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Beste Kamerleden, 

 

Op 28 januari aanstaande spreekt u in een wetgevingsoverleg met minister Ollongren over wijzigingen 

in de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie en over enkele andere onderwerpen, waaronder de 

evaluatie van de Huisvestingswet. 

 

Woningwet 

De Woningwet wordt met de door de minister voorgestelde wijzigingen verbeterd. Dit is het afhechten 

van een jarenlang, zorgvuldig traject van evaluatie, dat op brede consensus kan rekenen in het veld. 

Aedes ziet de voorgestelde wijzigingen als optimalisaties van de bestaande wet die, op basis van lessen 

uit de evaluatie, de wet toekomstbestendiger maken en een bijdrage leveren aan het in positie brengen 

van de lokale driehoek van gemeente, huurders en corporaties om de wooncrisis te bestrijden.  

 

In een eerdere brief mede namens Woonbond, VTW en VNG is uiteengezet dat deze partijen de 

conclusie van de commissie Van Bochove onderschrijven dat de Woningwet meer ruimte voor lokaal 

maatwerk zou moeten bieden. Onze belangrijkste kritische opmerking was dat met de huidige 

wijzigingen de wet nog te beperkt ruimte biedt voor de lokale driehoek van gemeente, huurders en 

corporatie(s) om hun verantwoordelijkheid ten volle waar te kunnen maken. Wij hebben toentertijd 

daarom gepleit voor een bandbreedte voor de grenzen zoals de liberalisatiegrens en de inkomensgrens, 

die nu landelijk opgelegd worden terwijl woningmarktregio’s in praktijk sterk verschillen.  

 

Aedes wil echter nu geen grote domeindiscussies voeren omdat deze de energie wegnemen van het 

intensiveren van de broodnodige inzet om de wooncrisis te bestrijden en omdat dergelijke grote 

beslissingen nu op het pad liggen van een nieuw te vormen kabinet. We pleiten daarom voor een 

spoedige aanvaarding van de voorliggende wijzigingen.  

 

Markttoets 

Er is een groot tekort aan woningen, ook in het middensegment. In de periode 2009 - 2013 bouwden 

corporaties jaarlijks tussen de 4.000 en 7.000 woningen in het middensegment, sinds de invoering van 
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de markttoets is dat aandeel teruggelopen tot circa 400 (!) woningen in 2018. Corporaties hebben met 

het kabinet en de VNG mede daarom bestuurlijke afspraken gemaakt om meer in dat segment te gaan 

bouwen. Onderdeel van die afspraken is ook dat de markttoets voor drie jaar wordt opgeschort, een 

goed en zeer belangrijk besluit om de schaarste te bestrijden. Zo krijgt de sector ruimte om de 

investeringsruimte die corporaties daarvoor in hun niet-DAEB-tak hebben in te zetten en het 

woningtekort in het middensegment aan te pakken.  

 

• Aedes pleit voor de spoedige aanvaarding van de wijzigingen van de Woningwet. Het nu 

uitstellen van implementatie van deze wijzingen zou de inzet om de wooncrisis te bestrijden 

schaden. 

 

Evaluatie Huisvestingwet 

Aedes onderschrijft de doelstelling van de Huisvestingswet dat ieder huishouden de vrijheid moet 

hebben zich te vestigen waar zij dat wil. Om die reden is Aedes met een koplopergroep1 van corporaties 

een traject gestart om de mogelijkheden voor een landelijk woonruimteverdeelsysteem te onderzoeken. 

Doel is dat woningzoekenden gemakkelijk inzicht hebben in het landelijk aanbod van sociale 

huurwoningen, makkelijker kunnen verhuizen tussen regio’s en daarvoor hun opgebouwde rechten in 

elke regio kunnen inzetten en meenemen.  

 

Beperkingen in de vestigingsvrijheid – door bijvoorbeeld een lokale Huisvestingsverordening – moeten 

daarom eerder uitzondering dan regel zijn. Het tijdelijk anders verdelen van bestaande schaarste 

vanwege tekortschietend aanbod, overspannen vraag of leefbaarheidsproblemen moet altijd vergezeld 

gaan met aanvullend beleid om juist deze schaarste en leefbaarheidsproblemen tegen te gaan. 

 

Gezien het belang van dergelijk aanvullend beleid pleit Aedes2 voor een bredere toetsing door 

bijvoorbeeld de provincie of een rijksinstantie (bijv. ILT) op de wens van gemeenten en de legitimering 

om te sturen op de woonruimteverdeling en het woonruimtevoorraadbeheer. Monitoring van zowel de 

benoemde schaarste als leefbaarheidsproblemen zijn daarbij essentieel om de doelmatigheid en 

effectiviteit van het lokaal beperken van keuzemogelijkheden voor huishoudens te beoordelen. 

 

Mocht u vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan contact op met mij of mijn collega 

Richard Bos (via r.bos@aedes.nl of 06-51926072).  

