kan het wenselijk zijn om hierover te procederen. Denk daarbij aan kleinschalige 

woonvormen waar heel specifieke zorg wordt geboden en waarbij de zorgorganisatie in de problemen komt indien 

de zorg niet meer wordt geboden aan haar eigen huurders, dan wel aan de huurders van de corporatie met wie zij 

een samenwerkingsovereenkomst heeft. De zorgorganisatie zal in ieder geval moeten onderbouwen waarom het 

van belang is dat de huurovereenkomst wordt beëindigd als ook de zorgovereenkomst tot een einde komt. In de 

jurisprudentie is een aantal voorbeelden van dit soort procedures te vinden. Meestal gaat het om situaties waarbij 

de rechter oordeelde dat de huurder geen beroep op huurbescherming toekwam, omdat de betreffende 

overeenkomst niet gekwalificeerd kon worden als een huurovereenkomst. De rechter meende in die gevallen dat 

de zorg (of de begeleiding) in de overeenkomst een overheersend karakter had en geen sprake was van huur en 

daardoor geen recht op huurbescherming bestond. De verhuurder kon in dat geval de overeenkomst beëindigen. 

Het lijkt erop dat deze visie ook in geval van lage(re) zorgvraag toepasselijk is, aldus mr. Benjert in 

Bouwrechtalert. 

5.3 Koppelbeding lijkt acceptabel 

Alles overziend, lijkt een koppelbeding voor wonen en zorg, mits goed onderbouwd en gecommuniceerd naar de 

bewoner, acceptabel. In woonzorgarrangementen is flink geïnvesteerd in wooncomfort, veiligheid, persoonlijke 

alarmering en ontmoetingsgelegenheid. Om dat mogelijk te maken is een verbinding tussen het huren van de 

woning en afname van zorg meestal noodzakelijk. Bij de beoordeling is het belangrijk om te kijken naar zowel het 

mededingingsrecht als het huurrecht. Het mededingingsrecht staat in de meeste gevallen het koppelen van 

wonen en zorg niet in de weg, zo concludeert onder anderen mr. E. Janssen (Dirkzwager Advocaten & 

Notarissen).  

Het zal van de specifieke omstandigheden van het geval afhangen of een rechter vindt dat koppeling voor een 

cliënt afbreuk doet aan de huurbescherming. Volgens mr. Janssen en mr. R. Rijpstra is het een misverstand dat 

het koppelbeding een cliënt de keuzevrijheid om een zorgaanbieder te kiezen zou ontnemen. Dat is niet het 

geval. De cliënt is vrij in zijn keuze van de zorginstelling en hij kan de verzorgingsovereenkomst te allen tijde 

opzeggen. Wel dient de cliënt te beseffen dat op het moment dat hij de zorgovereenkomst opzegt, hij op basis 

van het koppelbeding dan ook de zorgwoning zal moeten verlaten.  

http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Benjert_Bouwrecht_Alert_juni_2013.pdf
http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Benjert_Bouwrecht_Alert_juni_2013.pdf
http://dirkzwagerondernemingsrecht.nl/2012/11/05/het-koppelen-van-wonen-en-zorg-vanuit-mededingingsrechtelijk-perspectief/
http://www.dirkzwager.nl/pdf/Scheidenvanwonenenzorg_VGR.pdf


 

meer informatie 

 Meer juridische vragen over Scheiden Wonen Zorg op de site van het Kenniscentrum 

 Artikel 'Uitspraak Hof Leeuwarden over koppeling huur-en zorgovereenkomst' (pdf, 188 kb), Benjert in 

Bouwrechtalert, juni 2013 

 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (pdf, 55 kb) 

 Artikel 'Het koppelen van wonen en zorg vanuit het mededingingsrechtelijk perspectief' van Eric Janssen van 

Dirkzwager 

 Artikel 'Scheiden van wonen en zorg' van Robert Rijpstra en Eric Janssen in Vastgoedrecht 2013-2 (pdf, 2 mb) 

 KCWZ-special met veelgestelde vragen over Scheiden Wonen Zorg 

 

