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BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1. 

Bestuur: het bestuur van de stichting;

Bestuursjaar:  een periode tussen twee jaarlijkse jaarvergaderingen LHP, in principe 

maximaal twaalf hele maanden. In geval van overmacht tussen 

twee jaarvergaderingen LHP informeert het bestuur van het LHP de 

aangesloten huurderscommissies én gemandateerde contactpersoon 

(aangeslotenen) tijdig over de benodigde periode van uitstel en ook de 

reden daarvan;

Schriftelijk:  bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op 

schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met 

zekerheid kan worden vastgesteld; 

Statuten: de statuten van de stichting LHP;

Stichting: de rechtspersoon waarop de statuten betrekking hebben;

LHP: Stichting Landelijk Huurders Platform Woonzorg Nederland;

WZN: Stichting Woonzorg Nederland, verhuurder;

WOHV: Wet op het Overleg Huurder Verhuurder;

Woningwet  het wetsvoorstel, maar ook het onderliggend besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting (BITV) en Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting (RITV) is gewijzigd en is per 1 januari 2022 in werking 

getreden. 

 Wet bestuur en  

toezicht rechtspersonen

Burgerlijk Wetboek 

Verhuurder:  Stichting Woonzorg Nederland en/of haar rechtsopvolgers, onder 

algemene of bijzondere titel;

Huurder: huurder van een zelfstandige woongelegenheid van verhuurder

Huurderscommissies:  de commissies van huurders van woongelegenheden in 

woongelegenheden van verhuurder, vallend onder de definitie van 

bewonerscommissies al genoemd in artikel 1 lid 1 onder g van de 

WOHV en verenigingen of stichtingen, die als doelstelling hebben 

de specifieke belangen te behartigen van de huurders van dat 

wooncomplex en welke voldoen aan het bepaalde in artikel 1 lid f en 

lid g van de WOHV. Nader te noemen aangeslotenen conform artikel 6 

van deze statuten;
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Gemandateerd 

contactpersoon:

 een door het bestuur van de stichting LHP aangesteld persoon, dan 

wel een door de Verhuurder in overleg met het bestuur van het LHP 

aangesteld persoon of vertegenwoordiger van de huurders in een 

complex of gebouw van de Verhuurder, waar geen andere huurders 

vertegenwoordiging aanwezig is. De gemandateerd contactpersoon 

moet voldoen aan het gestelde in het huishoudelijk reglement van de 

stichting LHP. Nader te noemen aangeslotenen conform artikel 6 van 

deze statuten;

Jaarvergadering LHP: de jaarvergadering van aangeslotenen;

Woonbond de Woonbond is een vereniging. De Woonbond komt op voor de 

belangen van huurder. De Woonbond staat voor betaalbare huren, 

goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. 

De verenigingsraad is het hoogste besluitvormende orgaan. De leden 

van deze raad bepalen het beleid en standpunten van de Woonbond. 

Zij worden gekozen door de PV en PLV, maar kunnen zonder ‘last en 

ruggespraak’ besluiten nemen. 

HPAG Stichting Huurders Platform Aardbevingen Groningen, een 

samenwerkingsverband van acht huurdersorganisaties, die huurders 

vertegenwoordigen in het aardbevingsgebied. HPAG wil d.m.v. deze 

samenwerking o.a. werken aan goede en gelijke regels voor alle 

huurders die te maken krijgen met het versterken en verduurzamen 

van de woning en eenduidige communicatie naar deze huurders toe;

Regionale, lokale huurders- 

vertegenwoordigingen;

deze rechtspersonen hebben ten doel de gezamenlijke landelijke, 

regionale of lokale belangen op het terrein van huur en verhuur te 

behartigen van de huurders die een woning huren bij verhuurder en 

ook met zaken, die daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woord. 

Het LHP behartigt de belangen van de huurders die een woning huren 

bij de Verhuurder in heel Nederland;

6



Stichting, Amsterdamse 

Huurderskoepel Woonzorg 

Nederland AHW; 

de stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van 

de aangeslotenen en de aangesloten huurderscommissies en de 

vertegenwoordiging van deze aangeslotenen op stedelijk niveau op 

alle mogelijke manieren en het zijn van een onderhandelingspartner 

voor overheden en derden ter bevordering van de huurdersbelangen: 

alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder voorrecht van 

boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en 

ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

De stichting functioneert binnen de gemeente Amsterdam 

als een organisatie bedoelt in artikel 2 van de Wet op Overleg 

Huurders Verhuurder en heeft tot doel, het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van de huurders van de gebouwen/

complexen van Verhuurder. 

De stichting zal te allen tijde opereren binnen de grenzen van en 

conform de Woningwet en de WOHV. 

Integriteitsbeleid; Het LHP kent een integriteitsbeleid, hetgeen is vastgesteld door het 

bestuur van het LHP. 
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NAAM EN VESTIGINGSPLAATS

Artikel 2.

1. Stichting draagt de naam Stichting Landelijk Huurders Platform Woonzorg Nederland.

2. De stichting kan ook naar buiten toe treden onder de afge korte naam: LHP.

3. De stichting is gevestigd in de gemeente Zwolle.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3.

1.  De stichting heeft ten doel het – in het kader van de volkshuisvesting – behartigen van de 

belangen van: 

 a.  huurdersorganisaties en/of huurderscommissies als vertegenwoordigers van huurders 

van complexen in beheer bij en/of eigendom van de te Amstelveen gevestigde Stichting 

Woonzorg Nederland, dan wel haar rechtsopvolger(s) hierna te noemen: Verhuurder; 

 b.  huurders van woningen in beheer bij en/of eigendom van Verhuurder, gelegen in het 

werkgebied van Verhuurder. 

 c.  huurders op de hoogte te houden van haar activiteiten en hen te betrekken bij haar standpunt 

bepaling (vereiste uit artikel 1 lid 1 onder f sub 2 van de WOHV)

 d.  huurders van Woonzorg relevante informatie te verstrekken aangaande het gehuurde. 
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Artikel 4.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door;

1.  het landelijk behartigen van de belangen van de huurders van woningen in beheer bij en/

of eigendom van Verhuurder in het werkgebied, voor zover die het complex- of wijkniveau 

overstijgen;

2.  het op landelijk niveau behartigen en verwoorden van belangen van de huurdersorganisaties, 

huurderscommissies en de huurders van woningen van Verhuurder in het werkgebied op het 

gebied van wonen en woonomgeving in de ruimste zin van het woord;

3.  het adviseren van gemeenten, provincies, de landelijk overheid en andere organen met 

betrekking tot herstructureringsplannen voor wat betreft woningen van verhuurder in het 

werkgebied; 

4.  het in gezamenlijk overleg met de huurderscommissies ten behoeve van de huurders 

bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving;

5.  het participeren in het tot stand komen van landelijk, regionaal en plaatselijk 

volkshuisvestingsbeleid en de uitvoering daarvan;

6. het voeren van overleg met Verhuurder over het door haar te voeren beleid; 

7.  het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan Verhuurder over alle overige zaken, die de 

landelijke belangen van de huurders van Verhuurder in het werkgebied betreffen;

8. het bevorderen van een goede relatie tussen de huurders;

9. voorlichting aan de huurders over onderwerpen op het terrein van de stichting;

10.  vergroting van de betrokkenheid van de huurders bij het woningbeheer en het beheer van de 

woonomgeving;

11.  vertegenwoordiging van de huurders in landelijke, regionale en lokale huurders- en 

woonconsumentenorganisaties.;

12.  het ondersteunen en waar nodig helpen met het oprichten van huurderscommissies 

binnen het werkterrein van de stichting, middels onder andere het beschikbaar stellen van 

gereedschapskisten;

13.  samenwerking met andere organisaties en instellingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau op 

het terrein van de volkshuisvesting;

14.  de stichting legt nadere verbijzondering van haar afspraken en uitgangspunten met de 

Verhuurder vast in de Samenwerkings OvereenKomst (SOK). Deze SOK wordt zoveel herzien als 

door partijen wenselijk is, maar minimaal eens in de drie jaar. De SOK wordt actief gepubliceerd 

en verstrekt aan alle belanghebbenden die in deze statuten worden vermeld en op de website 

gepubliceerd, aangevuld met de kruisjeslijst. 
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15.  het informeren van de aangeslotenen middels de website, nieuwsbrieven, sociale media en 

folders etcetera. 

16.  het oprichten en ondersteunen van werk- en vakgroepen op het werkterrein van de stichting;

 a.  het in dienst hebben van personeel, dan wel gebruik maken van de diensten van externe 

adviseurs voor de ondersteuning van bestuur en werk- en vakgroepen van de stichting en van 

de huurderscommissies en in artikel 1 omschreven organisaties;

 b.  en, in zijn algemeenheid, het verrichten van de taken die voor een huurdersorganisatie 

voortvloeien uit de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV) en aanverwante 

regelgeving; het vorenstaande al dan niet in samenwerking met Verhuurder en/of derden en 

met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of 

indirect verband houden, alles in de meest ruime zin van het woord.

VERMOGEN

Artikel 5.

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door 

bijdragen van Verhuurder (op basis van liquiditeitsbehoefte van de stichting) en door giften en 

donaties, en ook hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen 

slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving en alle andere wettige 

verkrijgingen en baten.

 

AANGESLOTENEN

Artikel 6.

