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1 
Woord vooraf 

Over de verdeling van woonruimte (in het bijzonder van huurwoningen van wo-

ningcorporaties) kun je op een verjaardagsfeestje een aardige boom opzetten. 

Iedereen kent wel verhalen over vrienden of familie die op zoek zijn naar een wo-

ning. In de media en in het politieke debat horen we regelmatig over eindeloze 

wachtlijsten en jarenlange wachttijden. Die geluiden roepen het beeld van een 

omvangrijke kwantitatieve woningnood. Dat beeld lijkt echter weer in tegenspraak 

met woonwensenonderzoeken, die keer op keer uitwijzen dat woningzoekenden 

vooral op zoek zijn naar meer kwaliteit. Hoe zit dat nu? Meer precies: is er reden om 

de verdeling van sociale huurwoningen vergaand te reguleren? Of kunnen vraag en 

aanbod elkaar zonder die regels veel beter vinden? 

De meningen over het instrument woonruimteverdeling lopen behoorlijk uiteen. 

De noodzaak om uit een oogpunt van rechtvaardigheid tenminste ‘iets’ te regelen 

wordt door vrijwel iedereen wel ingezien. Tegelijk ergeren velen zich aan de over-

daad aan regels en zijn er zorgen over mogelijke beperking van een gezonde 

marktwerking. Zijn de ‘gereguleerde verdelingsuitkomsten’ wel effectief en effici-

ent? Kan het niet een onsje minder? Tegelijk weet menig wethouder of corporatie-

bestuurder nog wel een aantal groepen te benoemen die eigenlijk voorrang behoe-

ven, dus eigenlijk een bijzonder verdelingsregeltje nodig hebben … . 

Het Ministerie van Economische Zaken en Aedes willen graag een inhoudelijk on-

derbouwde discussie entameren over de toekomst van het instrument woonruim-

teverdeling. Het voorliggende rapport biedt voor die discussie een aantal bouwste-

nen. Het kent de volgende opzet: 

 Hoofdstuk 4 is vooral gebaseerd op een cijfermatige analyse van en een enquê-

te onder woningzoekenden1 en laat zien dat die groep uit een aantal subgroe-

pen bestaat die elk op hun eigen manier zoeken.  

voetnoot 

1 Over de resultaten van de enquête is uitgebreider gerapporteerd in het rapport ‘Enquête 

feitenonderzoek woonruimteverdeling. Onderzoek naar de motivatie van woningzoeken-

den’ Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft, november 2006. 
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 Hoofdstuk 5 gaat in op de beperkingen die de woonruimteverdeling aan de 

keuzevrijheid van woningzoekenden stelt. 

 Hoofdstuk 2 brengt, bij wijze van samenvatting, beide hoofdstukken met el-

kaar in verband. Voor de snelle lezer volstaat dit hoofdstuk. 

 In hoofdstuk 3 worden de voornaamste componenten beschreven waaruit 

verdelingsystemen zijn opgebouwd, als service voor de minder ingevoerde le-

zer. 

De gepresenteerde discussiebouwstenen bestrijken bij lange niet alle vragen die 

over het instrument te stellen zijn. Bovendien: antwoorden worden hier niet gege-

ven! Wel: bevindingen en onderbouwde stellingen die voeding kunnen geven aan 

een nuchter debat over het toekomstperspectief van woonruimteverdeling in de 

sociale huursector. Dat nuchtere debat kent als uitgangspunt dat woonruimtever-

deling - hoe ook vormgegeven - de fricties tussen vraag en aanbod niet kan weg-

nemen. Daarvoor zijn vooral méér en ándere woningen nodig, met nieuwbouw en 

herstructurering als instrumenten.  

Tot slot vooraf: de verdeling van woonruimte kan pas goed op haar pro’s en con-

tra’s worden beschouwd als er helderheid is over de doelstellingen die met het 

instrumentarium worden nagestreefd. Over die doelstellingen lijkt maar weinig 

eenduidigheid te bestaan. Gaat het om het reserveren van goedkope woningen 

voor mensen met een bescheiden inkomen? Om het waarborgen van rechtvaardig-

heidsprincipes? Om het voorkomen van discriminatie? Om het bevorderen van 

marktwerking? Vanuit elk perspectief zal het oordeel anders luiden.  

Graag bedanken we hier het Regionaal Overleg Woningcorporaties van de Leidse 

regio, het Bestuur Regio Utrecht en Woonkeus Drechtsteden voor het verlenen van 

toestemming voor het gebruik van bestanden en het houden van een enquête 

onder woningzoekenden in de regio Utrecht en de Drechtsteden. Voor haar en-

thousiaste medewerking aan de enquête danken wij WoningNet.  
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2 
Een samenvatting bij wijze van conclusie 

Op zoek naar de feiten 

Als het over woningzoekenden gaat, horen we vaak getallen met minstens drie 

nullen. Per gemeente staan duizenden huishoudens geregistreerd bij beheerders 

van woonruimteverdelingsystemen, omdat zij nu of in de toekomst een sociale 

huurwoning willen huren. Woningzoekenden zijn er echter in vele soorten en ma-

ten, zo blijkt uit een onderzoek naar woningzoekenden in drie regio’s.  

In de meeste verdelingsystemen moeten woningzoekenden zelf reageren op wo-

ningadvertenties, willen zij in aanmerking komen voor een woning. Uit de cijfers 

die over de woonruimteverdeling worden bijgehouden blijkt dat in de onderzochte 

regio’s slechts 35% tot 56% van de ingeschreven woningzoekenden al wel eens op 

een woning heeft gereageerd. Als we daarvan de woningzoekenden aftrekken die 

al meer dan een half jaar niet gereageerd hebben of al eens woning aangeboden 

hebben gekregen, dan houden we nog maar 11% tot 24% van de ingeschreven 

woningzoekenden over. 