Voorbeeld individueel huurcontract met koppelbeding 

6. Voorbeeld individueel huurcontract met koppelbeding 

Het huurcontract van de cliënt kan een regulier huurcontract zijn. Het enige verschil is natuurlijk dat er aan deze 

huurder zorg wordt geboden en er een verwijzing naar de zorgovereenkomst zal zijn. Ook kan een koppelbeding 

worden opgenomen die specifiek de koppeling regelt met de zorgovereenkomst (zie ook 5. Koppelbeding wonen 

en zorg). Op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft VBTM Advocaten een Voorbeeld 

huurcontract zelfstandige woonruimte met zorgbepaling (koppelbeding) en de daarbij behorende Algemene 

huurvoorwaarden ter beschikking gesteld, die zorgaanbieders en corporaties naar eigen inzicht kunnen benutten.  

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg houdt zich aanbevolen voor meer voorbeelden en reacties op het 

'Voorbeeld huurcontract zelfstandige woonruimte met zorgbepaling (koppelbeding)' via r.goes@kcwz.nl. 

meer informatie 

 Voorbeeld huurcontract zelfstandige woonruimte met zorgbepaling (koppelbeding)  

 Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 

 KCWZ-special met veelgestelde vragen over Scheiden Wonen Zorg  

 

 
Huisvestingsvergunning 

7. Huisvestingsvergunning 

http://webetui.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/juridisch
http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Benjert_Bouwrecht_Alert_juni_2013.pdf
http://kcwz.nl/doc/regelgeving/Algemene_huurvoorwaarden__zelfstandige_woonruimte.pdf
http://dirkzwagerondernemingsrecht.nl/2012/11/05/het-koppelen-van-wonen-en-zorg-vanuit-mededingingsrechtelijk-perspectief/
http://dirkzwagerondernemingsrecht.nl/2012/11/05/het-koppelen-van-wonen-en-zorg-vanuit-mededingingsrechtelijk-perspectief/
http://www.dirkzwager.nl/pdf/Scheidenvanwonenenzorg_VGR.pdf
http://webetui.kcwz.nl/actueel/specials/scheiden_wonen_zorg
http://webetui.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/koppelbeding_wonen_en_zorg
http://webetui.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/koppelbeding_wonen_en_zorg
http://kcwz.nl/doc/regelgeving/Huurovereenkomst_indiv_huurder_met_zorg_VBTM_KCWZ.pdf
http://kcwz.nl/doc/regelgeving/Huurovereenkomst_indiv_huurder_met_zorg_VBTM_KCWZ.pdf
http://kcwz.nl/doc/regelgeving/Algemene_huurvoorwaarden__zelfstandige_woonruimte.pdf
http://kcwz.nl/doc/regelgeving/Algemene_huurvoorwaarden__zelfstandige_woonruimte.pdf
mailto:r.goes@kcwz.nl
http://kcwz.nl/doc/regelgeving/Huurovereenkomst_indiv_huurder_met_zorg_VBTM_KCWZ.pdf
http://kcwz.nl/doc/regelgeving/Algemene_huurvoorwaarden__zelfstandige_woonruimte.pdf
http://webetui.kcwz.nl/actueel/specials/scheiden_wonen_zorg


 

Of een cliënt, straks huurder, ook een huisvestingsvergunning nodig heeft, hangt af van de lokale situatie. Woont 

de huurder in een gemeente waar een huisvestingsverordening van toepassing is, dan zal voor de niet-

geliberaliseerde woningen (beneden de huurtoeslaggrens) een huisvestingsvergunning noodzakelijk zijn. 

 
Huren van een woningcorporatie: aparte regels 

8.1 Inkomensgrens huurder 

Indien een zorgaanbieder of cliënt huurt van een woningcorporatie zijn specifieke regels rondom toewijzing en 

inkomen van toepassing. Woningcorporaties moeten strikte regels naleven bij de toewijzing van huurwoningen. 

Huurders met een inkomen boven 34.229 euro komen in principe niet meer in aanmerking voor een huurwoning 

met een huurprijs onder 681,02 euro (2013). Ook woningen die door de corporatie zijn verhuurd aan een 

zorgorganisatie die op haar beurt de woningen toewijst en onderverhuurt, vallen onder deze toewijzingsregels. 

