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Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

 

 

 
 

 

In deze tijden van woningnood is het voor starters bijna onmogelijk geworden om nog 

een (koop)woning te bemachtigen. Nieuwe wetgeving moet worden ingevoerd om de 

positie van de starter op de woningmarkt te verbeteren. Daarop hoeft echter niet te 

worden gewacht want met de toepassing van bestaand en de herintroductie van 

juridisch instrumentarium kan ook al veel worden bereikt.  
 

Zelfbewoningsplicht 

In diverse steden met een oververhitte woningmarkt wordt gezocht naar manieren om 

starters meer kans te geven ten opzichte van particuliere beleggers, die woningen 

kopen om deze voor veel geld door te verhuren. In dat kader is de mogelijkheid om een 

zelfbewoningsplicht in te voeren dringend gewenst. Voor nieuwbouw kan een 

zelfbewoningsplicht al via gronduitgiftevoorwaarden of, zoals de gemeente Amsterdam 

recent besloot, via erfpachtvoorwaarden worden ingevoerd. Het gaat dan echter om 

slechts een beperkt gedeelte van de koopwoningmarkt. Er is een dringende behoefte 

om ook voor bestaande koopwoningen een zelfbewoningsplicht in te kunnen voeren. 

 

Op dit moment heeft een gemeente geen wettelijke bevoegdheid om een 

zelfbewoningsplicht op te leggen aan de koper van een bestaande woning. Al in haar 

brief van 17 september 2019 beloofde de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties – naar aanleiding van een motie van het lid Dik-Faber - uit te werken 

in hoeverre een zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen een passende 

maatregel is om de bestaande koopvoorraad te beschermen met het oog op het 

eigendomsrecht, het recht op vrijheid van vestiging en vrij verkeer van kapitaal. De 

Kamer zou eind van het jaar geïnformeerd worden over de uitwerking.1  

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 847, nr. 555. Integrale visie op de woningmarkt. 
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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Op 17 oktober 2019 antwoordde de minister op kamervragen van de leden Asscher en 

Nijboer nog steeds te verkennen in hoeverre een zelfbewoningsplicht in de bestaande 

bouw een doeltreffend instrument is.2 Gezien de urgentie van de groeiende 

woningnood zijn wij zeer benieuwd naar de resultaten van de toegezegde verkenning.  

 

Woonruimteverdeling koopsector 

Een andere manier om de kansen van de starter op de woningmarkt te verbeteren is  

de (her)introductie van de bevoegdheid voor gemeenten om koopwoonruimte te 

verdelen in de Huisvestingswet. Voordeel hiervan, ten opzichte van de invoering van 

een zelfbewoningsplicht, is dat woonruimteverdeling minder ingrijpend is en in het 

verleden al in de Huisvestingswet stond, waardoor (her)invoering op korte termijn 

mogelijk is.  

 

Vóór 2015 konden gemeenten niet alleen voor goedkopere huurwoningen maar ook 

voor koopwoningen (sociale koopwoningen) eisen opleggen aan de toekomstige 

bewoner. Door middel van een huisvestingsvergunning konden sociale en 

economische eisen gelden, bijvoorbeeld op het gebied van salaris en 

gezinssamenstelling. Op die manier kon worden bereikt dat betaalbare koopwoningen 

werden behouden voor bepaalde doelgroepen. Voornoemde eisen kunnen zodanig 

worden ingericht dat het voor particuliere beleggers onaantrekkelijk wordt om panden 

op te kopen en dat starters betere kansen krijgen. 

 

De Huisvestingswet is echter in 2015 gewijzigd. De mogelijkheid voor gemeenten om 

woonruimte te verdelen is daarbij beperkt tot huurwoningen. Verdeling van 

koopwoningen is sindsdien niet meer mogelijk, met uitzondering van de 

Waddeneilanden. Aanleiding hiervoor was dat, met de crisis nog in het achterhoofd, 

het in die tijd al moeilijk genoeg was om een koper te vinden voor een woning. Achteraf 

gezien is het niet wenselijk om de wet aan te passen op een tijdelijke situatie, te weten 

de woningmarktsituatie van dat moment. Het is veel flexibeler en doelmatiger om 

gemeenten de instrumenten te geven om, uiteraard alleen indien en voor zolang als de 

woningmarktsituatie daarom vraagt, woonruimteverdeling van koopwoningen toe te 

passen. 

 
Meer regie minister  

Een zelfbewoningsplicht en het stellen van sociale of economische eisen aan de 

gebruiker van een koopwoning zijn manieren om de woningvoorraad eerlijker te 

verdelen. Om het onderliggende probleem van het woningtekort structureel op te 

lossen zullen daarnaast veel meer woningen gebouwd moeten worden. Dit lukt op dit 

moment onvoldoende, waardoor de woningnood alleen maar verder groeit. De minister 

zou hier meer aan kunnen doen, door het aanwijzen van bouwlocaties onder centrale 

regie te brengen. Daartoe bestaat al het nodige bestuursrechtelijke instrumentarium 

zoals een inpassingsplan. Als er een nationaal belang mee gemoeid is dan is het Rijk 

bevoegd om lagere overheden te ‘overrulen’ en de bestemming van een gebied te 

bepalen.  

                                                
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, Aanhangsel van de Handelingen, Vragen gesteld 
door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden. 
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Het inpassingsplan is al een bekend instrument om bijvoorbeeld grote infrastructurele 

projecten mogelijk te maken maar zou naar mening van de vereniging ook heel goed 

kunnen dienen om meer bouwlocaties aan te wijzen. Daarbij kan de bestemming nader 

worden gedetailleerd naar bouwcategorieën die vooral voor starters aantrekkelijk zijn. 

 

Oproep 

Vereniging Eigen Huis roept u op om snel duidelijkheid te geven of een 

zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen kan worden ingevoerd om starters op de 

woningmarkt een betere positie te geven. Daarnaast verzoekt Vereniging Eigen Huis u 

om nu snel maatregelen te nemen en gemeenten weer de mogelijkheid te bieden om 

het gebruik van goedkope koopwoningen te reguleren. En tot slot vragen wij u het u ter 

beschikking staande bestuursrechtelijke instrumentarium in te zetten om bouwlocaties 

aan te wijzen.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rob J. Mulder 

directeur Kennis & Belangenbehartiging  

 

 