Veel ingeschreven woningzoekenden zijn nog niet echt op zoek naar een woning 

maar hebben zich uit voorzorg ingeschreven. Dat geven ze ook zelf aan. Uit een 

enquête onder ingeschreven woningzoekenden in twee regio’s blijkt dat ruim 52% 

van hen ingeschreven staat om inschrijftijd te sparen voor het geval ze later willen 

verhuizen. 

Ook de woningzoekenden die wél actief reageren op woningadvertenties zijn niet 

over één kam te scheren: 

• Eén op de vijf woningzoekenden behoort tot de ‘selectieve zoekers’, die alleen 

willen verhuizen als ze echt iets beters tegenkomen. Deze groep bevat vooral 

jongeren die niet de eerste de beste woning accepteren, maar ook ouderen die 

specifieke eisen hebben.  

• Ruim 10% van de woningzoekenden kan gerekend worden tot de ‘snelzoekers’. 

Veelal gaart het om jongeren die wel snel een woning willen maar niet per se 

móeten verhuizen. Zij proberen hun kansen te vergroten door vaak te reage-

ren.  
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• Ten slotte zijn er nog de ‘spoedzoekers’. Bij hen is wel sprake van een onhoud-

bare situatie, maar ze kunnen vaak nog niet verhuizen omdat ze nog niet aan 

de beurt zijn. Het gaat hier om ongeveer 18% van de woningzoekenden. 

Slechts een fractie van hen komt in aanmerking voor een urgentieverklaring. 

Wat is nu het probleem?  

Woningzoekenden zijn er, zo zagen we hiervoor, in vele soorten en maten. In de 

beeldvorming maar ook in de praktijk van de woonruimteverdeling denken we zo 

echter niet. We scheren alle woningzoekenden over één kam en beargumenteren 

dan dat er lange wachtlijsten zijn met vele honderdduizenden zoekenden die alle-

maal jarenlang moeten wachten. Dat beeld verdient ernstige nuancering. De groep 

spoedzoekers is redelijk overzichtelijk, velen schrijven zich puur bij wijze van voor-

zorg in en per saldo zijn de meeste woningzoekenden wensverhuizers. Dat zijn hele 

normale mensen. Andersom redenerend: vrijwel iedere Nederlander behoort tij-

dens zijn of haar leven meerdere malen tot deze groep, dus is het ook per definitie 

een omvangrijke groep. 

Bij het vormgeven van verdelingsystemen slagen we er nog onvoldoende in om 

recht te doen aan de diversiteit aan soorten woningzoekenden. De meeste verde-

lingsystemen proberen totaal verschillende woningzoekenden allemaal door één 

grote verdelingstrechter te duwen. De kans dat daar een optimale match uitkomt is 

gering. Natuurlijk wordt op lokaal niveau best ingezien dat niet alle woningzoe-

kenden gelijk zijn, maar het antwoord daarop wordt vaak gezocht in aanvullende 

regels. Veel systemen herbergen een ondoorzichtig bouwwerk van op zichzelf al-

lemaal goed te motiveren uitzonderingsbepalingen.  

Eén van de voornaamste problemen is dat het in de meeste verdelingssystemen 

helemaal niet zo is, dat mensen die snel een andere woning nodig hebben die ook 

snel krijgen. Sterker nog, in de praktijk blijkt vaak: hoe meer haast men heeft om te 

verhuizen, hoe minder kans men maakt! Door de bank genomen voldoen de huidi-

ge systemen redelijk voor de mensen die de tijd hebben en die ruim van tevoren 

hun volgende verhuistap kunnen plannen. Ze voldoen veel minder goed voor men-

sen die plotseling moeten verhuizen, bijvoorbeeld omdat ze elders een baan vinden 

of hun relatie stukloopt. Dit punt verdient serieuze aandacht van de bij de woon-

ruimteverdeling betrokken partijen.  

Verdelingsystemen ontleed 

Als we het willen hebben over verdelingsystemen, dan is het zinvol om die verza-

melterm uiteen te leggen in een aantal samenstellende delen. We noemer er vier: 

1 De toelatingscriteria bepalen wie überhaupt in aanmerking komt. Vaak is er 

bijvoorbeeld sprake van een maximuminkomen of van de vereiste van sociale 

of economische binding aan een regio. 

2 De passendheidscriteria bepalen wie voor welke woning (‘match’) in aanmer-

king komt. Vaak is er sprake van huur/inkomen tabellen en van woningbezet-

tingsnormen.  
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3 De volgorderegels bepalen wie als eerste aan de beurt komt. Woonduur en 

inschrijfduur zijn het meest gehanteerd maar er zijn varianten voorhanden (in 

te delen in beleidsvrij, beleidsmatig, marktconform). 

4 De modelkeuze bepaalt hoe vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Verreweg het 

meest gehanteerd wordt het aanbodmodel, waarin vrijkomende woningen 

worden geadverteerd en de woningzoekende zelf kiest en reageert. Het op-

tiemodel werkt eigenlijk andersom (à la de zoekopdracht) en er zijn diverse 

subvarianten.  