Alleen wanneer er sprake is van een huurcontract met de bewoner(s) zijn de toewijzingsregels van toepassing. Bij 

toewijzing op basis van een AWBZ-verblijfsindicatie is er geen sprake van een huurcontract. 

8.2 Vrijstelling voor chronisch zieken en gehandicapten 

Een corporatie mag tot tien procent van het aantal woningen nog toewijzen aan een huurder met een inkomen 

boven de gestelde inkomensgrens. Voor huurders met een hogere zorgvraag blijven deze toewijzingsregels 

buiten beschouwing. Deze huurders dienen te beschikken over een CIZ-indicatie met een geldigheidsduur van 

langer dan 1 jaar en met minimaal 10 uur toegekende zorg (persoonlijke verzorging, verpleging of individuele 

begeleiding) per week, of te beschikken over een CIZ indicatie voor een aanspraak ADL-assistentie. Zij worden 

dan niet meegerekend bij de beoordeling van de toewijzingsnorm. Deze groep is eveneens vrijgesteld van de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. 

8.3 Inkomensafhankelijke huurverhoging en zorgindicatie 

Het kabinet wil zorgen dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor lagere inkomensgroepen. 

Vanaf 1 juli 2013 gelden er hogere percentages voor maximale huurverhoging voor hogere inkomens en 

middeninkomens. Het kabinet wil hiermee de doorstroming van hogere inkomensgroepen stimuleren en het 

scheefhuren tegengaan. Net als corporaties kunnen zorgaanbieders zelf bepalen of ze van deze mogelijkheid tot 

maximale huurverhoging gebruik maken. De verhoging geldt niet voor onzelfstandige woonruimte. 

Er is een groep chronisch zieken en gehandicapten aangewezen die bezwaar kan maken tegen de 

inkomensafhankelijke huurverhoging, ongeacht de hoogte van hun inkomen. De regering heeft hiertoe besloten 

omdat deze groep huurders slechts in beperkte mate in de gelegenheid is om door te stromen naar een andere 

woning. De regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst (24 april 2013) geldt voor huurders of een ander 

lid van het huishouden met een verplegingsindicatie of individuele begeleidingsindicatie van minimaal tien uur, 

een zorgindicatie verblijf of een algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-indicatie. Onder de aangewezen 

groep vallen ook huurders die kunnen aantonen dat hun woning is aangepast aan de handicap van een van de 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging/extra-huurverhoging-hogere-inkomens
http://kcwz.nl/doc/scheiden_wonen_zorg/Regeling_huurpijzen_woonruimte_Chronisch_Zieken_en_Gehandicapten_20130424.pdf


 

bewoners. Daarvoor hebben ze een beschikking nodig op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of 

Wet voorzieningen gehandicapten (de voorloper van de Wet maatschappelijke ondersteuning) die voor 1 mei 

2013 aan hen is verstrekt.  

8.4 Afspraken over informatie 

Een woningcorporatie die wooneenheden aan een zorgaanbieder verhuurt (met een huurprijs van 652,52 euro of 

lager) dient toewijzings- verantwoordingsafspraken te maken met de instelling. Wettelijk is vastgelegd dat 

zorgaanbieders zelf de inkomens moeten toetsen conform de regels die voor corporaties gelden. 

De corporatie blijft ervoor verantwoordelijk dat de zorgaanbieder deze regels correct naleeft en goed over de 

toewijzingen informeert. Overigens wordt nog de nodige souplesse betracht bij oude afspraken tussen 

corporaties, zorgaanbieders en/ of huurders die de verantwoording niet (volledig) mogelijk maken. 

meer informatie 

 KCWZ-special met veelgestelde vragen over Scheiden Wonen Zorg 

 Meer informatie over de verhuurdersheffing in de KCWZ-special Scheiden Wonen Zorg  

 

