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Gemeenten hoeven straks niet meer verplicht 
voorrang te geven aan vergunninghouders bij de 
toewijzing van sociale huurwoningen. Dat betekent 
niet dat die voortaan overal achter in de rij moeten 
aansluiten, blijkt uit een rondgang langs gemeenten 
en woningcorporaties. ‘Zonder voorrang krijgen 
deze mensen het bijzonder moeilijk.’
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Ongeveer 14.500 vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning wachten in opvang

centra verspreid over het land op het moment 
dat hen een eigen woning wordt toegewezen. 
De Tweede Kamer besloot eind september dat 
zij daarbij niet meer automatisch voorrang krij
gen op andere woningzoekenden (zie kader 
Niet langer verplicht urgent). Dat zou niet meer 
te verkopen zijn aan de ‘reguliere’ woningzoe
kende die al jaren ingeschreven staat. Vergun
ninghouders moeten zoveel mogelijk buiten 
het reguliere aanbod van sociale huurwonin
gen om worden gehuisvest, vindt een meer
derheid van de Kamer; bijvoorbeeld in gebou
wen van de gemeente die toch leeg staan.

OOK GEWONE WONINGEN NODIG
In de praktijk blijkt echter dat het allebei nodig is: gemeenten zoeken 
naar extra woningen, maar er blijven ook gewone sociale huurwoningen 
nodig voor vergunninghouders. Veel gemeenten hebben grote moeite 
om de taakstelling voor 2016 te halen. Ze roepen daarbij de hulp in van 
woningcorporaties en maken vaak (prestatie)afspraken. ‘Wij kijken elk 
jaar met de gemeente en VluchtelingenWerk wat voor type woningen er 
nodig zijn’, vertelt wijkconsulent Matthijs Quik van Mijande Wonen, 
werkzaam in de gemeenten Twenterand en Dinkelland. ‘Dit jaar gaat  
15 procent van onze vrijkomende woningen naar vergunninghouders,  
is de afspraak.’ Doordat de woningcorporatie minder woningen ver
koopt, blijven de wachtlijsten voor andere mensen ongeveer even lang. 
De gemeente en Mijande Wonen laten ondertussen een leegstaand 
schoolgebouw ombouwen tot tijdelijke woningen voor maximaal 25  
vergunninghouders. ‘Op deze manier kunnen we onze taakstelling halen 

verliezen woningcorporaties dan een instrument om vergunning
houders over wijken te kunnen verspreiden. Boerebach vreest dat  
sommige gemeenten de wetswijziging zullen zien als rechtvaardiging 
om vergunninghouders minder snel aan een woning te helpen, vooral  
in drukke woningmarktgebieden waar geen huisvestingsverordening  
is of waar politiek geen overeenstemming is over de huisvesting van 
 vergunninghouders. Ook VNGwoordvoerder Guust Linders vindt  
het een vreemde maatregel. ‘De wettelijke taakstelling voor gemeenten 
bestaat immers nog steeds.’ Om die op tijd te halen, komt er volgens 
hem altijd enige urgentie bij kijken. Gemeenten hebben gemiddeld 
twaalf weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te 
 regelen. Hij verwacht niet dat gemeenten de wetswijziging zullen 
 aangrijpen om vergunninghouders niet te huisvesten. ‘Ik verwacht dat er 
in de praktijk niets verandert. Daar waar vergunninghouders voorrang 
moeten krijgen, zullen gemeenten dat gewoon doen. Vergunning
houders zijn immers technisch dakloos.’

STATUS APARTE
De gemeenten en woningcorporaties die Aedes-Magazine voor dit 
 artikel sprak, zijn geen van allen van plan om de huisvesting van ver
gunninghouders anders in te richten. Wel schept het besluit van de 

AUTOMATISCHE VOORRANG GESCHRAPT
In de Huisvestingswet – waarin regels over 
de verdeling van sociale huurwoningen 
staan – is een aantal groepen mensen aan
gewezen die sowieso voorrang moeten 
 krijgen op andere woningzoekenden,  
áls de betreffende gemeente tenminste  
een huisvestingsverordening met een 
 urgentieregeling heeft. Ongeveer de helft 
van de gemeenten, vooral de grotere en  
die in drukke woningmarktgebieden,  
heeft zo’n huisvestingsverordening  
met regels over woonruimteverdeling. 