1.  De stichting kent aangeslotenen. 

  Een aangeslotene dient een rechtspersoon of een natuurlijk persoon te zijn die de belangen van 

huurders, lokaal of regionaal van verhuurder behartigt. 

  Een aangeslotene sluit (indirect) een overeenkomst met de stichting, waarin de aangeslotene 

overeenkomt dat de stichting de belangen van de aangeslotene conform het doel van de stichting 

behartigt.

2.  Iedere aangesloten huurderscommissie is bevoegd om maximaal twee leden te benoemen 

die deel kunnen nemen aan de vergadering van aangeslotenen. Iedere aangesloten 

huurderscommissie heeft slechts één stem in de vergadering van aangeslotenen en/of de 

jaarvergadering LHP. 

3.  Een gemandateerd contactpersoon kan deelnemen aan de vergadering van aangeslotenen.  

Een gemandateerd persoon heeft geen stemrecht in de vergadering van aangeslotenen en/of de 

jaarvergadering LHP bij besluitvorming.  Een gemandateerd contactpersoon kan geen lid worden 

van het bestuur, tenzij uitdrukkelijk voorgedragen door het bestuur of door de vergadering van 

aangeslotenen. Een gemandateerd contactpersoon wordt in deze verder als aangeslotene benoemd. 
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4.  De aangeslotenen vormen tezamen de jaarvergadering LHP. De jaarvergadering LHP komt ten 

minste éénmaal per jaar bijeen en verder zo dikwijls het bestuur of ten minste tien aangeslotenen 

een jaarvergadering LHP bijeenroepen. De jaarvergadering(en) LHP van aangeslotenen word(t)

en gehouden ter plaatste te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept, maar centraal 

in Nederland. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail onder opgaaf van de te 

behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste achtentwintig dagen tevoren. De dag 

van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. 

5. De jaarvergadering LHP beslist over toetreding van nieuwe aangeslotenen. 

6.  De jaarvergadering LHP wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, de vicevoorzitter of 

een gedelegeerd persoon van binnen of buiten het bestuur. Bij het ontbreken van de voorzitter en/

of vicevoorzitter, wijst de jaarvergadering LHP van aangeslotenen zelf een voorzitter aan. 

7. De hoedanigheid van een aangeslotene eindigt:

  a.  door opzegging door de aangeslotene tegen het einde van het boekjaar met inachtneming 

van een opzegtermijn van ten minste drie maanden;

 b. in geval de aangeslotene in liquidatie of in faillissement verkeert, dan wel;

 c.  door dat de huurderscommissie wordt opgeheven of het complex/gebouw van verhuurder 

wordt vervreemd. 

8.  Het bestuur kan een aangeslotene welke handelt in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de stichting, deze op onredelijke wijze benadeelt of niet meer voldoet aan de 

wettelijke vereisten van de WOHV, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van 

maximaal zes maanden.

9.  Tegen de schorsing is er binnen vier weken na ontvangst van bericht van schorsing beroep 

mogelijk bij de vergadering van aangeslotenen.

  Indien er niet tijdig in beroep gegaan wordt, of de vergadering van aangeslotenen dit beroep afwijst, 

zal de schorsing omgezet worden, in nader in het huishoudelijk reglement omschreven maatregelen. 

10.  Een gewezen aangeslotene blijft gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens de 

stichting, die zijn ontstaan vóór het moment waarop zij ophield aangeslotene te zijn. 

11. De jaarvergadering LHP is toegankelijk voor: 

 a. alle niet-geschorste aangeslotenen;

 b. het bestuur;

 c.  andere personen aan wie het bestuur heeft toegestaan de vergadering van aangeslotenen bij 

te wonen. 

 d.  Voor alle aangeslotenen die niet via het huishoudelijk reglement of het integriteitsbeleid zijn 

uitgesloten. 

12.  De jaarvergadering LHP kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent  

haar besluitvorming. Het reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur van de stichting. 

13. Het bestuur stelt een integriteitsregeling vast, na het raadplegen van de jaarvergadering LHP. 
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SAMENSTELLING BESTUUR

Artikel 7.

1.  Het bestuur bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen. Het bestuur stelt het aantal 

bestuurders vast. Daarbij draagt het bestuur er zorg voor dat deze bestuurders een afspiegeling 

zijn van alle huurdersorganisaties en /of huurderscommissies. Daarnaast draagt het bestuur zorg 

voor voldoende diversiteit en een representatieve vertegenwoordiging binnen het bestuur. 

2.  Slechts huurders van woningen in eigendom van of in beheer bij Verhuurder kunnen worden 

benoemd tot lid van het bestuur. 

3.  Per aangesloten huurderscommissie kan maximaal één lid deel uitmaken van het bestuur van de 

stichting.

4. Tot bestuurders kunnen niet worden voorgedragen/benoemd: 

 a. werknemers van verhuurder en hun gezinsleden;

 b. personeelsleden van de stichting en hun gezinsleden;

 c. gezinsleden van bestuurders;

 d. zij die geen huurder zijn in het werkgebied van de Verhuurder; 

 e. zij die huurder zijn maar niet hun hoofdverblijf hebben in het werkgebied van de Verhuurder.

5.  De taken en interne bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden bij huishoudelijk reglement 

vastgesteld.
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KWALITEITSEISEN BESTUURDERS

Artikel 8.

1. Iedere aangeslotene, dus ook de bestuurders, huren van Verhuurder.

2. Bestuursleden zijn bekend met de statuten van de stichting. 

3.  Bestuursleden gaan geen (financiële) verplichtingen aan namens de stichting waarvan bekend is 

dat de stichting die niet kan nakomen. 

4.  Bestuursleden nemen maatregelen tegen voorzienbare (financiële) risico’s. Denk bijvoorbeeld 

aan organisatorische voorzieningen of verplichtingen. 

5.  Bestuursleden vergewissen zich ervan dat hun medebestuursleden hun taken en verplichtingen 

kunnen uitvoeren en dat het door een medebestuurslid gevoerde beleid op zijn beleidsterrein 

niet tot risico’s voor de stichting leidt. 

6.  Nadere kwaliteitseisen van de bestuurders zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement, naast 

de normaal geldende wettelijke regels. Tevens zijn er een aantal regels opgenomen in de door 

het bestuur vastgestelde integriteitsregeling van het LHP. 
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Artikel 9.

1.  Het bestuur wordt benoemd door het bestuur, met dien verstande dat bestuursleden benoemd 

worden uit een voordracht op te maken voor de jaarvergadering LHP.

2.  Het bestuur stelt de huurders die zij vertegenwoordigt zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis 

van een ontstane vacature. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke selectieprocedure 

waarbij gekomen wordt tot een bindende voordracht van de jaarvergadering LHP. Het bestuur 

is gerechtigd de selectieprocedure uit te besteden aan een gekwalificeerd persoon of een 

professionele organisatie. 

3.  Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester 

aan. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het bestuur kan, tot 

wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur. 

4.  Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. De aftredende is herkiesbaar. Een 

bestuurslid kan in totaal ten hoogste negen jaar bestuurslid zijn. Bestuurders treden af volgens 

een door het bestuur op te maken rooster; de in een tussentijdse vacature benoemde neemt op 

het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

5. Een bestuurder kan ‘zonder last en ruggespraak’ besluiten nemen. 

Artikel 10.

1. Een bestuurder verliest zijn functie: 

 a. door zijn overlijden;

 b. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; 

 c. door zijn vrijwillig aftreden;

 d. door zijn ontslag door de rechtbank;

 e.  doordat hij niet langer huurder is van een woning van Verhuurder, om de kennis overdracht 

te waarborgen binnen het bestuur, is het bestuurslid gerechtigd als bestuurder te blijven 

functioneren tot de eerste jaarvergadering LHP, volgend op het moment dat de woning van 

Verhuurder is verkocht en huurder dus geen huurder meer is van Verhuurder;

 f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;

 g.  door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders met twee/derde van 

het totaal aantal bestuursleden in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal 

fungerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.  

2.  Het besluit tot ontslag van een bestuurder wordt met redenen omkleed en onverwijld schriftelijk 

medegedeeld aan de desbetreffende huurderscommissie(s) en overige aangeslotenen. 

3.  Het besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de betreffende bestuurder tot wiens ontslag 

wordt besloten vooraf in de gelegenheid is gesteld om zich te verantwoorden bij het bestuur. 

4.  Het bestuur kan een bestuurder schorsen met inachtneming van het bepaalde in lid 1 sub g.  

De schorsing vervalt indien het bestuur niet binnen 6 weken na het besluit tot schorsing heeft  

besloten tot ontslag van de betreffende bestuurder. 
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TAKEN, VERGOEDINGEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 11.

1.  Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder is tegenover de stichting 

gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. 

2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende 

de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, 

op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden 

en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en de 

verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3.  Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Een besluit als bedoeld in dit lid wordt 

genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in 

een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal fungerende Bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

4.  Bestuurders ontvangen geen bezoldiging; aan hen kan wel een door de stichting vast te stellen 

vacatiegelden worden toegekend. De vacatiegelden en onkostenvergoeding worden jaarlijks 

door het bestuur vastgelegd en verantwoord in het jaarverslag hetgeen de penningmeester 

maakt voor de kascontrole commissie. 