Verdelingsystemen worden uit deze vier delen opgebouwd en dat leidt tot een 

grote variatie. In eerste aanleg passen er twee constateringen bij: 

 Het gaat hier zeker niet (alleen) om overheidsregels. De Huisvestingswet opent 

de mogelijkheid om de verhuur van woningen vergunningplichtig te maken en 

op die basis kunnen gemeenten bij verordening óf bij convenant vergunnings-

criteria vastleggen. Die formele kant is echter niet zo interessant: ook in ge-

meenten waar formeel niets is geregeld bestaan soms dichtgeregelde verde-

lingsystemen. 

 Je kunt woonruimteverdeling ook niet afschaffen. Elke verhuurder (of ‘ie nu 

sociaal of puur commercieel is) heeft immers een werkwijze waarin aanbod 

(vrijkomende woningen) en vraag (woningzoekenden) met elkaar in verband 

worden gebracht. En: als er meer dan één belangstellende is voor een vrijko-

mende woning, heb je bovendien een volgorderegel nodig.  

‘Woonruimteverdeling afschaffen’ is dus onmogelijk. De vraag is vooral:  

1 hóe je het verdelingsysteem zou willen inrichten; 

2 en welke publieke kaders de overheid daaraan mee zou willen geven.  

De eerste vraag ligt primair op het bordje van de verhuurders, die bij het beant-

woorden ervan hopelijk hun oor te luister leggen bij hun (aanstaande) klanten: de 

woningzoekenden. De tweede vraag is van politieke aard, waarbij in de beant-

woording vermoedelijk zal worden gewezen op de noodzaak van transparantie 

(zodat de markt haar werk kan doen), op het voorkomen van verdringing (zodat 

geen groepen de dupe worden van die marktwerking) en op het voorkomen van 

risicoselectie (zodat er niet wordt gediscrimineerd).  

Bouwstenen voor discussie 

Door deze bril bekeken kunnen dan de volgende bevindingen bouwstenen vormen 

voor de discussie over de toekomst van woonruimteverdeling: 

1 In de toelatingscriteria kan flink geschrapt worden. Dat geldt in het bijzonder 

voor de bindingseisen (die eenvoudigweg in strijd zijn met het recht van vrije 

vestiging). Zo denkt 35% van de geënquêteerde woningzoekenden sneller een 

woning te kunnen vinden wanneer ze ook in andere regio’s zouden mogen 

zoeken. De praktijk leert dat het afschaffen van bindingseisen wel tot meer 

keuzevrijheid maar niet tot volksverhuizingen leidt. De meeste woningzoe-

kenden zoeken in een beperkte straal rond hun huidige woonplaats. En dat 
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gebied valt vaker niet dan wel samen met wat beleidsmakers als ‘woning-

marktgebied’ hebben bestempeld.  

2 Ook in de passendheidscriteria, zoals woningbezettings- en huur/inkomens-

normen, kan het mes worden gezet. De helft van de ondervraagde woningzoe-

kenden ervaart deze regels als een beperking. Mensen zijn heel goed in staat 

om zélf te bepalen welke woning het beste bij hen past: hoeveel kamers zij 

nodig hebben en hoeveel zij willen besteden aan huur. Voor massaal optre-

dende ongewenste effecten (zoals overbewoning of huurschulden) hoeft hier 

geen vrees te zijn. Wel is er in een zeer gespannen markt meer kans op ver-

dringing van lage inkomens en grote gezinnen en verdient het beslag op het 

budget voor de huurtoeslag hier aandacht. De ervaringen in regio’s met (bijna) 

geen passendheidscriteria zijn wat dat betreft positief. 

3 De volgorderegels blijven nodig: er zijn immers bijna altijd meerdere kandida-

ten voor een woning. Daarbij is het goed om te bedenken dat elk criterium 

strategisch gedrag van woningzoekenden oproept. De vraag is of je met de 

volgordebepaling de kansen van woningzoekenden wilt sturen (‘beleidsmati-

ge’ criteria) of juist niet (‘beleidsvrije’ criteria). Interessante perspectieven lig-

gen in de (‘marktconforme’) methoden die proberen om het begrip ‘waarde’ 

invulling te geven. De gedachte dat woningzoekenden zelf kunnen handelen 

met hun woonduur of woonwaarde zou interessant kunnen zijn. 

4 De modelkeuze lijkt vooral het terrein voor verder experimenteerwerk, zo min 

mogelijk belast met ‘beleid en regels’. Het nu zo breed gehanteerde aanbod-

model danken we aan een aantal Delftse vernieuwers die tegen de stroom in 

roeiden omdat ze vonden dat het beter kon. 

Ten slotte nog dit 

Bij het discussiëren over de bovenstaande bouwstenen moeten we er bewust van 

zijn dat de beleids- en marktcontext van grote invloed is. In een ontspannen huur-

markt verlopen verdelingsprocessen anders dan in een zwaar gespannen markt. En 

natuurlijk is ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen’ het beste recept om de verde-

ling soepeler te laten verlopen. Ook geldt: verdelingsregels zijn vooral nodig als er 

rijvorming optreedt, en die treedt op als de vraag groter is dan het aanbod terwijl 

prijsreacties niet mogelijk zijn. Als de prijs van de huurwoning letterlijk onderhan-

delbaar is, dan verloopt het spel anders. Dat geldt ook wanneer de prijs-

kwaliteitverhouding meer marktconform zou zijn, onder gelijktijdige vervanging 

van de huurtoeslag door een (inkomensgebonden maar prijsonafhankelijke) woon-

voucher. Maar dat is weer een andere discussie. Voorlopig luidt de voornaamste 

bevinding dat veel verdelingsystemen erg weinig kans bieden aan mensen die snel 

willen of zelfs móeten verhuizen. Dat moet toch anders kunnen? 
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3 
Het fenomeen woonruimteverdeling 

3.1 Inleiding 

Over woonruimteverdeling wordt al tientallen jaren het nodige gezegd en geschre-

ven. Toch blijft het een ingewikkeld onderwerp, zeker voor wie zich er niet dagelijks 

mee bezig houdt. Bij wijze van service aan de lezer worden in dit hoofdstuk enkele 

basisprincipes van de woonruimteverdeling nog eens uitgelegd2. 