URGENTE WONINGZOEKENDEN
Volgens de Huisvestingswet behoren in 
 ieder geval tot de urgent woningzoekenden: 
vergunninghouders die voor het eerst een 
woning zoeken, mantelzorgers en mensen 
uit blijfvanmijnlijfhuizen. Daarnaast  
kan de gemeente zelf groepen mensen 
 aanwijzen die vanwege hun situatie drin
gend een woning nodig hebben, bijvoor
beeld mensen die door herstructurering 
hun huis moeten verlaten of door sociaal
economische redenen aan een bepaald 
 zoekgebied gebonden zijn. 

‘SYMBOOLPOLITIEK’
De verplichte categorie vergunninghouders 
wordt geschrapt, de Tweede Kamer stemde 
eind september in met een wetswijziging  
die dat regelt. Hiermee wil de Kamer ver
dringing op de woningmarkt voorkomen.  
De wettelijke taakstelling (huisvesting van 
46.000 vergunninghouders in 2016) blijft 
echter wel gewoon staan en gemeenten 
hebben dus onveranderd de plicht om  
hen aan woonruimte te helpen. Daarom 
vindt Aedes dat hier sprake is van   
symboolpolitiek. 

EXPLICIET OPNEMEN
De Eerste Kamer moet nog instemmen met 
het wetsvoorstel. Als die akkoord gaat, dan 
gaat de wetswijziging naar verwachting  
in per 1 januari 2017. Gemeenten met een 
urgentieregeling bepalen dan voortaan zelf 
of ze vergunninghouders aanwijzen als ur
gent woningzoekenden. Voor gemeenten 
zonder huisvestingsverordening verandert 
er technisch niets. Veel gemeenten hebben 
net een verordening voor 20152019 vast
gelegd. Als zij vergunninghouders in de 
 urgentieregeling willen opnemen, moeten 

ze ervoor zorgen dat deze categorie 
 expliciet benoemd staat in de verordening 
of de toelichting daarop – een verwijzing 
naar de Huisvestingswet alleen is niet meer 
voldoende, omdat de categorie daaruit 
wordt geschrapt.

VOORRANG
Overigens zijn er ook andere manieren 
waarop gemeenten voorrang kunnen ver
lenen aan bepaalde doelgroepen bij het 
toewijzen van sociale huurwoningen. De 
helft van de gemeenten heeft immers geen 
huisvestingsverordening, blijkt onder 
meer uit onderzoek van Aedes. Gemeenten 
en woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld 
in prestatieafspraken vastleggen welk aan
deel van de vrijkomende woningen naar 
vergunninghouders gaat. Voor vergun
ninghouders bemiddelen woningcorpora
ties direct als dat nodig is. Meer informatie 
over woonruimteverdeling, de huis
vesting van vergunninghouders en de 
 resultaten van het ledenonderzoek  
van Aedes (de Corporatie-monitor 
 Vergunninghouders) staat op  
www.aedes.nl/vluchtelingen.

en voor komen we verdringing op de woning
markt’, zegt Hans Engelbertink van de ge
meente  Dinkelland. ‘Volgend jaar komen er 
weer 70 mensen bij, dus dan moeten we op
nieuw  bekijken hoe we die gaan huisvesten  
en of die 15 procent voldoende is.’