5.  Het bestuur kan zich voor de uitvoering van zijn taken doen bijstaan door betaald personeel. 

Het bestuur neemt dit personeel aan en ontslaat dit personeel en stelt het salaris en de overige 

arbeidsvoorwaarden vast. Het bestuur beschrijft de taken van elk personeelslid en geeft 

werkopdrachten. 

6.  Alle belangrijke financiële afspraken moeten binnen het bestuur worden vastgelegd. Verdere 

financiële afspraken worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

7.  Bestuursleden vergaderen regelmatig en leggen onderling verantwoording af over de uitvoering 

van de taken. 

8.  Aan de bestuurders kan een vacatievergoeding worden toegekend. De mogelijke 

vacatievergoeding wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

9.  Onkosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. De wijze van 

verantwoording wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement
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VERTEGENWOORDIGING BESTUUR

Artikel 12.

1.  De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de leden van het dagelijks 

bestuur gezamenlijk.

2.  Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook 

aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die 

volmacht te vertegenwoordigen. 
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WERKWIJZE BESTUUR

Artikel 13.

1.  De secretaris of de voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuursleden 

gezamenlijk zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. 

2.  De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande 

lid bedoelde personen, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven 

dagen, de dag van bijeenroeping en van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van 

de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen 

onderwerpen (agenda). Op de agenda worden gebracht de onderwerpen die door één of meer 

bestuurders zijn opgegeven. 

3.  De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de 

vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. In principe wordt als locatie aangehouden 

ten kantore van de stichting. 

4.  Jaarlijks worden tenminste vier bestuursvergaderingen gehouden. In ieder geval wordt een 

vergadering binnen zes maanden na het einde van het voorgaande boekjaar gehouden. 

5.  Indien werd gehandeld in strijd van enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur 

niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ter vergadering alle bestuurders aanwezig zijn of 

vertegenwoordigd zijn. 

6.  Het bestuur kan besluiten dat elektronisch stemmen is toegestaan voor een specifieke 

vergadering van het bestuur, dan wel voor alle vergaderingen van het bestuur. 

7.  Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen 

vertegenwoordigen. Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder ter vergadering 

vertegenwoordigen. 

8.  In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze statuten 

geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen 

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt 

het besluit nogmaals geagendeerd en is er de mogelijkheid om de diverse standpunten nader 

uiteen te zetten. Mocht er nog geen volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen zijn, 

dan is er geen besluit van het bestuur. Indien noodzakelijk en gewenst kan het besluit op een 

volgende vergadering worden geagendeerd. Staken dan de stemmen dan is het besluit definitief 

verworpen. 

9.  Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of 

videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende 

bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
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Artikel 14.

1.  Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daar een 

direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en 

de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan 

worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging 

van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 

2.  Indien een meerderheid van het bestuur, of het voltallige bestuur niet meer functioneert 

door ontstentenis of belet kan een bijzondere vergadering van aangeslotenen bijeen worden 

geroepen als bedoeld in artikel 17 van deze statuten. Deze vergadering kan door ten minste tien 

aangeslotenen, die de stichting vertegenwoordigen worden opgeroepen. Op deze bijzondere 

vergadering van aangeslotenen zijn overigens alle bepalingen van toepassing. De vergadering 

benoemt een nieuw bestuur. 
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LEIDING VAN DE VERGADERINGEN, NOTULEN EN BESLUITVORMING BUITEN 
VERGADERING

Artikel 15.

1.  De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid leidt de vicevoorzitter de 

vergadering; bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter voorziet de vergadering zelf in haar 

leiding. 

2.  De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen 

worden gehouden. 

3.  Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de 

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 

beslissing, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

4.  Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden geluidopnames of op een 

andere manier digitaal vastgelegd (bijvoorbeeld Teams) al of niet door de voorzitter van de 

vergadering zelf of door een aangewezen persoon. Deze geluid- en/of beeld opnames worden 

vastgelegd in een medium waar alle bestuursleden toegang toe hebben. De beslissingen en 

actiepunten worden ook digitaal vastgelegd. Ook deze digitaal vastgelegde beslissingen en 

actiepunten zijn digitaal voor elk bestuurslid toegankelijk. De actiepunten worden voorzien 

van een einddatum. Elk bestuurslid streeft erna om het actiepunt af te handelen voor de 

einddatum. Eén week voor een nieuwe bestuursvergadering worden indien de actiepunten nog 

openstaan voorzien van commentaar van het toegewezen bestuurslid waarom het actiepunt 

nog niet is afgehandeld of het bestuurslid voegt een update toe van dit betreffende actiepunt. 

De secretaris verzorgt na afloop van elke vergadering een korte samenvatting, hetgeen 

besproken is en/of waarover een beslissing is genomen. Deze korte samenvatting wordt op de 

volgende bestuursvergadering geagendeerd en vastgesteld. Deze korte samenvatting wordt 

aan de aangeslotenen gecommuniceerd op een nader omschreven wijze in het huishoudelijk 

reglement.  

5.  Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle 

bestuurders zich schriftelijk, per mail op via de app-groep vóór het voorstel hebben verklaard. 
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BOEKJAAR EN VERSLAGGEVING

Artikel 16.

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. 

2.  Het bestuur legt binnen de in artikel 7 lid 2 van de WOHV en de SOK gestelde termijn aan de 

verhuurder verantwoording af over de besteding van de door de verhuurder ter beschikking 

gestelde gelden, op basis van de liquiditeitsprognose van de stichting. 

3.  Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt 

daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar 

een financieel verslag, nadat deze zijn vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders 

ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder 

opgave van redenen melding gemaakt. 

4.  Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en staat van baten en lasten over te 

gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem/haar aan te wijzen registeraccountant 

of accountants-administratieconsulent. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoekverslag uit 

aan het bestuur en legt, zo hij daartoe bevoegd is, daaromtrent een verklaring af. 

5.  Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur tevens een jaarverslag 

op waaruit de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten van het afgelopen boekjaar blijken. 

Dit jaarverslag wordt verstrekt voor de vergadering van aangeslotenen en op de vergadering 

van aangeslotenen in hoofdlijnen toegelicht. Het bepaalde in lid 2 is op dit jaarverslag van 

overeenkomstige toepassing. 

6.  Uiterlijk op vijftien november van ieder boekjaar stelt het bestuur de liquiditeitsprognose op voor 

het daaropvolgende boekjaar. Deze liquiditeitsprognose wordt door het bestuur vastgesteld in 

een bestuursvergadering te houden op uiterlijk één december daaropvolgend, ten blijke waarvan 

deze stukken door alle fungerende bestuurders wordt ondertekend. Ontbreekt de handtekening 

van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Op 

de vergadering van aangeslotenen worden deze stukken uitgereikt aan de aangeslotenen en kort 

toegelicht door de penningmeester ter vergadering na controle door de kascommissie. 

7.  Na vaststelling van de liquiditeitsprognose van het daaropvolgende boekjaar door het bestuur, 

worden deze stukken aangeboden aan de verhuurder. In de eerstvolgende reguliere vergadering 

tussen de verhuurder en de stichting worden de afspraken over de liquiditeitsbehoefte van de 

stichting vastgelegd. 

8.  Het bestuur streeft ernaar om te werken en te delegeren op basis van projectmatig werken, 

waarbij opdrachten en taken, SMART worden geformuleerd. Bij elk project hoort een financiële 

liquiditeitsprognose. Elk project dient elk jaar te worden geëvalueerd het project dient ten alle 

tijden geaccordeerd te worden binnen een bestuursvergadering. 

9.  De stichting is verplicht alle huurders als bedoeld in artikel 3 lid 1 in de gelegenheid te stellen 

daarnaast kennis te nemen van:

 a. haar statuten en regelement(en);

 b. andere stukken die betrekking hebben on onderwerpen die voor hen van wezenlijk belang zijn. 
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JAARVERGADERING LHP

Artikel 17.

1.  Ten minste éénmaal per jaar wordt een jaarvergadering LHP gehouden waarin het bestuur 

verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het lopende 

jaar bespreekt en deze vaststelt, en verder wanneer dit door het bestuur nodig wordt gevonden. 

De jaarvergadering LHP wordt bijeengeroepen door het bestuur.

 

2.  De jaarvergadering LHP staat open voor alle huurders (aangeslotenen); huurdersorganisaties en/

of huurderscommissies mogen elk maximaal twee vertegenwoordigers voor de vergadering 

afvaardigen, tenzij overheidsmaatregelen dit verbieden. In deze wordt verwezen naar al hetgeen 

is vastgelegd in artikel 6 van deze statuten, onder de kop aangeslotenen. 

3.  De jaarvergaderingen LHP worden geleid door de voorzitter van het stichtingsbestuur, de 

vicevoorzitter, zijn plaatsvervanger of een derde ingehuurd persoon van binnen of buiten het bestuur. 

4.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door 

de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze notulen worden in 

de eerstvolgende bestuursvergadering besproken en vastgesteld en daarna per bladzijde 

geparafeerd en ondertekend door de secretaris en de voorzitter. 

5.  Het bestuur kan besluiten dat elektronische deelname aan de jaarvergadering LHP is toegestaan 

voor een specifieke, dan wel voor alle vergaderingen van aangeslotenen. 

