
Beste buren,

Voor u ligt een voorstel voor een draaiboek voor dossiervorming rond overlast binnen onze 
vereniging. Graag zouden wij dit voorstel met u bespreken tijdens de VVE vergadering.

Marcel, Monique en Mieke ervaren al enige jaren regelmatig overlast van andere bewoners of 
gebruikers in ons complex. Ons uitgangspunt is dat de last hebbende en de veroorzaker er altijd eerst
samen proberen uit te komen. Helaas is dit al een paar keer niet gelukt. Tijdens de VVE vergadering 
in 2015 heeft Marcel gevraagd of het bestuur ingeval van structurele overlast kan bemiddelen en 
ondersteunen. Het bestuur heeft daarop positief geantwoord, op voorwaarde dat er een dossier was 
opgebouwd. Dit is een zeer terechte voorwaarde, maar later bleek dat het niet duidelijk was hoe zo’n
dossier er uit zou moeten zien. Na gesprekken met betrokken partijen, inclusief de wijkagent, hebben
we een voorstel voor een draaiboek gemaakt. De splitsingsakte en het huishoudelijk reglement 
voorzien in afspraken voor alle tot nu toe ervaren overlast, dus er zijn geen aanpassingen van deze 
documenten nodig.

Uitgangspunt voor het opstellen van het draaiboek is dat we graag een buurt hebben en houden 
waar men prettig woont, waar privacy van bewoners wordt gerespecteerd, met een betrokkenheid 
van de bewoners met de buurt, en waarbij structurele overlast en escalatie van verhoudingen tussen 
bewoners – en zeker gerechtelijke procedures - wordt voorkomen. In het voorliggende draaiboek 
wordt de druk voor de overlast veroorzaker geleidelijk verhoogd, met tijdige betrokkenheid van 
eigenaar/verhuurder, bestuur en wijkagent. Ervaring bij de wijkagent, maar inmiddels ook bij ons, 
leert dat tijdig bespreken van zaken vaak helpt om erger te voorkomen.

De overlast die tot nu toe werd ervaren was van woningen die verhuurd worden aan zogenaamde 
niet-duurzame huishoudens (groepsverhuur aan meerdere personen met een onafhankelijke 
huishouding) en van sommige bedrijfsruimtes. Overlast wordt vaak ervaren tussen 22:00 en 08:00 
uur. De last hebbende vraagt zich dan vaak af hoeveel erger het nog gaat worden, hoeveel langer het
nog gaat duren, en dus – heel praktisch – wanneer je je weer gaat aankleden om het persoonlijk op 
te lossen. Daar komt bij dat de nachtelijke uren vaak niet de momenten zijn waarop de veroorzakers 
van de overlast open staan voor de ergernissen van hun buren. Het draaiboek is daarom gebaseerd 
op een aanpak per e-mail, waarbij duidelijk is dat een persoonlijk gesprek daags erna vaak positief 
werkt.

We hopen van harte dat we ter vergadering tot een draaiboek kunnen komen waar de 
buurtbewoners achter kunnen staan.

Hartelijke groeten,

Marcel van Dijke en Mieke Schutte
Haagseveer 84  en 76
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DRAAIBOEK VOOR DOSSIERVORMING ROND OVERLAST VVE HAAGSEVEER ROTTERDAM

Terminologie
1. Last hebbende:   de persoon of personen die overlast ervaren.
2. Veroorzaker:   de persoon of personen die overlast veroorzaken.
3. Eigenaar:   de eigenaar en tevens verhuurder in geval de veroorzaker huurder is.
4. Bestuur:   het bestuur van de VVE Haagseveer, de voorzitter van het bestuur en/of de 

beheerder.
5. Wijkagent:   de wijkagent of andere dienstdoende agenten.