3.2 Een kwestie van verdelen 

Als we over ‘woonruimteverdeling’ praten, gaat het meestal over sociale huurwo-

ningen: huurwoningen van woningcorporaties dus.  

Woningcorporaties met hun bezit bedienen een breed publiek. Hun belangrijkste 

taak is het huisvesten van mensen die niet zelfstandig in hun huisvestingsbehoefte 

kunnen voorzien (aandachtsgroep, statushouders, maatschappelijke opvang, etc.). 

Maar de sociale huursector is in Nederland meer dan een sociaal vangnet. Zij ver-

vult ook een belangrijke functie in de wooncarrière van onder meer jongeren en 

ouderen en voor talloze andere mensen die het prettig vinden om van een woning-

corporatie te huren. De sociale verhuurder huisvest dus zowel: 

• Mensen die voor hun huisvesting afhankelijk zijn van de sociale huursector; als 

• Mensen die de keuze hebben tussen een sociale huurwoning of een particulie-

re huur- of koopwoning. 

De prijzen van sociale huurwoningen liggen doorgaans onder de prijzen die in de 

vrije markt zouden worden gevraagd. Uitgaande van het huidige huurbeleid, liggen 

deze prijzen min of meer vast. Omdat de prijzen zich niet kunnen aanpassen aan de 

vraag, overstijgt de vraag het aanbod en ontstaan wachtrijen. 

voetnoot 

2 Gedeelten van dit hoofdstuk zijn eerder gepubliceerd in het rapport Van verdelen naar 

verhuizen, De woonruimteverdeling in Noord-Holland belicht, RIGO Research en Advies 

i.o.v. Provincie Noord-Holland, september 2004. 
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Er is dus sprake van een beperkt aanbod en een surplus aan vraag. Hierdoor zijn er 

meer woningzoekenden dan er woningen vrijkomen. Dit leidt tot een verdelings-

vraagstuk: wie komt er als eerste aan de beurt? Daar komt de woonruimteverde-

ling om de hoek kijken. 

Het zou interessant zijn om te filosoferen over de vraag wat er zou gebeuren wan-

neer de huren niet vast zouden liggen: zou het verdelingsvraagstuk dan ‘vanzelf’ 

verdwijnen? Deze discussie voert echter te ver om hier te voeren. We richten ons in 

deze publicatie op de woonruimteverdeling binnen de huidige randvoorwaarden, 

dat is al ingewikkeld genoeg! 

3.3 Rol van overheid en marktpartijen 

De bevoegdheden van de overheid op het gebied van woonruimteverdeling zijn 

geregeld in de Huisvestingswet. Volgens de Huisvestingswet zijn gemeenten be-

voegd om regels te stellen over de verdeling van woonruimte. De gemeenteraad 

kan een Huisvestingsverordening opstellen, waarin regels worden gesteld over de 

woonruimteverdeling. In plaats van een verordening op te stellen kan een gemeen-

te ook besluiten om de woonruimteverdeling bij overeenkomst (convenant) met de 

verhuurders te regelen. De afspraken in deze overeenkomst hebben dan dezelfde 

status als de regels in een verordening. 

Lang niet alle gemeenten hebben een huisvestingsverordening. 51% van de ge-

meenten heeft er geen3. Ook als de gemeente wel een verordening heeft, is de 

woonruimteverdeling vaak via een overeenkomst gemandateerd aan de sociale 

verhuurders. Dan gaat het meestal niet alleen om de uitvoering maar ook om het 

bepalen van de regels.  

39% van de gemeenten heeft geen huisvestingsverordening en heeft ook geen 

afspraken over woonruimteverdeling vastgelegd in een convenant of overeen-

komst met de sociale verhuurders. Dit laatste komt in landsdeel West nauwelijks 

voor, maar geldt wel voor 70% à 80% van de gemeenten in de noordelijke en zuide-

lijke provincies. Dat betekent niet dat er in Noord- en Zuid-Nederland geen regels 

zijn voor de woonruimteverdeling. Ook daar kennen de meeste gemeenten een 

aanbodsysteem waarin onder meer huurinkomensnormen worden gehanteerd en 

diverse criteria worden gebruikt om de volgorde van de kandidaten voor een wo-

ning te bepalen. Er zijn zelfs gemeenten waar sociale verhuurders op eigen initia-

tief bindingseisen hanteren, zonder dat dit in een huisvestingsverordening of over-

eenkomst met de gemeente is vastgelegd.  

Het is dus een misverstand om te denken dat alleen de overheid verantwoordelijk-

heid is voor de regels in de woonruimteverdeling. Ook wanneer de woonruimte-

verdeling formeel wordt overgelaten aan marktpartijen vindt regulering plaats. Dit 

geldt overigens niet alleen voor woningcorporaties maar ook voor particuliere ver-

huurders, al dan niet in de vrije sector. Bij de particulieren gaat het vaak om risico-

voetnoot 

3 Evaluatie Huisvestingswet. Verslag van enquête onder gemeenten en  provincies, Companen 

i.o.v. Ministerie van VROM, DG Wonen, mei 2003. 
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selectie. Om het risico op huurachterstanden zo klein mogelijk te maken worden 

strenge inkomenseisen gesteld. Daarnaast worden risicogroepen door sommige 

particuliere verhuurders geweerd.  