6.  Indien het bestuur bij de oproeping tot de jaarvergadering LHP de mogelijkheid daartoe heeft 

geopend, zijn de aangeslotenen bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel uit te oefenen, mits 

 (I)  de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, 

de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, 

 (II)  het lid kan worden geïdentificeerd, 

 (III)  het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en 

 (IV) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

7.  Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen 

voorafgaand aan de jaarvergadering LHP via een elektronisch communicatiemiddel worden 

uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal 

daartoe aangewezen e-mailadres. 

Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de jaarvergadering LHP worden uitgebracht.

21



REGLEMENTEN

Artikel 18.

1.  Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen waarin al hetgeen naar zijn oordeel 

regeling of nadere regeling behoeft, wordt opgenomen. Een reglement wordt schriftelijk 

vastgelegd. Het bestuur kan reglementen wijzigen en intrekken. Onderwerpen die in deze 

statuten niet of slechts gedeeltelijk zijn geregeld kunnen worden geregeld bij huishoudelijk 

reglement, vast te stellen – en te wijzigen – door het bestuur.

2.  Het huishoudelijk reglement en de Integriteitsregeling mogen geen bepalingen bevatten die in 

strijd zijn met deze statuten.

WERK- EN VAKGROEPEN

Artikel 19.

1.  Het bestuur kan besluiten tot het instellen van (een) werk- en/of vakgroep(en). Bij het besluit tot 

instelling van de werk- of vakgroep wordt aangegeven wat het doel van de werk- en/of vakgroep is.

2. In een werk- en/of vakgroep heeft minimaal één bestuurslid zitting. 

3.  Een werk- en/of vakgroep stelt jaarlijks op basis van de opdracht van het bestuur, een lijst met 

activiteiten voor het volgende kalenderjaar vast en doet beknopt verslag aan het bestuur van de 

activiteiten van het afgelopen kalanderjaar. Zie ook hetgeen is vastgelegd in artikel 16 lid 8. 

4.  Een nadere omschrijving van het doel en de samenstelling van de kascommissie worden 

omschreven in het reglement kascommissie LHP. 
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STATUTENWIJZIGING

Artikel 20.

1.  Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met dien verstande dat het bestuur een daartoe 

strekkend besluit niet kan nemen dan nadat het bestuur de vergadering van aangeslotenen 

dienaangaande heeft gehoord.

2.  Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van 

tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de 

helft van alle fungerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

3.  Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden 

gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, 

bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden 

gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minstens twee weken. 

4.  Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens 

bevoegd deze akte te doen verlijden. 

5.  De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige 

doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

FUSIE, SPLITSING EN OMZETTING

Artikel 21.

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek alsook op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere 

rechtsvorm overeenkomstig artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in 

de leden 1, 2, 3 en 4 van het vorige artikel zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing, zulks 

onverminderd de eisen van de Wet. 

23



ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22.

1.  Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding 

is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 22 zo veel mogelijk van overeenkomstige 

toepassing. 

2.  Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed overeenkomstig het doel 

van de stichting, dit na overleg met de verhuurder. 

3.  De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer 

andere vereffenaars zijn benoemd. 

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het 

handelsregister. 

5.  Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen 

overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers 

desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement. 

6.  Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel 

mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan 

haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. 

7.  De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de 

vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te 

bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister. 

8.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van 

ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door 

de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving 

op te geven aan het handelsregister. 
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SLOTVERKLARING

Artikel 23.

In alle gevallen waarin zowel de Wet als de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

Waarvan akte

Verleden te Amsterdam op de datum éénendertig oktober tweeduizend tweeëntwintig.  De 

comparant is mij notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De 

comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de 

inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is 

beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens 

door mij, notaris. 
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Het aantal bestuurders is vooralsnog op éénendertig oktober tweeduizend tweeëntwintig  

vastgesteld op zeven.

Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie:

Rob Roza voorzitter

Laurens de Reus penningmeester

Cees Bol secretaris

Tom Stam vicevoorzitter

Ernst Leupen bestuurslid

Paul Jansen bestuurslid

Ad van Rooij bestuurslid
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Inzake de begripsbepalingen wordt in deze verwezen naar de statuten van het LHP. 

BENOEMING BESTUUR

Artikel 1.

1.  De leden van het bestuur van de stichting worden benoemd op voordracht van het bestuur aan 

de jaarvergadering LHP.

2.  Zodra er tijdens een bestuursjaar één of meerdere vacatures ontstaan dient het bestuur, bij 

voorkeur minimaal zes maanden voorafgaand aan de dan komende jaarvergadering LHP, een 

oproep te doen aan alle aangesloten in het bijzonder de huurderscommissies om mogelijke 

kandidaten voor het bestuur te zoeken.

3.  Kandidaten voor een bestuursfunctie melden zich aan of bij een aangewezen wervings- en 

selectiebureau, of indien gewenst bij het bestuur;

 a.  indien een kandidaat voortkomt uit een huurderscommissie, dan dient de voordracht door 

het bestuur van deze huurderscommissie te worden overlegd

 b.  komt de kandidaat uit een complex waar geen huurdersorganisatie aanwezig is, dient de 

kandidaat minimaal 10 % van het aantal huurders van het gebouw/complex aan referenties 

aan te leveren van huurders uit het complex/gebouw waar de kandidaat huurt. Het bestuur 

kan met reden omkleed afzien van de 10 % norm, bijvoorbeeld bij grote gebouwen/

complexen. 

4.  Kandidaat-bestuursleden worden geselecteerd op basis van een zorgvuldig opgestelde 

functiebeschrijving en competenties. Er wordt op specifieke functies en vaardigheden een 

selectieprocedure gestart.

5.  Na een zorgvuldige procedure komt er een voordracht aan het bestuur. De voordracht vindt 

plaats op basis van de gezochte competenties met betrekking tot de specifieke eisen aan de taak 

van de kandidaat-bestuurder. 

6.  Het bestuur kiest de meest geschikte kandidaat en benoemt deze kandidaat als kandidaat-

bestuurslid. 
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7.  Het kandidaat-bestuurslid woont vanaf dat moment alle bestuursvergaderingen bij en krijgt 

vanuit het zittende bestuur een begeleider toegewezen. 

 a.  Deze begeleider zorgt voor kennismaking met alle gangbare processen, procedures en 

begeleidt de kandidaat op weg naar het volwaardig bestuurslidmaatschap. 

 b.  Iedere maand, tot aan het moment van beslissing voordracht aan de jaarvergadering LHP van 

aangeslotenen vindt er een voortgangsevaluatie plaats met de begeleider.

8.  Na een bestuursbesluit inzake de definitieve kandidatuur, zal het bestuur uiterlijk vier weken vóór 

de aanvang van de jaarvergadering LHP van aangeslotenen de voordracht van de kandidaat/

kandidaten bekend maken, en toevoegen aan de stukken, die worden verstuurd m.b.t. de 

jaarvergadering LHP.

9.  De kandidaat-bestuursleden dienen referenties te overleggen, waaronder ook een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG).

10.  De benoeming van de kandidaat bestuurder(s) tot volwaardig bestuurslid vindt plaats bij 

acclamatie van de jaarvergadering LHP. Bij voordracht van meerdere kandidaten voor één 

bestuursfunctie wordt beslist door de jaarvergadering LHP via een schriftelijke stemming.  

De meerderheid bepaalt dan de aanwijzing van het te benoemen bestuurslid.
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ROOSTER VAN AFTREDEN

Artikel 2.

1.  De datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel is bepalend voor de aanvang 

bestuurslidmaatschap en als zodanig de peildatum voor het rooster van aftreden.

2. De secretaris is belast met de mutaties bij de Kamer van Koophandel/handelsregister. 

3.  Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaren. Het bestuur kan deze periode 

verlengen met nog twee termijnen van drie jaren.

4.  Gedurende iedere periode van drie jaren vindt een jaarlijkse interne evaluatie plaats inzake het 

functioneren en positie van ieder bestuurslid.

5.  Gedurende de aangegeven periodes kan een bestuurslid van functie veranderen of aangeven af te 

treden.

6.  Als aftredende leden zich herkiesbaar stellen en door het bestuur zijn herkozen, zijn er geen 

vacatures, tenzij uitbreiding van het aantal bestuursleden nodig is. Dit wordt meegedeeld aan de 

jaarvergadering LHP middels de jaarstukken. 
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BESTUUR

Artikel 3 Dagelijks bestuur.

1.  Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij 

vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur. 

2.  Van de handelingen in de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het bestuur wordt door, 

of namens, de secretaris verslag gemaakt of wordt digitaal vastgelegd. Van de vergaderingen 

worden een lijst met actiepunten en beslissingen gemaakt. Elk bestuurslid is zelf verantwoordelijk 

voor het afhandelen van zijn of haar actiepunt voor de gestelde datum. Indien het punt niet is 

afgehandeld wordt hierover middels een mutatie verantwoording afgelegd, minimaal een week 

voor elke bestuursvergadering. 

3.  De actiepuntenlijst en beslissingen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering 

geagendeerd en zijn daarmee vastgesteld. 

4.  De digitale opnames en de actielijst en beslissingen zijn voor elk bestuurslid ten alle tijden 

inzichtelijk. 

5.  De secretaris maakt van elke bestuursvergadering een kort verslag met de hoogtepunten van de 

vergadering. Dit korte verslag wordt geagendeerd op de volgende bestuursvergadering.

6.  Met uitzondering van de functie van voorzitter en secretaris, is de mogelijkheid om meerdere 
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functies in één persoon mogelijk. 

Artikel 4 Voorzitter.