Draaiboek voor dossiervorming
1. Elke overlast wordt door de last hebbende besproken met de veroorzaker in een persoonlijk 
gesprek en/of per e-mail. De last hebbende geeft aan wat als overlast is ervaren, en de 
veroorzaker wordt gevraagd of deze de overlast herkent en welke maatregelen worden genomen
om een volgende overlast te voorkomen. In geval van een persoonlijk gesprek wordt een 
samenvatting per e-mail nagezonden. De e-mails worden in alle gevallen verzonden aan de 
veroorzaker, de eigenaar in geval van verhuur, en het bestuur. De veroorzaker wordt gevraagd 
een schriftelijke reactie op deze e-mail te geven, gericht aan elk van de drie partijen.
In geval de last hebbende het e-mailadres van de veroorzaker en/of de eigenaar niet heeft, stuurt
het bestuur alle e-mails door.
Het is aan te bevelen om bij deze e-mail de link voor de splitsingsakte en het huishoudelijk 
reglement (http://vvehaagseveer.nl/documenten.htm) toe te voegen en een pdf van dit 
draaiboek.
Enerzijds is de mening van de veroorzaker en/of andere betrokkenen over de ernst van de 
overlast niet bepalend voor de dossiervorming. Anderzijds wordt de last hebbende geacht alleen 
voldoende ernstige overlast aan te kaarten. Bij volgende huurders kan de opgebouwde 
geschiedenis een rol gaan spelen. Bij blijvende verschillen in inzicht kan de gemeentelijke 
woonoverlast coördinator worden ingeschakeld (zie #9).
2. Bij een tweede overlast, vermeldt de last hebbende dat bij een volgende overlast de eigenaar
gevraagd wordt actie te ondernemen.
3. Bij een derde keer overlast, vermeldt de last hebbende dat bij een volgende overlast het 
bestuur gevraagd wordt actie te ondernemen en dat de wijkagent zal worden ingelicht.
4. Bij een vierde keer overlast, vermeldt de last hebbende dat bij een volgende overlast de 
wijkagent gevraagd wordt actie te ondernemen.
5. Bij een vijfde en zesde keer overlast worden alle betrokkenen gevraagd actie te ondernemen.
6. Na de zesde keer overlast kan de last hebbende een gerechtelijke procedure starten.
7. De eigenaar onderneemt actie vanaf de derde keer overlast, door de overlast met de 
veroorzaker te bespreken en een samenvatting van dit gesprek te e-mailen aan last hebbende, 
bestuur en veroorzaker.
8. Het bestuur onderneemt actie vanaf de vierde keer overlast, door de overlast met de 
veroorzaker te bespreken en een samenvatting van dit gesprek te e-mailen aan last hebbende, 
eigenaar/verhuurder, wijkagent en veroorzaker. Het bestuur kan besluiten om bij herhaaldelijke 
melding van overlast een boete uit te delen, op voorwaarde van goede dossiervorming, inclusief 
constatering door de politie of bevestiging door buren (zie #10).
9. De wijkagent onderneemt actie vanaf de vijfde keer overlast, door de overlast met de 
veroorzaker te bespreken. De wijkagent schakelt desgewenst de gemeentelijke woonoverlast 
coördinator in. De wijkagent en/of de woonoverlast coördinator bespreken de situatie met 
betrokkenen. Een e-mail melding bij de wijkagent is voldoende; de politie hoeft niet 
daadwerkelijk langs te zijn geweest. Vanaf drie meldingen van overlast bij de wijkagent (dat is, 
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vanaf de zevende keer overlast) kan de politie de aandacht intensiveren, o.a. door bekendheid 
van het geval bij de collegae.
10. De last hebbende kan de dossiervorming ondersteunen door bij buren te informeren of zij 
overlast hebben ondervonden, of dat zij iets hebben gehoord of gezien (ook als zij dat niet als 
overlast hebben ervaren). Overigens, indien buren niets hebben gezien of gehoord betekent dit 
niet dat de overlast die de last hebbende ervaart onterecht is.

Schematisch overzicht van de stappen voor dossiervorming

Overlast Last hebbende Veroorzake
r

Eigenaar Bestuur Wijkagen
t

Opmerkingen

1ste keer Melding en 
toelichting van 
ervaren overlast

Verzoek om 
herkenning 
en 
maatregel

cc cc  Altijd vastleggen in mails 
aan allen die in cc staan; 
1ste keer link SA/HR en 
pdf draaiboek