3.4 Systemen en criteria 

Voor de praktische uitvoering van de woonruimteverdeling wordt doorgaans een 

‘systeem’ gebouwd en beheerd. Verdelingsystemen zijn opgebouwd uit tal van 

regels en werkwijzen, die zowel op beleidsvragen als uitvoeringszaken betrekking 

hebben. Het onderstaande schema geeft de voornaamste elementen van de syste-

men weer. We lopen ze kort langs.  

Aan de uitvoeringskant zijn er eigenlijk maar twee hoofdmodellen: het aanbodmo-

del en het optiemodel. In het aanbodmodel wordt het vrijkomende woningaanbod 

door de verhuurder(s) gepubliceerd, en vervolgens zoeken en reageren de woning-

zoekenden zelf. Dit model is sinds haar start begin jaren negentig in verreweg de 

meeste gemeenten gemeengoed geworden. Het optiemodel werkt andersom. Hier 

maakt de woningzoekende eerst op complexniveau zijn of haar woonwensen be-

kend, en als er een woning vrijkomt die daaraan voldoet worden vraag en aanbod 

gekoppeld. Eigenlijk is het de moderne opvolger van het distributiemodel. 

figuur 3-1  Elementen van woonruimteverdelingsystemen 
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Systemen die werken volgens hetzelfde model kunnen in de uitwerking nog aan-

zienlijk van elkaar verschillen. Soms moet de woningzoekende zich bijvoorbeeld 

ieder jaar opnieuw inschrijven, inclusief inschrijfkosten. Er zijn ook systemen waar-

bij dat geen vereiste is. Die inschrijving kan soms met een paar drukken op de knop 

via Internet, soms moet je ter plekke langskomen. Ook de wijze waarop het wo-

ningaanbod wordt gepresenteerd kan verschillen. Dat gebeurt soms op Internet, 

soms per krant, al dan niet via een betaald abonnement. Al deze kenmerken heb-

ben een zekere selecterende invloed, telkens met zowel voor- als nadelen. 

De meest opvallende ontwikkeling aan het front van de modellen is dat er veel 

experimenten plaatsvinden: voortdurende vernieuwing. 

Aan de beleidskant zien we de (publiekrechtelijke) regels die bepalen wie wanneer 

in welke woning komt. Ze vinden hun basis in verordening of convenant en uitein-

delijk de Huisvestingswet. Er zijn vier categorieën in te onderscheiden: 

1 De toelatingscriteria, die bepalen of je überhaupt in aanmerking komt. Het 

duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de bindingseisen, die soms nog lokaal en 

veelvuldig op regionaal niveau worden toegepast. Ze houden (kortweg) in dat 

je maatschappelijk of economisch aan de betreffende gemeente of regio moet 

zijn gebonden: geen binding = geen woning. We zien hier twee uiteenlopende 

bewegingen. Al een aantal jaren wordt er ‘vanuit Den Haag’ naar gestreefd de-

ze bindingseisen zoveel mogelijk terug te dringen. Vrije vestiging is het credo, 

dat zelfs vanuit Brussel te horen is. Met name in de Randstad spelen de provin-

cies hierbij een voortrekkersrol. Op lokaal niveau horen we, als reactie op de 

alsmaar uitdijende verdelingsystemen, een steeds luider wordende roep om 

voorrangregelingen voor lokale woningzoekenden, bijvoorbeeld starters.  

2 De passendheidscriteria bepalen voor welke woning een woningzoekende in 

aanmerking kan komen. Voorbeelden hiervan zijn woningbezettingsnormen 

en huur/inkomensnormen. Ook de labelling van woningen valt onder deze ca-

tegorie: op een woning wordt een etiketje geplakt dat er voor zorgt dat je er 

wel of juist niet voor in aanmerking komt. De algemene tendens is dat de pas-

sendheidscriteria steeds verder worden afgezwakt of zelfs afgeschaft. Wo-

ningzoekenden weten immers zelf het beste hoe ze willen wonen: keuzevrij-

heid. Wat betreft de huur/inkomensnormen lijkt een golfbeweging zichtbaar. 

Onder Heerma was een uit financieel oogpunt ‘passende’ woonruimteverde-

ling speerpunt van beleid: de dure en goedkope scheefheid. Dit beleid werd 

eind jaren negentig verlaten, vooral vanwege het belang van een gevarieerde 

wijkopbouw zonder ‘segregatie naar inkomen’. Recent wordt de term scheef-

heid steeds vaker weer gehoord. Er is (de huurtoeslagregeling uitgezonderd) 

echter geen objectieve meetlat om vast te stellen of iemand ‘te duur’ of ‘te 

goedkoop’ woont. Je kunt het zowel een groot probleem als een groot goed 

vinden. 

3 De volgordecriteria bepalen wie er als eerste aan de beurt is, als er meerdere 

belangstellenden voor een woning zijn. Voorbeelden hiervan zijn woonduur en 

inschrijfduur, maar ook verloting komt voor. De wijze van volgordebepaling is 
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eigenlijk het belangrijkste van het hele rijtje. Ook al schaf je alle andere regels 

af, dan heb je nog steeds behoefte aan een manier om te bepalen wie de wo-

ning krijgt als er meer dan één gegadigde is. Bovendien bepalen ze of door-

stromers voor starters gaan, en beïnvloeden ze zodoende de lengte van de 

verhuisketens. De trend lijkt hier echter dat volgorderegels die doorstromers 

bevoordelen steeds vaker worden afgeschaft, onder verwijzing naar de lage 

kansen van starters. In de volgende paragraaf gaan we hier dieper op in. 