1.  De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het bestuur, 

de jaarvergadering LHP. De voorzitter kan ook een derde aanstellen om de desbetreffende 

vergaderingen voor te zitten. 

2.  De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vergaderingen en draagt zorg voor de 

naleving van de statuten, huishoudelijk reglement, integriteitsregeling, SOK en eventuele andere 

reglementen. 

3.  De voorzitter ziet erop toe dat alle wettelijke kaders gesteld vanuit de volkshuisvesting worden 

nageleefd. 

4.  De voorzitter ziet erop toe dat de actiepunten en beslissingen van de vergaderingen tijdig 

worden uitgevoerd en worden nageleefd.

5. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de taken waar.

6.  De voorzitter kan de bestuursleden om geheimhouding vragen. Deze geheimhouding moet 

altijd een einddatum hebben. Deze periode mag nooit langer zijn dan 10 jaar. 
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Artikel 5 Secretaris.

1.  De secretaris is belast met het bijeenroepen van vergaderingen van het bestuur en de jaarvergadering LHP.

2.  De secretaris draagt zorg voor de vastlegging van de vergaderingen van de stichting, zoals om 

schreven in artikel 3 van dit huishoudelijk reglement. 

3.  De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie van de stichting. De secretaris kan 

deze correspondentie zelf uitvoeren of delegeren aan een derde. 

4. Alle stukken welke van het bestuur uitgaan worden door de secretaris ondertekend. 

5. De secretaris draagt zorg voor de archivering alle relevante zaken. 

6.  De vergadering van aangeslotenen wordt schriftelijk door de secretaris aangekondigd op een 

termijn van tenminste vier weken. In spoedeisende gevallen (te bepalen door het bestuur) kan 

hiervan worden afgeweken. 

7.  Bij alle oproepen voor vergaderingen wordt door de secretaris plaats, tijdstip en de te 

behandelen onderwerpen vermeld. De vergadering kan ook digitaal worden gehouden. 

8. De secretaris kan zich doen bijstaan door een ambtelijk secretaris en/of notulist.

9.  De secretaris is belast met het schrijven van het jaarverslag van de stichting, alsmede van het 

schrijven van het jaarwerkplan. 

10. De secretaris bewaakt ook het projectmatig werken van alle werk- en vakgroepen. 
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Artikel 6 Penningmeester.

1.  De penningmeester is belast met het beheer van alle geldmiddelen en bezittingen van de 

stichting.

2. Alle financiële afspraken moeten binnen het bestuur worden vastgelegd

3.  De penningmeester is belast met de inning van de financiële middelen en stelt jaarlijks een 

liquiditeitsprognose vast, die volgens de statuten moet worden voorgelegd aan het bestuur.  

Deze liquiditeitsprognose wordt vastgesteld in het bestuur en getekend door alle bestuursleden.  

Mocht van één of meerdere bestuursleden de handtekening ontbreken, dan wordt de reden 

omschreven en vastgelegd. 

4.  De penningmeester is verplicht alle inkomsten en uitgaven te verwerken in een softwarepakket.  

Alleen na uitdrukkelijk toestemming van het bestuur worden zaken geactiveerd op de balans. 

5.  De penningmeester draagt ervoor zorg dat er per maand alle bescheiden inzichtelijk zijn. 

De penningmeester en een ander daartoe gemandateerd bestuurslid tekenen beide alle 

documenten die voor betaling worden aangeboden. 
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6.  Na afloop van elk kwartaal wordt er door een ander bestuurslid, aangewezen door het 

bestuur, alle in lid 4 genoemde documenten geparafeerd. Tevens worden ook de saldi van 

de bankrekeningen gecontroleerd. Geconstateerde afwijkingen worden in de volgende 

bestuursvergadering gerapporteerd en vastgelegd. 

7.  De penningmeester zet 2 x per maand de daarvoor in aanmerkingen komende bescheiden klaar 

voor betaling (aan het eind van iedere maand en rond de 15e van iedere maand), middels een 

batch bij de bank. Een ander bestuurslid betaalt na controle van de batch binnen het pakket van 

de bank (het vier-ogen principe).

8.  De bestuursleden hebben recht op vacatiegelden en een onkostenvergoeding, per maand te 

declareren, middels een declaratieformulier. Deze formulieren moeten ondertekend zijn door 

het desbetreffende bestuurslid. De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld door het 

bestuur en getekend toegevoegd aan de te controleren stukken van de kascommissie. 

9. De penningmeester: 

 a.  Sluit aan het einde van ieder boekjaar de boeken van de stichting (het boekjaar van de 

stichting is gelijk aan het kalenderjaar). 

 b. Maakt uit de gegevens een balans en een staat van baten en lasten op.

 c.  Legt deze jaarstukken voor aan het bestuur voor 1 april van elk jaar. Alle bestuursleden 

tekenen deze rapportage. Mocht er één of meerdere bestuursleden niet mee tekenen dat 

wordt dit met reden omkleed gerapporteerd en vastgelegd. 

 d.  Na 1 april wordt de kascommissie bij elkaar geroepen om in overeenstemming met het 

reglement van de kascommissie de gevoerde administratie te controleren. 

 e.  Van deze controle wordt een document gemaakt en inclusief de jaarverantwoording 

opgenomen bij de stukken voor de jaarvergadering LHP. De verklaring wordt getekend, alle 

bijbehorende stukken geparafeerd door de leden van de kascommissie. 

10.  De penningmeester houdt een administratie bij van alle bezittingen en inventariseert aan het 

eind van elk kalenderjaar of alle bezittingen nog aanwezig zijn. Van deze inventarisatie wordt 

jaarlijks verslag uitgebracht aan de jaarvergadering LHP. 
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Artikel 7 Toezicht financiën.

1.  De jaarvergadering LHP is te allen tijde bevoegd naar het financiële beheer een onderzoek in te 

stellen of te doen instellen door een kascommissie.

2.  Een kascommissie wordt per kalenderjaar benoemd door de jaarvergadering LHP en bestaat uit 

twee leden en één reserve lid. Er kan per aangeslotenen slechts één lid voor de kascommissie 

worden benoemd; uitgezonderd hiervan zijn leden afkomstig uit hetzelfde gebouw/complex 

waaruit de penningmeester afkomstig is.

3.  Goedkeuring van de balans, exploitatierekening en het verslag van de kascommissie, strekt het 

bestuur van de stichting tot décharge voor de door haar verrichtte handelingen, zover deze uit 

de stukken blijken.

4.  Voor investeringen of andere grote uitgaven boven de € 2.000 dienen bij meerdere aanbieders 

offertes te worden aangevraagd en beslist het bestuur over de juiste offerte. Deze beslissing 

wordt vastgelegd middels de lijst van beslissingen, onder verwijzing naar de andere offertes. 
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HUURDERSCOMMISSIES EN/OF AANGESLOTENEN

Artikel 8.

1.  Huurderscommissies of aangeslotenen kunnen zich kosteloos als zodanig bij de stichting 

aansluiten, mits zij voldoen aan alle voorwaarden zoals vastgelegd in de Overlegwet, de statuten 

van de stichting, dit huishoudelijk reglement en het integriteitsbeleid.

2.  Een aangeslotene sluit (indirect) een overeenkomst met de stichting, waarin de aangeslotene 

overeenkomt dat de stichting de belangen van de aangeslotenen conform het doel van de 

stichting behartigt.

3. De hoedanigheid van een aangeslotene eindigt:

 a.  door opzegging door de aangeslotene tegen het einde van het boekjaar met inachtneming 

van een opzegtermijn van ten minste drie maanden;

 b. ingeval de aangeslotene in liquidatie of in faillissement verkeren, dan wel;

 c. door dat de huurderscommissie wordt opgeheven.  

 d. of het complex/gebouw van verhuurder wordt vervreemd. 

4.  Het bestuur kan een aangeslotene welke handelt in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de stichting, deze op onredelijke wijze benadeelt of niet meer voldoet aan de 

wettelijke vereisten van de WOHV, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van 

maximaal zes maanden.

5.  Tegen de schorsing is er binnen vier weken na ontvangst van bericht van schorsing beroep 

mogelijk bij de vergadering van aangeslotenen. 

Indien er niet tijdig in beroep gegaan wordt, of de vergadering van aangeslotenen dit beroep 

afwijst, zal het bestuur besluiten om de aangeslotene de toegang tot de jaarvergadering 

LHP te ontzeggen en/of de aangeslotene uit te sluiten van alle communicatie richting deze 

aangeslotene en/of andere maatregelen die het bestuur nodig acht. 

6. E en gewezen aangeslotene blijft gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens de 

stichting, die zijn ontstaan vóór het moment waarop zij ophield aangeslotene te zijn. 
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BEVOEGDHEID VAN DE JAARVERGADERING LHP BIJ DE BESLUITVORMING OVER HET 
BELEID VAN DE STICHTING

Artikel 9.

