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Geachte heer, mevrouw, 

 

In de week van 22-24 maart aanstaande heeft uw Kamer de Wijziging van de Wet bijzondere 

maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking 

van overlastgevend en crimineel gedrag (vooralsnog) geagendeerd.  

 

Wij zien graag dat deze wet wordt aangenomen. Gemeenten, corporaties, politie en bewoners werken 

samen aan veilige wijken waar mensen prettig kunnen leven. In sommige wijken in Nederland is de 

criminaliteit, onrust en woonoverlast echter zó erg dat het nodig is om iets aan de instroom te doen. 

Een kleine inbreuk op iemands privacy is dan gerechtvaardigd om de veiligheid van een grote groep 

mensen te garanderen.  

 

Nieuwe huurders screenen op inkomen mag al sinds 2005 vanuit de Rotterdamwet. Er ligt nu een 

voorstel om de wet uit te breiden zodat gemeenten ook woningzoekenden met een verleden van 

overlast of criminaliteit kunnen weren. Dit is een waardevolle toevoeging die gemeenten kunnen 

gebruiken om hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun bewoners te bevorderen. We 

vertrouwen erop dat gemeenten en lokale partners prudent met de screening om zullen gaan, het 

alleen gebruiken in situaties die dit rechtvaardigen en vragen u dan ook in te stemmen met deze 

wetswijziging. 

 

Op dit moment wordt er in verschillende gemeenten al gescreend. Met goede resultaten, zoals u kunt 

lezen in het bijgevoegde artikel uit ons magazine. Daarom is het belangrijk dat screening een 

wettelijke basis krijgt.  

 

Screening in praktijk 

De screening van woningzoekenden krijgt door middel van het onderhavige wetsvoorstel een wettelijke 

basis. Wij waarderen het dat bij de vormgeving van de wet zoveel mogelijk is aangesloten bij de 

manier waarop in de huidige praktijk al de screening van woningzoekenden plaatsvindt, omdat dit goed 

blijkt te werken. Een artikel in het Aedes Magazine van 15 november 2015 waar hier op ingegaan 
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wordt, heb ik bijgevoegd.  

 

Er is echter een drietal knelpunten in het wetsvoorstel, waar ik in deze brief uw aandacht voor vraag. 

 

Financiële schade door huurderving in verband met langere leegstand 

Allereerst: woningcorporaties kunnen financiële schade lijden door de verplichte screening in de 

aangewezen gebieden. Voor het verlenen van een huisvestingsvergunning zijn de gebruikelijke 

termijnen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Voor het afgeven van de vergunning 

mag 8 weken uitgetrokken worden. Deze termijn is veel te lang. De minister geeft aan dat in de 

meeste gevallen geen gebruik van deze maximale termijn zal worden gemaakt, maar dat geeft 

verhuurders geen garantie en vormt een risico op leegstand en daardoor huurderving.  

 

Daarom zien wij graag dat er in de wet een kortere termijn wordt opgenomen waarbinnen de 

huisvestingsvergunning/woonverklaring moet worden afgegeven. Wij denken daarbij aan een termijn 

van een aantal werkdagen.  

 

Onderschatting kosten naleving wet 

Ten tweede een noot over de kosten die woningcorporaties moeten maken als gebruik wordt gemaakt 

van de voorgestelde wet. Het wetsvoorstel behelst een instrument voor gemeenten. De gemeenteraad 

kan besluiten bij de minister een verzoek tot aanwijzing van een gebied in te dienen. De inschatting 

van de regeldruk en administratieve lasten op pagina 62 e.v. van de Memorie van Toelichting richten 

zich met name op de verwachte kosten bij politie en gemeenten. Echter, voor de onderbouwing van de 

aanvraag zal de gemeente informatie moeten aanleveren die voor een groot deel moet worden 

opgevraagd bij de woningcorporaties, omdat zij over veel woningmarktgegevens en informatie over 

sociaal beheer op gebiedsniveau beschikken. Ook zullen woningcorporaties betrokken worden bij het 

samenstellen, uitvoeren en evalueren van het integrale plan van aanpak. Dit levert de betrokken 

corporatie extra werk en inzet op. De inschatting van de administratieve lasten is dus wat ons betreft 

aan de lage kant en onvolledig. Wij zien graag dat de minister hier in de vijfjaarlijkse evaluatie 

aandacht aan besteedt.  

 

Raadpleging corporatie bij verzoek tot aanwijzing steviger in wet  

Onze derde opmerking gaat over de betrokkenheid van woningcorporaties bij de aanwijzing van een 

straat, complex of gebied. In de Memorie van Toelichting is opgenomen dat het in de rede ligt dat 

gemeenten met onder andere woningcorporaties in overleg treden voordat een verzoek tot aanwijzing 

van een straat, complex of gebied wordt ingediend. Graag zien wij dat deze bepaling in de wet wordt 

opgenomen, zodat raadpleging van in het gebied werkzame woningcorporatie wordt gewaarborgd. 

 

Tot slot 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan 

contact op met Richard Bos via 06-51926072 of r.bos@aedes.nl. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

Ir. M.A.E. Calon 

Voorzitter 
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