4 De voorrangscriteria bepalen welke woningzoekenden een ‘bijzonder geval’ 

zijn, en vanuit die hoedanigheid voorrang krijgen op de reguliere zoekenden. 

De urgentiecriteria vormen hiervan het duidelijkste voorbeeld. Vaak worden ze 

door een onafhankelijke indicatiecommissie toegepast, vaak is tegelijk sprake 

van een afwijkende verdeelsystematiek (zoals directe bemiddeling). Een on-

derwerp van debat is de vraag hoe hoog het aandeel aan deze ‘bijzondere wo-

ningzoekenden’ ten opzichte van de reguliere zoekenden zou mogen zijn. In de 

praktijk kunnen het aantal urgenten dat wordt gehuisvest, en de criteria op 

basis waarvan, flink uiteenlopen – ook als we gemeenten binnen eenzelfde re-

gio vergelijken. 

3.5 Volgordecriteria 

In alle woonruimteverdelingsystemen geldt: er moet een regel zijn die bepaalt wie 

als eerste aan de beurt is, een criterium dat de volgorde bepaalt. Ook al worden alle 

andere regels afgeschaft, dan heb je nog steeds hier een regel voor nodig. (Tenzij er 

zich slechts één belangstellende meldt, maar dat zal zelden het geval zijn.) De volg-

orderegels zijn vermoedelijk de belangrijkste van het hele stel, omdat ze de wo-

ningzoekende heel direct raken. Er zijn maar weinig dingen zo vervelend als ergens 

op een wachtlijst staan, terwijl je het gevoel hebt geen meter op te schieten, terwijl 

anderen om onduidelijke redenen voorgaan. Veel woningzoekenden weten liever 

bij voorbaat zeker dat ze nog drie jaar moeten wachten, dan in onzekerheid te ver-

keren: je kunt over een maand aan de beurt zijn maar het kan ook nog wel vier jaar 

duren. De volgorderegels beïnvloeden ook heel direct het gevoel van ‘eerlijkheid’ bij 

woningzoekenden.  

Er zijn meerdere manieren om de volgorde te bepalen; we kunnen ze indelen in drie 

categorieën: beleidsvrij, beleidsmatig, marktconform. Elk volgordecriterium lokt 

weer ander strategisch gedrag van woningzoekenden uit. 

Beleidsvrije volgordebepaling 

In deze categorie vallen de manieren van volgordebepaling die eenvoudigweg te-

ruggrijpen op wat veel mensen eerlijk vinden. 

a) “Die het eerst komt, die het eerste maalt.” Ofwel: degene die zich als eerste 

meldt, krijgt de woning. Dit volgordecriterium wordt in de huursector niet zo 

vaak toegepast, hoewel er in specifieke marktsegmenten (jongerenhuisves-

ting) en onder de vlag van het toonbankmodel voorbeelden van te vinden zijn. 

De gedachte is eenvoudig: presenteer het aanbod dat beschikbaar komt, en de 

eerste die zich meldt (en aan de eventuele criteria voldoet) is de gelukkige. 
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b) “Wie het langst wacht, is het eerst aan de beurt.” Dit is de volgordebepaler die 

het meest wordt toegepast, ook bij de bakker en de slager, en door de meeste 

mensen ook ‘eerlijk’ wordt gevonden. Gevolg is wel dat mensen strategisch al-

vast ‘in de rij’ gaan staan om op tijd aan de beurt te komen. Er zijn vele manie-

ren om deze grondslag te operationaliseren: inschrijfduur en zoekduur zijn 

daar voorbeelden van. De achterliggende gedachte is steeds dezelfde. 

c) “Het lot beschikt.” Een geheel andere manier om de volgorde te bepalen is om 

geen volgorde bepalen, maar eenvoudig te loten onder de belangstellenden. 

Ook dat kan ‘eerlijk’ gevonden worden: als er meerdere belangstellenden voor 

een woning zijn, laat het lot dan maar beschikken wie de gelukkige is.  

Beleidsmatige volgordebepaling 

De meeste manieren om de volgorde op de wachtlijst te bepalen zijn niet beleids-

vrij, maar proberen juist beleidsdoelstellingen te realiseren. Drie voorbeelden daar-

van. 

a) “Doorstromers gaan voor starters.” Achter deze wijze van volgordebepaling zit 

een op zichzelf valide theorie. Samengevat komt die erop neer dat het vanuit 

een volkshuisvestelijke optiek wenselijk is om doorstromers voor te laten gaan 

op starters, omdat zodoende langere verhuisketens en meer verhuisbewegin-

gen ontstaan. Vaak wordt hieraan invulling gegeven door de plaats op de rang-

lijst te ontlenen aan de woonduur. Dat criterium heeft een aantal voordelen. 