1. Bij beleidszaken die voor de Verhuurder het instemmingsrecht van de stichting behoeven: 

 a.  Zodra het bestuur van de stichting na het benodigde overleg met de Verhuurder tot 

een voorlopig standpunt is gekomen, zal het voorstel met eventueel geconstateerde 

knelpunten met de Verhuurder binnen een maand na het op papier gereed hebben van dit 

voorlopig standpunt schriftelijk (uit praktische overwegingen bij voorkeur per e-mail) aan de 

aangeslotenen met stemrecht ter beoordeling voorgelegd worden met verzoek om reacties.

 b.  Deze aangeslotenen kunnen vervolgens binnen vier weken schriftelijk (bij voorkeur via de 

e-mail) reageren.

 c.  Indien meer dan één derde van de aangeslotenen met stemrecht aangeeft geen goedkeuring 

te verlenen aan hetgeen is voorgelegd, zal de stichting een extra vergadering LHP beleggen 

waarin de gemaakte bezwaren besproken worden.

 d.  Indien de meerderheid van die vergadering LHP haar bezwaren handhaaft zal de stichting 

geen instemming verlenen aan het voorstel van de Verhuurder.

 

2. Bij beleidszaken die het adviesrecht voor de Verhuurder van de stichting behoeven.

 a.  In aanmerking nemende dat het bestuur van de stichting in deze gevallen binnen 6 weken na 

ontvangst van het voorgenomen besluit van de Verhuurder dient te reageren, zal het bestuur 

besluiten of raadpleging van de aangeslotenen met stemrecht voor de standpuntbepaling 

noodzakelijk is.

 b.  In geval het naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, wordt de vraagstelling 

betreffende het voorgenomen besluit doorgestuurd naar de aangeslotenen met stemrecht. 

 c.  De aangeslotenen met stemrecht hebben de gelegenheid om binnen 3 weken te reageren, bij 

voorkeur via de e-mail.

 d.  Het bestuur zal de ingebrachte reacties mee laten wegen bij de vaststelling van haar advies 

aan de Verhuurder.

3. Bij beleidszaken waarvoor de Verhuurder alleen een informatieplicht heeft

 a. Het bestuur zal de aangeslotenen van de verstrekte informatie in kennis stellen.

4.  Voor wat betreft de onderwerpen van beleid wordt verwezen naar de op grond van de Wet 

Overleg Huurders/Verhuurder gesloten samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de Stichting 

Landelijk Huurders Platform en de Stichting Woonzorg Nederland.
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JAARVERGADERING LHP

Artikel 10.

1. De taken en bevoegdheden van de jaarvergadering LHP staan vermeld in art. 17 van de statuten.

2.  De jaarvergadering LHP heeft als taak de jaarstukken en de overeengekomen liquiditeitsprognose 

met de verhuurder te beoordelen, evenals de hoofdlijnen van het te voeren beleid van de stichting. 

3. I ndien naar het oordeel van de jaarvergadering LHP de stichting haar taken niet naar behoren 

vervult, kan de vergadering voorstellen indienen om het beleid van de stichting aan te passen.

4.  De jaarvergadering LHP wordt schriftelijk aangekondigd door de secretaris op een termijn van 

tenminste vier weken. In spoedeisende gevallen te bepalen door het bestuur kan hiervan worden 

afgeweken.

5.  De jaarvergadering LHP wordt minstens éénmaal per kalenderjaar, telkens in het voorjaar, 

gehouden (vóór 1 juli van elk kalender jaar)

6.  Indien 10% van de aangeslotenen met stemrecht, onder schriftelijke opgaaf van redenen, het 

beleggen van een jaarvergadering LHP wenselijk acht, is de secretaris verplicht binnen een 

termijn van vier weken na ontvangst van bedoelde brief een jaarvergadering LHP bijeen te 

roepen. Voldoet de secretaris niet aan deze verplichting, dan zijn de aangeslotenen gerechtigd 

zelf een jaarvergadering LHP bijeen te roepen op kosten van de stichting. 

7.  In het geval, dat door de jaarvergadering LHP moet worden beslist over een voorstel tot wijziging van 

de statuten, ontvangen de aangeslotenen deze wijzigingen bijgevoegd bij de uitnodiging voor de 

jaarvergadering LHP, zodat er voldoende tijd is om de wijzigingen te bestuderen en te beoordelen.

8. Iedere huurderscommissie heeft op de jaarvergadering LHP één stem. 

9. Bij stemmingen geldt dat:

 a.  Over personen schriftelijk moet worden gestemd, tenzij de meerderheid van de 

jaarvergadering LHP zulks niet nodig oordeelt;

 b.  de gebruikte stembiljetten na elke stemronde onherkenbaar dienen te worden gemaakt en/of 

vernietigd;

 c. over zaken mondeling kan worden gestemd;

 d. bij stakende stemmen volgt een herstemming, net zolang tot een beslissing is gevallen.

10.  Ten hoogste twee leden van een huurderscommissie hebben op de jaarvergadering LHP 

de bevoegdheid daar het woord te voeren en voorstellen te doen. Indien namens een 

huurderscommissie twee leden aanwezig zijn, zullen de namen op de presentielijst worden 

vermeld en tevens wie namens deze huurderscommissie stemgerechtigd is. Leden van het 

bestuur zijn niet stemgerechtigd in de jaarvergadering LHP.
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11.  In de jaarvergadering LHP worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

12.  Van de jaarvergadering LHP wordt verslag gemaakt en dit verslag dient op de eerstvolgende 

jaarvergadering LHP goedgekeurd te worden.

13.  Het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen stichtingsjaar (jaarverslag secretaris) 

wordt vóór minstens vier weken voor de jaarvergadering LHP van elk jaar gezonden aan de 

aangeslotenen. 

14.  Hetzelfde geldt voor de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen 

boekjaar (financieel jaarverslag penningmeester).

15. De agenda van de jaarvergadering LHP bevat per kalenderjaar tenminste de volgende punten:

 a. de notulen van de vorige jaarvergadering LHP;

 b. het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen bestuursjaar;

 c. het financieel jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;

 d. het verslag van de kascommissie;

 e. benoeming één of meerdere leden van de kascommissie;

 f. rooster van aftreden leden van het bestuur;

 g. eventueel voordracht van kandidaat-bestuursleden voor een bestuursfunctie;

 h. uiteenzetting van het beleid en de liquiditeitsprognose van het lopende stichtingsjaar.

 i.  de agenda kan voorts een door een aangeslotene opgegeven agendapunt bevatten, mits dit 

wordt ontvangen uiterlijk tien dagen vóór de jaarvergadering LHP, de dag van ontvangst en 

de dag van de vergadering niet meegerekend. Het is aan het bestuur om dit agendapunt op 

te nemen. Neemt het bestuur het agendapunt niet op, dan zal dit met reden omkleed worden 

voorgelegd aan de jaarvergadering LHP. 
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THEMA VERGADERING(EN)

Artikel 11.

1. Het bestuur belegt indien nodig en gewenst thema-vergaderingen.

2.  Het bestuur kan een dergelijk bijeenkomst eventueel beleggen met de Verhuurder of andere 

rechtspersonen of natuurlijke personen.

3. Een thema-vergadering, kan zowel lokaal, regionaal of landelijk worden georganiseerd.

4.  Het bestuur kan, al dan niet op verzoek van één of meerdere aangeslotenen, besluiten om extra 

bijeenkomsten te houden of wel lokaal, regionaal of landelijk. 

5.  Het bestuur kan besluiten om bepaalde aangeslotenen of niet gewenste personen uit te sluiten 

tot het bijwonen van een thema-vergadering, onder vermelding van de reden(en). 

WERK- EN VAKGROEPEN

Artikel 12.

1.  Het bestuur kan besluiten tot het instellen van (één) werk- en/of vakgroep(en). Bij het besluit tot 

instelling van de werk- of vakgroep wordt aangegeven wat het doel van de werkgroep is.

2. In een werk- en/of vakgroep heeft minimaal één bestuurslid zitting. 

3. De werk- en/of vakgroep stelt uit haar midden een voorzitter en een secretaris vast. 

4.  Een werk- en/of vakgroep stelt jaarlijks een lijst met activiteiten voor het volgende kalenderjaar 

vast en doet beknopt verslag aan het bestuur van de activiteiten van het afgelopen kalanderjaar. 

Zie ook hetgeen is vastgelegd in artikel 16 lid 8 van de statuten.

5.  Een nadere omschrijving van het doel en de samenstelling van de kascommissie worden 

omschreven in het reglement kascommissie LHP.

6.  Aan een werk- en/of vakgroep kan een deskundige worden toegevoegd, deze deskundige hoeft 

geen huurder te zijn van Verhuurder. 
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SLOTBEPALINGEN

Artikel 13.

1.  Wijziging van het huishoudelijk reglement is slechts mogelijk na goedkeuring door de jaarvergadering 

LHP.

2.  Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient in de oproepbrief van de 

jaarvergadering LHP te worden vermeld en toegelicht.

3. Waarin in de statuten en het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.

4.  Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de 

bepalingen van de statuten beslissend.

5. Het bestuur sluit een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af voor de bestuursleden. 

Vastgesteld op de jaarvergadering LHP, d.d. 18 mei 2022 te Harderwijk

Datum: 31-10-2022

Namens het bestuur van het Landelijk Huurders Platform

Voorzitter Secretaris 

Rob Roza Cees Bol 
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REGLEMENT KASCOMMISSIE 
VAN STICHTING LANDELIJK 
HUURDERSPLATFORM 
WOONZORG NEDERLAND (LHP)
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INLEIDING

Artikel 1. Opdracht

Het bestuur van de stichting Landelijk Huurders Platform Woonzorg Nederland, (hierna te noemen: 

LHP) brengt jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, zijn jaarverslag uit en doet, 

- onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording 

over zijn in het afgelopen jaar gevoerde financieel beleid. 

