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Op 1 juli 2017 treedt 
de Wet aanpak 
woonoverlast in 
werking. Wat zijn 
de gevolgen voor 
woningbezitters?
TEKST GONNIE OUSSOREN

FOTO HOLLANDSE HOOGTE

 1 Wat houdt de wet in?
De ‘aso-wet’, zoals die door 
sommigen wordt genoemd, 

geeft burgemeesters meer moge-
lijkheden iets te doen tegen burgers 
(huurders en huiseigenaren) die hun 
buren ernstige overlast bezorgen. Ook 
mensen die hun huis verhuren via 
bijvoorbeeld Airbnb kunnen straks 
eerder worden bestraft, als hun huur-
ders hinder geven. 

2 Is er zoveel overlast dat er een 
nieuwe wet voor nodig is?
Uit de Veiligheidsmonitor 

2015 van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek blijkt dat zo’n 5 pro-
cent van de Nederlanders zegt vaak 
overlast van omwonenden te onder-
vinden (27 procent ervaart dat ‘wel 
eens’). Dat lijkt misschien niet veel, 
maar het gaat geregeld om ernstige, 
langdurige zaken, waarbij gemeente 
en politie soms maar weinig kunnen 
doen. Tot nu toe konden gemeenten 
eigenlijk alleen waarschuwingen ge-
ven óf de overlastpleger uit huis laten 
plaatsen. De nieuwe wet geeft bur-
gemeesters de ruimte om tussen die 
lichte en zware opties maatregelen te 

nemen.  Hij of zij mag straks zonder 
tussenkomst van de rechter ‘speci-
fieke gedragsaanwijzingen’ geven aan 
overlastgevers.

3  Wat mag een burgemeester 
straks, wat nu nog niet mag? 
De burgemeester kan bij-

voorbeeld bepalen dat een agres-
sieve hond moet worden gemuil-
korfd. Bezoekers die kabaal maken 
of intimiderend zijn kunnen een 
bezoekersverbod krijgen. De bur-
gemeester kan ook gebieden geen 
harde muziek te draaien. De ge-
dragsaanwijzing geldt als ‘last onder 
dwangsom’. Dus wie niet luistert, 
krijgt een boete. Of als ‘last onder 
bestuursdwang’. Dat maakt zelfs 
inname van de stereo of tijdelijke 

uithuisplaatsing van de eigenaar 
mogelijk. De overlastgever mag ui-
teraard naar de rechter stappen als 
hij het er niet mee eens is.

4  Gaat de burgemeester straks  
dus alle burenruzies  
oplossen?

Nou, zo werkt het niet. Hij komt 
in het spel bij ernstige gevallen: 
als waarschuwingen, mediation 
of buurtbemiddeling niet hebben 
gewerkt.

5     Krijgt elke burgermeester die 
bevoegdheden?  
Die keuze is aan de gemeentes 

zelf en zal per gemeente verschillen, 
omdat de problemen met woonover-
last niet overal hetzelfde zijn.          

Overlast? De burgemeester  
kan er straks meer aan doen
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HYPOTHEEKADVIES WAAR EN WANNEER HET U UITKOMT 
Bent u op zoek naar betrouwbaar, onafhankelijk hypotheekadvies? Eigen Huis Hypotheekadvies 

helpt u graag om de fi nanciering van uw woning te regelen. En ook als u vragen heeft over uw 

huidige hypotheek of er verandert iets in uw situatie, kunt u bij ons terecht. Altijd bij u in de buurt en 

tegen scherpe tarieven.

Maak online een afspraak op eigenhuis.nl/hypotheekadvies
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