 
Huurtoeslag zelfstandige en onzelfstandige woonruimte 

9.1 Zelfstandige woonruimte 

Huurtoeslag is mogelijk voor zelfstandige woonruimtes waarbij de bewoner beschikt over een eigen ingang (een 

eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan), toilet, was- en kookgelegenheid. Door het eigen 

huisnummer dat aan zelfstandige wooneenheden in woonzorgcomplexen is toegekend (zie 4. Huisnummering) 

wordt het eenvoudiger om huurtoeslag te verkrijgen. Het inkomen van de huurder wordt immers getoetst aan de 

hand van het verzamelbedrag van alle mensen die op één huisnummer staan ingeschreven. Indien het 

verzamelinkomen te hoog is, wordt geen huurtoeslag toegekend. Waar voorheen mogelijk alle eenheden in het 

complex onder één huisnummer stonden ingeschreven in de GBA, heeft nu iedere bewoners een eigen adres.  

9.2 Onzelfstandige woonruimte  

Huurders van onzelfstandige woonruimtes ontvangen geen huurtoeslag, tenzij het gaat om een zogenaamd 

aangewezen woongebouw. Het gaat dan om een onzelfstandige woonruimte die deel uitmaakt van een 

woongebouw of woning, en verhuurd wordt ten behoeve van begeleid wonen, groepswonen door ouderen of een 

daarmee vergelijkbare woonvorm. Het gehuurde moet volgens de wet bovendien eigendom van en aan de 

huurder verhuurd zijn door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, die mede op het gebied van de 

volkshuisvesting werkzaam is (1). Ook een zorginstelling die de onzelfstandige woonruimte van een 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-13369.html
http://webetui.kcwz.nl/actueel/specials/scheiden_wonen_zorg
http://webetui.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/verhuurdersheffing
http://webetui.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/huisnummering


 

woningcorporatie huurt, kan (vrijgekomen) onzelfstandige woonruimte (onder)verhuren zonder het recht op 

huurtoeslag in gevaar te brengen. De aanvraag tot aanwijzing wordt ingediend bij de Belastingdienst. 

(1) Art. 11 wet op de huurtoeslag  

meer informatie 

 Artikel 'Huurtoeslag voor woonruimte en geïntegreerde woon/zorg contracten' (website Dirk Zwager, Overheid & 

Vastgoed) 

 KCWZ-special met veelgestelde vragen over Scheiden Wonen Zorg  

 Meer informatie over de huurtoeslag in de KCWZ-special Scheiden Wonen Zorg 

 

 
Kan ik mijn leegstaande woonzorgcomplex tijdelijk 
verhuren? 

10. Kan in mijn leegstaande woonzorgcomplex tijdelijk verhuren? 

Artikel 15 van de Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor de eigenaar om bepaalde leegstaande woningen 

en gebouwen tijdelijk te verhuren. Woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, 

verzorging of verpleging dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming kan op grond van de 

Leegstandwet tijdelijk worden verhuurd. Bij voorziene sloop van een woonzorggebouw kan deze tijdelijke verhuur 

toch nog voor enige inkomsten zorgen, terwijl de leefbaarheid wordt gewaarborgd.  

meer informatie 

 Download 'Factsheet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet' op de website van VNG (4,3 mb, pdf) 

 Lees het artikel 'Boekholt woonzorgcomplex in afwachting van sloop' op de website van Interveste 

 KCWZ-special met veelgestelde vragen over Scheiden Wonen Zorg  

 
 

 
 
 

Meer informatie?  
 
Kijk op www.kcwz.nl of neem contact op met Rogier Goes (r.goes@kcwz.nl)  
 
 
 

 
 

http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=1269%20%20
http://dirkzwageroverheidenvastgoed.nl/2013/02/19/huurtoeslag-voor-woonruimte-en-geantegreerde-woonzorg-contracten-2/
http://webetui.kcwz.nl/actueel/specials/scheiden_wonen_zorg
http://webetui.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/huurtoeslag
http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Factsheets_2011/FactsheetTijdelijkeverhuurviadeLeegstandwet.pdf
http://www.interveste.nl/infonet/2013/06/04/boekholt-woonzorgcomplex-in-afwachting-van-sloop/
http://webetui.kcwz.nl/actueel/specials/scheiden_wonen_zorg
http://www.kcwz.nl/