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

Martin van Rijn 

Voorzitter 
 
 
 
 
 

Bijlage (vanaf volgende pagina):  

Aanbevelingen RIGO m.b.t. de Huisvestingwet en reactie Aedes 
  

 
1 De koplopergroep bestaat uit meer dan 100 corporaties die meer dan de helft van het corporatiebezit vertegenwoordigen 
2 Deze reactie vanuit Aedes is mede gebaseerd op de inbreng vanuit de samenwerkingsverbanden van de corporaties uit de vier 

grootstedelijke regio’s. 

 



BIJLAGE: Aanbevelingen RIGO m.b.t. de Huisvestingswet en reactie Aedes 

 

Op basis van de evaluatie heeft RIGO3 drie aanbevelingen gedaan, waarop Aedes hieronder reageert: 

 

1) “Vanwege de wenselijkheid van een goede afstemming tussen het lokale huisvestingsbeleid en 

de regionale woningbouwprogrammering bevelen wij aan om de betrokkenheid van provincies 

bij de huisvestingsverordeningen van gemeenten te vergroten.” 

 

De legitimering van een Huisvestingsverordening kan en moet worden verbeterd. Tijdelijke schaarste 

aan bepaalde woningen voor bepaalde doelgroepen blijft het leidende principe, maar ook de 

leefbaarheid in wijken, buurten en kernen kan aanleiding zijn voor het instellen van een verordening. Bij 

de legitimering is een gedegen onderbouwing van belang, waarbij wij ervoor pleiten dat deze wordt 

vergezeld van een gemeentelijk Plan van Aanpak waarin haar eigen inspanningen worden beschreven 

om de aangegeven schaarste te verkleinen en/of de leefbaarheid te verbeteren.  

 

Een globale toetsing door de provincie van een Huisvestingsverordening in relatie tot het eigen 

provinciaal volkshuisvestelijk beleid en het beleid in omliggende gemeenten en de regio, biedt een extra 

borging dat het hoofdprincipe van de Huisvestingswet (i.c. vrijheid van vestiging) niet al te zeer wordt 

aangetast door gemeentelijke verordeningen.  

 

2) “In het licht van de doelstelling van de Huisvestingwet 2014 om de vrijheid van vestiging, zoals 

vastgelegd in internationale verdragen, te beschermen bevelen wij aan om te heroverwegen in 

hoeverre de huidige wettelijke mogelijkheden om woningzoekenden met lokale of regionale 

binding voorrang te geven bij deze doelstelling passen, mede gezien de toename van het 

gebruik van deze mogelijkheden door gemeenten en de kritiek hierop van woningcorporaties en 

provincies.” 

 

Het principe van de wet is de vrijheid van vestiging, dat blijft ook voor corporaties het uitgangspunt. 

Gemeenten zoeken vaak naar de mogelijkheid om voorrang te geven aan lokale en regionale inwoners 

en hebben soms de neiging daarin de grenzen op te zoeken. Aedes heeft begrip voor de wens om 

regionaal of lokaal maatwerk te kunnen leveren, maar vindt dat inbreuken op het vrije vestigingsrecht 

slechts beperkt mogen worden toegepast.  

 

Toepassing van het vrije vestigingsrecht wordt nu in de praktijk te veel beperkt door plaatsing van 

‘urgenten’ en de bindingseisen ten aanzien van 50%/25% van het vergunningsplichtige aanbod. Een 

regionale/lokale voorrang zou slechts moeten kunnen worden toegepast in uitzonderingsgevallen en 

alleen in die gevallen dat er een evidente noodzaak is om bindingseisen te stellen. Nu in 74% van de 

gevallen bindingseisen worden gesteld is er eerder sprake van een regel dan van een uitzondering.  

Aedes pleit daarom voor heroverweging van de percentages van (50%-25%). Het ligt voor de hand de 

huisvesting van urgenten mee te tellen bij de maximale percentages voor regionale respectievelijk 

lokale binding. Immers, met uitzondering van statushouders zijn de meeste urgenten lokale of regionale 

kandidaten.  

 

Voor de toepassing van regionale en lokale voorrang bij het aanbieden van woningen is het aan te 

bevelen dat dit moet worden gemonitord door de gemeente en transparant moet worden vastgelegd. 

Ook hierbij is toetsing door de provincie of het ministerie/ILT wenselijk. 
  

 
3 Link: https://www.rigo.nl/evaluatie-huisvestingswet-2014/ 



3) “Gezien de behoefte van gemeenten om regels te stellen aan wijzigingen van de 

woonruimtevoorraad op grond van leefbaarheidsoverwegingen, bevelen wij aan om gemeenten 

meer duidelijkheid te bieden in welke gevallen dit is toegestaan, met inachtneming van de 

gevolgen hiervan voor particuliere eigenaren.” 

 

Wij zijn er voorstander van dat het leefbaarheidscriterium weer als zelfstandig criterium wordt 

opgenomen in de wet. Dit gaat dan om het toepassen van regels waarvoor het inzetten van de 

Rotterdamwet (de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) een te zwaar middel zou 

zijn. Maar daar horen wel eigen instrumenten bij, zoals afspraken over het toewijzen van bijzondere 

doelgroepen, zodat voorkomen wordt dat de instrumenten die bedoeld zijn voor de woonruimteverdeling 

en het beheer van de woonruimtevoorraad, niet oneigenlijk worden gebruikt. 

 

 