Ingevolge artikel 16 lid 6 van de statuten van het LHP wordt een kascommissie benoemd. Deze 

kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 

jaarvergadering LHP verslag uit van haar bevindingen.

De taak en samenstelling van de kascommissie worden in de wet en in de statuten slechts globaal 

omschreven.

De kascommissie dient bij haar werkzaamheden te controleren of de gepresenteerde cijfers van de 

penningmeester van het bestuur van het LHP een juist en volledig beeld geven en rechtmatig zijn.
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KASCOMMISSIE

Artikel 2. Kascommissie

2.1 Samenstelling
De kascommissie van het LHP bestaat uit 2 leden en één reserve lid. De leden van de kascommissie 

zijn geen lid van het bestuur. Ook hebben zij de afgelopen 3 jaar geen zitting gehad in het bestuur. 

De leden van de kascommissie zijn huurder van de Verhuurder of diens rechtsopvolger, zoals 

bepaald is in de statuten van het LHP. 

2.2 Benoeming leden
De leden worden voor twee jaar benoemd en maximaal tweemaal herbenoemd. De jaarvergadering 

LHP voorziet in de vacature(s) in de kascommissie. De leden van de kascommissie stellen een 

rooster van aftreden op. Het rooster van aftreden en benoeming wordt opgenomen in de 

jaarstukken voor de jaarvergadering LHP. 

Mocht in uitzonderlijke situaties de benoemde leden niet (of niet meer) beschikbaar zijn, dan is het 

bestuur gerechtigd andere personen binnen de aangeslotenen te verzoeken lid te worden van de 

kascommissie. 

2.3 Voorzitter
De kascommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

2.4 Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de kascommissie eindigt, behalve door het verstrijken van de zittingsduur, 

wanneer de betrokkene geen huurder meer is van een woning van de Verhuurder. 

2.5 Geheimhoudingsplicht
Zowel gedurende als na het eindigen van het lidmaatschap van de kascommissie betrachten de 

kascommissieleden geheimhouding naar derden ten aanzien van de aan hen verstrekte gegevens 

van het LHP.
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TAAK KASCOMMISSIE

Artikel 3. Taak kascommissie
De kascommissie onderzoekt de jaarrekening en financiële verslagen van het bestuur en brengt aan 

de jaarvergadering LHP verslag uit van haar bevindingen. Het oordeel van de kascommissie heeft 

betrekking op de effectiviteit van het gevoerde financieel beleid, geconcentreerd op de vraag of het 

bestuur tegen de achtergrond van door de jaarvergadering LHP aanvaarde beleidsplannen en de 

door Woonzorg Nederland beschikbaar gestelde liquiditeit, een optimale en correcte inzet van deze 

financiële middelen heeft weten te realiseren.

De bevindingen, c.q. het advies tot décharge van het bestuur worden schriftelijk uitgebracht in een 

kascommissieverslag, dat wordt gevoegd bij de vergaderstukken voor de jaarvergadering LHP. 

De kascommissie zorgt ervoor dat haar verslag op zodanig tijdstip gereed is dat het door het 

bestuur bij de vergaderstukken voor de jaarvergadering LHP gevoegd kan worden. Dit verslag wordt 

geparafeerd door de leden van de kascommissie en de geparafeerde versie wordt opgenomen de 

vergaderstukken voor de jaarvergadering LHP. 

Daarnaast zal een door de kascommissie afgevaardigd lid tijdens de jaarvergadering LHP een 

toelichting op het verslag geven. Verslagen van de kascommissie dienen conform de geldende 

wettelijke richtlijn zeven jaar te worden bewaard.

INFORMATIE

Artikel 4. Aan de kascommissie ter beschikking te stellen informatie

Voor het goed kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden, dient de kascommissie inzage te krijgen in:

a.  de definitieve versie van het financiële jaarverslag van het bestuur, inclusief de balans en de staat 

van baten en lasten;

b. kasboeken, bescheiden en inzicht in het online-boekhoudpakket. 

c. het grootboek.

De onder a, b en c genoemde stukken worden door de kascommissie als vertrouwelijke 

documenten behandeld.
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WERKWIJZE

Artikel 5. Werkwijze van de kascommissie

Voor het voorbereiden van het verslag van de kascommissie wordt een bijeenkomst belegd waaraan 

naast de leden van de kascommissie ook de penningmeester van het bestuur zal deelnemen.

De voorzitter van de kascommissie stelt in overleg met de deelnemers datum, tijd en plaats van 

deze bijeenkomst vast. De leden kunnen besluiten tot een extra bijeenkomst van de kascommissie.

Bij het onderzoek naar de effectiviteit van het gevoerde financiële beleid verdient het aanbeveling 

aan de volgende punten aandacht te besteden;

5.1.   controleren of uitgaven hebben plaatsgevonden overeenkomstig de opgestelde 

liquiditeitsprognose. Uitgaven die niet in dit plan waren opgenomen of substantieel afwijken 

dienen door een besluit van het bestuur te zijn gedekt. Indien het bestuur van het LHP een 

dreigend tekort signaleert, zal er om een extra liquiditeitsbijdrage worden gevraagd aan de 

Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland. 

5.2.  controleren of inkomsten zijn binnengekomen overeenkomstig de liquiditeitsprognose. Indien 

inkomsten substantieel afwijken, dan moet de reden door het bestuur worden verantwoord;

5.3   de kascommissie kan vragen naar alle onderliggende contracten en contracten die in het 

afgelopen jaar zijn afgesloten;

5.4.  de kascommissie kan vragen naar de Samenwerkings OvereenKomst van het LHP met 

Woonzorg Nederland (SOK). Met name naar de financiële afspraken die in de SOK zijn 

opgenomen;

5.5.  het bestuur houdt een lijst van beslissingen bij.
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VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Artikel 6. Vaststelling en wijziging van het reglement van de kascommissie

Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de jaarvergadering LHP. 

De jaarvergadering LHP kan het bestuur opdragen voorstellen ter zake in te dienen. Het bestuur kan 

hiertoe ook zelf het initiatief nemen. Deze voorstellen zullen worden vergezeld door een préadvies 

van de kascommissie.

Vastgesteld op de jaarvergadering LHP, d.d. 18 mei 2022 te Harderwijk

Datum: 31-10-2022

Namens het bestuur van het Landelijk Huurders Platform

Voorzitter Secretaris 

Rob Roza Cees Bol 
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INLEIDING

Het LHP wil graag haar integriteitsbeleid middels dit document vastleggen. De aangeslotenen 

willen immers weten dat het bestuur van het LHP doelmatig en efficiënt functioneert en de 

belangen van alle mensen die huren bij Woonzorg Nederland optimaal behartigt. Om die reden is 

een gedragscode opgesteld die als aanvulling geldt op datgene wat in de statuten, huishoudelijke 

reglement en reglement kascommissie is vastgelegd. 

Vanzelfsprekend gelden de gedragsregels inzake integriteit ook voor hen die bij het LHP 

functioneren (werk- en vakgroepen). Integriteit is echter meer dan gedragsregels. Integriteit is in de 

eerste plaats een kwestie van mentaliteit en bewustwording, een basis attitude!

Bij een goed integriteitsbeleid hoort een organisatieproces dat kwetsbare plekken in de organisatie 

opspoort en zoveel mogelijk afdekt. Integriteit is gediend bij een transparante organisatie 

waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder zijn toegedeeld (waar nodig met 

functiescheiding en/of functieroulatie) en die een sluitend systeem van controle en verantwoording 

kent. Een goede administratieve organisatie is hierbij ook van belang. 

De ontwikkelde integriteitscode bevat normen en waarden waaraan de stichting en de daarin 

functionerende bestuursleden en aangeslotenen zich dienen te houden. De bestuursleden en 

aangeslotenen zijn op naleving van de gedragscode aanspreekbaar. De code bestaat uit drie artikelen. 

Artikel 1:
beschrijft een aantal kenbegrippen van integriteit en plaatst daarmee het vraagstuk in een breder kader.  

Zij vormen als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode. 

Artikel 2: 
bevat de feitelijke gedragsregels, waarbij een aantal thema’s wordt onderscheiden. 

Artikel 3:
bevat een opsomming van bestaande wettelijke en rechtspositionele gedragsregels.
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GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

Artikel 1. Kernbegrippen van Integriteit.
 

Bestuursleden en aangeslotenen stellen bij hun handelen, de visie, missie en de kwaliteit van het 

LHP centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het LHP, en in het 

verlengde daarvan de belangen van de vak- en werkgroepen, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit 

houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de taken samenhangt wordt aanvaard en dat de 

bereidheid is om daarover rekenschap af te leggen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en 

plaatst de integriteit in een breder perspectief: 

•  Dienstbaarheid
Het handelen van een bestuurslid of aangeslotenen zijn/is altijd gericht op het belang van het LHP 

en op de werk- en vakgroepen die daar onderdeel vanuit maken, in dienst van de missie en visie van 

het LHP.

• Behartigen van de belangen
Het LHP behartigt de belangen van de huurders van Woonzorg Nederland (WZN) en laat dit in haar 

handelen altijd prevaleren.

• Professionaliteit
Bestuursleden en aangeslotenen zijn toegerust om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren. Zij beschikken 

over de juiste/voldoende kennis en vaardigheden en weten met nieuwe situaties om te gaan.