Zo leidt het bijvoorbeeld bij senioren, die immers doorgaans een lange woon-

duur hebben, tot hoge slaagkansen. Er kunnen ook nadelen aan zitten. Steeds 

vaker wordt gewezen op het mogelijke strategisch effect van het woonduurcri-

terium. Als je eenmaal verhuisd bent, start je met een woonduur van nul jaar 

en dan kan het erg lang duren voor je weer een keer aan de beurt bent. Dat zou 

mensen kunnen weerhouden van een verhuizing, of aanzetten tot afwachtend 

gedrag: we verhuizen alleen maar als we de echte ideale woning tegenkomen, 

anders ‘kost het teveel (woonduur)’. 

b) “Ouderen gaan voor jongeren.” Regelmatig wordt de leeftijd van de woning-

zoekende als het volgordebepalend criterium gehanteerd. Dat is praktisch ge-

zien een handige methode, maar met een normatieve lading: wie ouder is, 

verdient het eerder aan de beurt te komen. 

c) “Dichtbij gaat voor veraf.” Soms weegt de verhuisafstand mee in de volgorde-

bepaling. Bijvoorbeeld door aan woningzoekenden die binnen de eigen woon-

gemeente willen verhuizen extra punten toe te kennen, of door voor vestigers 

van buiten de inschrijfduur te tellen en voor verhuizers binnen gemeente of 

regio de woonduur. Ook hier zit een normatieve lading achter: het is ‘eerlijk’ 

om iemand die in de buurt verhuist eerder aan de beurt te laten zijn dan ie-

mand die van ver komt. 
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Marktconforme volgordebepaling 

Er wordt volop nagedacht over alternatieve manieren om de volgorde op de rangs-

lijst te bepalen. Erg interessant zijn de gedachten om daar meer marktwerking in 

aan te brengen. In de koopsector is dat heel gebruikelijk: bij meerdere belangstel-

lenden gaat de woning naar degene die het hoogste bod doet. Ofwel: degene die er 

het meest voor over heeft, uitgedrukt in geld. Twee voorbeelden van denkrichtin-

gen op dat punt. 

a) “Wie het meest er voor over heeft.” De gedachte dat de woningzoekende die 

veel over heeft voor een andere woning eerder aan de beurt zou moeten zijn 

dan iemand die slechts afwacht, komt in sommige verdeelsystemen al terug. 

Als de volgorde bijvoorbeeld uitsluitend wordt bepaald door de wachttijd, dan 

loont het om je in te schrijven en vervolgens jarenlang niets te doen totdat je 

een goede kans maakt. Vandaar dat in sommige verdeelsystemen actief zoek-

gedrag wordt beloond, bijvoorbeeld met extra ‘punten’. Immers: waarom zou 

iemand die een jaar lang wacht eerder aan de beurt moeten zijn dan iemand 

die een half jaar zoekt? Er zijn alternatieven in ontwikkeling die gedachte van 

‘beprijzen’ verder afwandelen. Bijzonder interessant zijn de gedachten die in 

Amsterdam onder de naam ‘woonduurstrippenkaart’ schuilgaan. De gedachte 

is even simpel als aansprekend: waarom zou je de vergaarde woonduur niet 

deelbaar, combineerbaar en individueel inzetbaar maken? Die gedachte sluit 

ondermeer aan op de kritiek die op het criterium woonduur wordt gehoord: 

het zou de verhuislust kunnen afremmen, want je bent na verhuizing al je 

woonduur kwijt. Voorstelbaar is dat de woningzoekende zélf mag bepalen 

hoeveel van de vergaarde woonduur hij of zij inzet. Dan wordt het mogelijk om 

af te wegen ‘hoeveel woonduur’ de verhuisbeweging je waard is. Of neem 

twee alleenstaanden die samen willen gaan wonen. Zouden ze hun beider 

woonduur of wachttijd bij elkaar op kunnen tellen, dan stijgt hun kans om snel 

een andere woning te vinden. Daar zit qua woningmarktwerking ook logica 

achter: als gevolg van deze samenwoning start er immers een nieuwe verhuis-

keten en dat is veel ‘waard’.  

b) “Wie het meest waardevolle achterlaat.” Over een andere variant om markt-

werking te introduceren in de volgordebepaling zijn in Leiden gedachten ont-

wikkeld. Ze komen er in de kern op neer dat aan de achter te laten woning een 

waarde wordt toegekend, die de bewoner kan inzetten bij een verhuizing. 

Daartoe zou van de achter te laten woning de gewildheid, de ‘verhuiswaarde’, 

moeten worden vastgesteld, bijvoorbeeld aan de hand van het aantal reacties 

dat op dergelijk woningen binnenkomt. Als de achter te laten woning erg ge-

wild en dus veel ‘waard’ is, zou die waarde door de bewoner benut moeten 

kunnen worden bij het maken van een volgende stap in de wooncarrière. Zo 

kan de bewoner van een ruime, aantrekkelijke eengezinswoning (een oudere 

alleenstaande bijvoorbeeld) sneller voor een andere woning in aanmerking 

komen dan iemand die een klein appartement achterlaat.  

Met meer marktconforme methoden van volgordebepaling is hoegenaamd nog 

geen praktijkervaring opgedaan. Toch zou hier best eens de toekomst kunnen lig-
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gen. Woonruimteverdeling gaat immers om het afstemmen van een veelsoortige 

vraag en een veelsoortig aanbod. Bij gebrek aan ‘geld’ als middel om die afstem-

ming te realiseren zoeken we het tot nog toe in opdeling van zowel vraag als aan-

bod in hokjes en vakjes, die met behulp van regels aan elkaar gekoppeld worden: 

marktsimulatie. Eigenlijk zou ook in de verdeling in de huursector ‘de markt’ meer 

zelf haar werk moeten doen, maar dan hebben we behoefte aan een nieuw be-

taalmiddel. 
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4 
Woningzoekenden in soorten en maten 

4.1 Inleiding 

In Nederland staan vele honderdduizenden huishoudens geregistreerd als woning-

zoekende bij een sociale verhuurder. Alleen al in de regio Amsterdam staan 

370.000 woningzoekenden ingeschreven. Bij het horen van getallen in deze orde 

van grootte is de neiging groot om te denken dat we een ernstig probleem hebben 

in Nederland.  