ZELF DE KEUZE
Wat gebeurt er als volgend jaar de verplichte 
voorrang vervalt? Moeten die 70 mensen in 
Dinkelland dan, net als de ruim 14.000 wach
tenden in asielzoekerscentra, opeens achteraan 
aansluiten voor een woning? Nee, zo ver gaat 
de wetswijziging niet: gemeenten bepalen nog 
steeds zelf hoe ze de woonruimte verdelen  
en wie daarbij voorrang krijgt (zie kader). 
 Vergunninghouders vallen alleen niet langer 
verplicht in de categorie ‘urgent woningzoe
kenden’. Daarmee geeft de Tweede Kamer  
een verkeerd signaal af, vinden Aedes en de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 
‘Deze mensen zitten nu eenmaal in een nood
situatie’, zegt Nathalie Boerebach, belangen
behartiger bij Aedes. ‘Ze hebben geen kennis 
van de woningmarkt, geen opgebouwde 
wachttijd en geen eigen netwerk. Zonder 
voorrang krijgen deze mensen het bijzonder 
moeilijk.’ Ze zouden dan vooral terechtkomen 
in wijken met de meeste verhuizingen, in  
de regel de kwetsbaarste wijken. Bovendien 
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Tweede Kamer verwarring; gemeenten vragen zich soms af of voorrang 
geven dan nog wel is toegestaan. ‘Het Kamerbesluit verandert in prin
cipe niets aan onze werkwijze’, zegt Engelbertink van de gemeente  
Dinkelland. De gemeente heeft geen huisvestingsverordening en dus 
niet officieel vastgelegd welke woningzoekenden ‘urgent’ zijn. De  
voorrang is geregeld met de afspraak over het percentage vrijkomende  
woningen dat naar vergunninghouders gaat. ‘Dat kunnen mensen ge
woon zien op de website waar onze woningen geadverteerd worden’, 
legt Quik uit. ‘We geven daar aan dat die woningen voor statushouders 
zijn gebruikt.’ Veel corporaties regelen, net als Mijande Wonen, via  
directe bemiddeling de huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals 
vergunninghouders. ‘Zij hoeven niet zelf te zoeken’, zegt Mirjam  
Lazeroms, verhuurmedewerker bij IJsseldal Wonen. ‘Wij krijgen van de 
gemeente een lijst met namen van vergunninghouders en kijken welke 
woningen geschikt zijn. Via directe bemiddeling wijzen we de woning 
toe. Ze moeten de woning dan wel meteen accepteren.’ Zo kan de  
woningcorporatie zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding. Ook 
IJsseldal Wonen maakt afspraken met de gemeente om ervoor te zorgen 
dat er zo weinig mogelijk verdringing op de woningmarkt ontstaat. ‘Wij 
verkopen  minder woningen, hebben een doorstroomwoning waar vier 
alleenstaande vluchtelingen tegelijk wonen en de gemeente heeft een 
pand aangekocht voor extra woningen.’
Ook in de regio’s Rotterdam en Den Haag, waar de woonruimte 
verdeling vanwege de drukte een nog veel grotere puzzel is, verandert  

er voorlopig niets. Vergunninghouders staan in  
de huisvestingsverordeningen van beide ge
meenten expliciet benoemd als urgentiecatego
rie, laten de gemeenten desgevraagd weten. ‘Tot 
een paar jaar terug konden statushouders in  
de gemeente Den Haag als urgent woning
zoekenden zelf  reageren op het beschikbare 
 aanbod’, vertelt een woordvoerder van de 
 gemeente Den Haag. ‘Maar het zelf zoeken bleek 
niet  optimaal omdat het  aantal statushouders 
steeds groter werd en zij met het groter worden 
van de aantallen statushouders, onvoldoende 
kennis van de Nederlandse taal en de werkwijze 
hebben, bleek het zelf zoeken niet optimaal.’ 
Sinds 2014 wordt daarom direct bemiddeld,  
nadat de  ver gunninghouder is ingeschreven als 
woning zoekende met urgentie. ‘We verzoeken 
de  woningcorporaties om hen een eenmalig 
 aanbod te doen. Na verhuizing vervalt de inschrij
ving en de urgentie. Mocht de juridische basis 
voor de werkwijze wegvallen, dan kijkt de ge
meente  samen met de collegagemeenten in 
Haaglanden of en hoe bestaande regelingen en 
verordeningen moeten worden aangepast.’
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