• Onafhankelijkheid
Het handelen van bestuursleden en aangeslotenen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil 

zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een 

dergelijke vermenging wordt vermeden. Bestuursleden handelen zonder last of ruggespraak.

• Verantwoordelijkheid
De bestuursleden en aangeslotenen krijgen en nemen verantwoordelijkheid die bij zijn/haar 

functie of verantwoordelijkheid past en is bereid daarover verantwoording af te leggen aan andere 

bestuursleden en aangeslotenen. 
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• Betrouwbaarheid
Op een bestuurslid en een aangeslotene moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn 

afspraken. Kennis en informatie waarover uit hoofde van zijn taken en verantwoordelijkheid beschikt, 

wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Fouten maken is onafwendbaar, maar hierover 

legt men vanuit respect naar de medebestuurders en aangeslotenen verantwoording af.

• Zorgvuldigheid
Het handelen van een bestuurslid of aangeslotene is zodanig dat alle organisaties op gelijke wijze en 

met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. 

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen 

moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden. De menselijke maat is onze toetssteen.

• VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Ter aanvulling geldt dat bestuursleden en mensen die deelnemen aan vak- en werkgroepen te 

allen tijde een Verklaring Omtrent Gedrag aanleveren. De kosten voor aanvraag kunnen worden 

gedeclareerd bij het bestuur van het LHP.

Artikel 2. Gedragsregels Integriteit. 

2.1. Algemene bepalingen
2.1.1. De gedragscode is openbaar.

2.1.2.  De bestuursleden en de aangeslotenen ontvangen een exemplaar van de gedragscode bij 

erkenning of benoeming. 

2.1.3.  In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is 

beslist het bestuur. 

2.2. Aannemen van geschenken en giften
2.2.1. Geschenken en giften worden nooit aangenomen in ruil voor een tegenprestatie. 

2.2.2.  Geschenken en giften die een bestuurslid of aangeslotene uit hoofde van zijn functie 

ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van het LHP. 

2.2.3.  Geschenken en giften die een waarde van minder dan 50 Euro vertegenwoordigen, kan het 

bestuurslid of aangeslotene in afwijking van punt 2.2.2. behouden. Zij worden wel gemeld. 

2.2.4.  Geschenken en giften worden niet geaccepteerd zolang overleg- en onderhandelingssituaties 

gaande zijn. 

2.3. Excursies, werkbezoeken, presentaties, studiereizen, congressen en evenementen
2.3.1.  Excursies, werkbezoeken, studiereizen en congressen moeten functioneel zijn en in het 

belang van het LHP en waar nodig voor de mensen die huren van WZN. Voor evenementen 

zal dat niet steeds een voorwaarde kunnen zijn. Hier geldt als regel dat meerdere personen, 

het gehele bestuur of instanties moeten zijn uitgenodigd zodat de openheid gegarandeerd 

wordt. 

2.3.2. Uitnodigingen worden nooit aanvaard in ruil voor een tegenprestatie. 

2.3.3. Er moet vooraf toestemming zijn verleend en vastgelegd worden als besluit. 

2.3.4. De uitnodiging moet binnen de grenzen van redelijkheid liggen. 

2.3.5.  Het LHP betaalt in ieder geval de reis- en verblijfskosten, conform de door het bestuur van het 

LHP vastgestelde regeling. 
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2.3.6. Uitnodigingen worden vermeden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande zijn. 

2.3.7.  Aan uitnodigingen van commerciële bureaus om samen met hen een presentatie te 

verzorgen voor aangeslotenen wordt in de regel geen gevolg gegeven. Met de voorzitter 

vindt hierover vooraf overleg plaats. De voorzitter legt over zijn beslissing indien nodig 

verantwoording af aan het voltallig bestuur van het LHP. 

2.4. Lunches, diners en recepties
2.4.1. Lunches, diners en recepties moeten functioneel zijn. 

2.4.2. Uitnodigingen worden nooit aanvaard in ruil voor een tegenprestatie. 

2.4.3. Uitnodigingen worden gemeld, zo mogelijk vooraf. 

2.4.4.  Bij lunches en diners moet waar mogelijk sprake zijn van wederkerigheid (bijv. om de beurt betalen) 

2.4.5. De uitnodiging moet binnen de grenzen van de redelijkheid liggen. 

2.4.6. Uitnodigingen worden vermeden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande zijn. 

2.5. Verrichten van incidentele diensten voor derden (houden van presentatie of lezing e.d.) 
2.5.1.  Verzoeken aan bestuursleden of werk- of vakgroep leden om incidenteel diensten voor 

derden te verrichten, gelieerd aan de werkzaamheden voor het LHP moeten worden gemeld. 

2.5.2.  Vergoedingen als blijk van waardering in de vorm van cadeaubonnen, flessen wijn en 

dergelijke, voor zoveel de waarde daarvan niet meer is dan 50 Euro, mogen worden 

behouden. Vergoedingen in geldbedragen komen ten goede van het LHP, voor zoveel die 

meer dan 50 Euro bedragen.

2.6. Vergaderingen 
2.6.1. De gedragsregels gelden ook voor de alle vergaderingen door het LHP belegd. 

2.6.2.  Indien er sprake is dat een bestuurslid of aangeslotene zich niet houdt aan de vastgelegde 

gedragsregels, kan diegene door het bestuur of een wettelijke vertegenwoordiger de toegang 

tot de vergadering worden ontzegd voor een bepaalde tijd. 

2.7. Communicatie
2.7.1.  Indien een bestuurslid of aangeslotene zich niet aan het vastgestelde integriteitsbeleid houdt 

kan het bestuur van het LHP besluiten deze persoon uit te sluiten van communicatie vanuit 

het LHP richting deze persoon. 

2.7.2.  Het bestuur van het LHP deelt dit besluit genoemd in punt 2.7.1. schriftelijk mee aan de 

betreffende persoon. In dit besluit wordt tevens een termijn van uitsluiting vastgelegd. 

2.7.3.  De betreffende persoon kan schriftelijk reageren op het besluit van het bestuur van het LHP. 

Het bestuur van het LHP reageert binnen 28 dagen, schriftelijk.

2.7.4.  Mocht de betreffende persoon nog niet akkoord gaan, dan kan deze persoon een schrijven 

richten aan de jaarvergadering LHP. Het bestuur van het LHP agendeert dit schrijven voor de 

jaarvergadering LHP of een uit te schrijven extra vergadering.
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2.8. Bejegening en Taalgebruik
2.8.1.  Met betrekking tot taalgebruik, bejegening en ongepast gedrag handhaaft het bestuur van 

het LHP een zgn. “zerotolerance” beleid. Verschillen van mening worden op een beschaafde 

manier uitgesproken en er hoeft niet altijd overeenstemming te zijn. De meerderheid van de 

vergadering beslist, wel na het uitwisselen van meningen, feiten en argumenten. Indien een 

deelnemer/ deelnemers aan diverse vormen van overleg of vergadering zich onbetamelijk 

gedraagt/ gedragen heeft, heeft de voorzitter van de vergadering het recht de spreker op zijn 

gedrag aan te spreken; bij voortdurend onrespectvol handelen wordt het woord ontnomen 

en kan de voorzitter diegene uit de ruimte (laten) verwijderen.

2.8.2.  Indien een of meerdere personen in een vergadering worden uitgescholden of bedreigd 

verwijdert de voorzitter diegene die zo’n handeling pleegt onmiddellijk. Bij weigering te 

vertrekken wordt het zgn. “huisvredebreuk-artikel” ingeroepen.

2.8.3.   Indien een bestuurslid of deelnemer aan een bijeenkomst wordt belasterd, van smaad 

voorzien of bedreigd volgt automatisch een melding van strafrechtelijk handelen en wordt 

aangifte gedaan via één van de juristen vanuit het kennisnetwerk van het LHP. Degene die 

zulke handelingen verricht wordt automatisch, na slechts één waarschuwing, voor altijd uit de 

bijeenkomsten van het LHP geweerd en verkrijgt dan ook nooit weer enige informatie.

2.8.4.  Indien bestuursleden zich schuldig maken aan onder alles in art. 2.8 genoemd gedrag volgt 

automatisch ontslag als bestuurslid en kan deze persoon nooit meer enige functie bekleden bij 

het LHP.

54



Artikel 3. Bestaande wettelijke en rechtspositionele gedragsregels inzake integriteit

Een groot aantal gedragsregels die van belang zijn in verband met de integriteit van het bestuurslid 

of aangeslotene is al neergelegd in wettelijke en rechtspositionele voorschriften. 

a. Wetboek van Strafrecht (WvS)

 • verduistering (artikel 359); 

 • vervalsing (artikel 360);

 • verduistering, beschadiging, vernieling van akten, bewijsmateriaal, bescheiden e.d. (artikel 361) 

;

 • fraude en corruptie (artikelen 362 en 363)

b.  Wetboek van Strafvordering

Verder kan worden genoemd de verplichting voor een bestuurslid of aangeslotene om aangifte 

te doen van misdrijven (artikel 162 Wetboek van Strafvordering) 

c. Burgerlijk Wetboek en de Grondwet

Vastgesteld op de jaarvergadering LHP, d.d. 18 mei 2022 te Harderwijk

Datum: 31-10-2022

Namens het bestuur van het Landelijk Huurders Platform

Voorzitter Secretaris 

Rob Roza Cees Bol 
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