2de keer Idem; volgende 
keer verzoek 
verhuurder/ 
eigenaar om actie

Idem cc cc   

3de keer Idem; volgende 
keer verzoek 
bestuur om actie; 
wijkagent in cc

Idem Verzoek 
om actie

cc   

4de keer Idem; volgende 
keer verzoek 
wijkagent om 
actie

Idem Idem Verzoek 
om actie

cc  

5de keer Idem Idem Idem Idem Verzoek 
om actie

Mogelijk inschakelen 
woonoverlast coördinator

6de keer Idem Idem Idem Idem Idem Mogelijk een boete van 
bestuur

7de keer Idem Idem Idem Idem Idem Mogelijk gerechtelijke 
procedure

Relevante artikelen in splitsingsakte (SA) en/of huishoudelijk reglement (HR)
1. Bewoners dienen zich te onthouden van luidruchtigheid en zijn gehouden zorg te dragen 

voor de rust en veiligheid en de instandhouding van lijf en goed. Voortbrengen van harde 
geluiden is niet toegestaan tussen 22:00 en 08:00 uur. SA, art 12, pag 26; SA, art 20, pag 29; 
HR, art 10; HR art 12.
Het is belangrijk zich te realiseren dat de panden relatief gehorig zijn wat betreft 
geluidsoverdracht, vooral betreffende stevig lopen op de trappen in de woningen; en praten, 
lopen, en andere geluiden op balkons, galerijen en nood-loopbrug.

2. Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken door bezittingen en/of afval op andermans 
balkon te werpen of achter te laten in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals toegangshallen 
en galerijen. HR art 4; HR art 10.

3. Bewoners zijn aansprakelijk voor schade of hinder die zij of hun gasten toebrengen aan 
andermans woningen, bedrijfsruimtes of gemeenschappelijke ruimtes, zoals liften, muren en 
toegangsdeuren. SA, art 16, pag 27; HR art 3.
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4. Bij verhuur is de eigenaar verplicht de huurder in kennis te stellen van SA en HR, alsmede de 
huurder hiervoor minimaal in 2-voud te laten tekenen waarbij 1 kopie wordt ingeleverd bij 
het bestuur. In geval van niet-duurzame huishoudens, geldt dit voor alle individuele 
huurders. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het pand en het gedrag van 
de huurders en hun gasten, inclusief naleving van SA en HR. SA, art 23, pag 30; SA art 25, pag 
31; SA art 26, pag 32.  

5. Commerciële exploitatie van de woningen is verboden, zoals bijvoorbeeld B&B, Airbnb, of 
klanten aan huis. De VVE vergadering kan desgevraagd toestemming verlenen. SA, art  17, 
pag 27.

6. Het bestuur heeft een overzicht van de namen en e-mails van alle bewoners (eigenaren en 
huurders). Hierbij is tevens gewaarborgd dat elke bewoner of gebruiker heeft getekend voor 
kennisname en naleving van SA en HR, ter voorkoming van illegale vormen van bewoning of 
gebruik van de appartementen en bedrijfsruimten. Het bestuur vraagt betrokkenen 
toestemming om, in geval van overlast, de e-mailadressen van de eigenaar en/of huurders 
door te geven aan last hebbende. Zonder toestemming mag het bestuur geen gegevens 
doorgeven aan derden. SA, art 23, pag 30; SA, art 28, pag 33.

7. Het bestuur kan een boete opleggen van ten hoogste een bedrag “thans” (= 8 februari 1993) 
vastgesteld op f. 2.500,--. SA, art 28.

Relevante gemeentelijke regelingen
1. Het is verplicht alle huurders in te schrijven bij de gemeente. Bij inschrijving in het 

gemeentelijk bevolkingsregister, vraagt de gemeente aan huurders een 
verhuurdersverklaring.

2. In geval van verhuur aan niet-duurzame huishoudens van meer dan 3 personen is de 
eigenaar verplicht toestemming te vragen aan de gemeente, i.v.m. toezicht op naleving van 
de vereiste veiligheidseisen.

3. De wijkagent of de gemeentelijke woonoverlast coördinator kunnen opvragen of iemand 
staat ingeschreven bij de gemeente, maar pas nadat meerdere meldingen van overlast zijn 
ontvangen (zogenaamde stapeling). Bewoners of het bestuur kunnen dit niet zelf opvragen.

Algemene Leden Vergadering VVE Haagseveer, 31 Mei 2017
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