De registratiebestanden met ingeschreven woningzoekenden zijn echter niet te 

vergelijken met de wachtlijsten zoals we die kennen in andere sectoren, zoals de 

zorg. Veruit de meeste sociale huurwoningen worden toegewezen via het zoge-

naamde aanbodmodel, waarbij woningzoekenden zelf moeten reageren op wo-

ningadvertenties. Om te kunnen reageren moeten woningzoekenden zich bij de 

meeste systemen eerst registreren.  

In veel systemen speelt de inschrijving ook een rol bij de bepaling van de volgorde 

waarin de kandidaten die gereageerd hebben de woning aangeboden krijgen. Dat 

betekent dat woningzoekenden er belang bij hebben om zich vroegtijdig strate-

gisch in te schrijven, ook als zij nog niet echt op zoek zijn naar een andere woning.  

Het is niet de bedoeling van dit hoofdstuk om het probleem van het gebrek aan 

voldoende vrijkomend aanbod voor woningzoekenden weg te redeneren. Wel om 

scherper in beeld te brengen voor welke woningzoekenden de huidige situatie nu 

eigenlijk echt een probleem vormt. 

4.2 Methode 

Om een beter beeld te geven van de woningzoekenden die ingeschreven staan, 

hebben we in drie gebieden onderzoek gedaan: de Drechtsteden, de Leidse regio en 

de regio Utrecht. In alledrie de regio’s worden sociale huurwoningen verdeeld via 

een regionaal aanbodsysteem. Van twee gebieden (Leidse regio en de regio 

Utrecht) zijn de cijfers uit het aanbodsysteem geanalyseerd. Eveneens in twee re-

gio’s (Drechtsteden en Utrechtse regio) is een enquête gehouden onder ingeschre-

ven woningzoekenden.  
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4.3 Conclusies cijfermatige analyse 

Om het zoekgedrag van woningzoekenden in beeld te brengen zijn cijfers geanaly-

seerd van twee aanbodsystemen: Huis-aan-Bod4, het regionale aanbodsysteem van 

de Leidse regio, bestaande uit zes gemeenten; en WoningNet Regio Utrecht, dat 

sinds april 2003 23 gemeenten omvat. In beide systemen werd in 2005 gebruikge-

maakt van woonduur en inschrijfduur als volgordecriteria voor respectievelijk 

doorstromers en overige woningzoekenden5.  

Een andere overeenkomst is dat in beide regio’s de markt voor sociale huurwonin-

gen behoorlijk gespannen is. In tabel 4-1 zijn enkele kerncijfers weergeven over de 

woonruimteverdeling in 2005. In beide regio’s komen veel reacties op aangeboden 

woningen en moeten woningzoekenden de nodige geduld hebben voordat zij kans 

maken op een woning. Daarnaast zien we dat aangeboden woningen lang niet 

altijd door de eerste kandidaat geaccepteerd worden. 

tabel 4-1 Kerncijfers woonruimteverdeling 2005 

 Leidse regio Regio Utrecht 

Aantal aangeboden woningen via media 1.634 7.200 

Gemiddeld aantal reacties per woning 88 69 

Gemiddelde woonduur geslaagde doorstromer 14,0 jaar 11,9 jaar 

Gemiddelde inschrijfduur geslaagde overige wz 4,3 jaar 4,8 jaar 

Gemiddelde rangordenummer geslaagde wz 3 4 

 Bron: Jaaranalyse Huis-aan-Bod 2005, Tabellen WoningNet 4e kwartaal 2005 

 

Voor elk van beide regio’s hebben we het zoekgedrag van de woningzoekenden 

bekeken die op de peildatum stonden ingeschreven (zie tabel 4-2). Van deze wo-

ningzoekenden had in de Leidse regio bijna de helft nog niet op een woning gerea-

geerd en in de regio Utrecht zelfs bijna twee derde. In beide regio’s had meer dan 

10% wel eens een woning aangeboden gekregen maar deze niet geaccepteerd. 

tabel 4-2 Kerncijfers ingeschreven woningzoekenden 

 Leidse regio Regio Utrecht 

Peildatum 28-7-2005 11-12-2005 

Aantal ingeschreven woningzoekenden 18.784 122.411 

Gemiddelde inschrijfduur 36 maanden 51 maanden 

Aandeel nog nooit op een woning gereageerd 44,1% 64,8% 

Aandeel één of meer aangeboden woningen geweigerd 12,4% 11,3% 

 Bron: WoningNet, NCCW, bewerking RIGO 

voetnoot 

4 Medio 2006 is Huis-aan-bod opgegaan in Woonzicht.nl, het nieuwe verdelingsysteem voor de 

regio Holland-Rijnland, waarin andere volgordecriteria gehanteerd worden. 
5 In 2003 waren woonduur en inschrijfduur de meest gehanteerde volgordecriteria. 
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Van de woningzoekenden die wel op een of meerdere woningen gereageerd had-

den, had ongeveer de helft dit ook in het laatste half jaar voor de peildatum gedaan 

(zie tabel 4-3). Een deel van hen heeft wel eens een aangeboden woning gewei-

gerd. De rest vormt bijna een kwart van de woningzoekenden in de Leidse regio en 

11% van de woningzoekenden in de regio Utrecht. 

tabel 4-3 Zoekgedrag ingeschreven woningzoekenden 

 Leidse regio Regio Utrecht  

Van de woningzoekenden heeft 55,9% 35,2% op een woning gereageerd 

waarvan 55,8% 50,0% binnen het laatste half jaar 

= 31,2% 17,6% van het totale aantal wz 

Daarvan heeft 76,3% 62,6% geen woning geweigerd 

= 23,8% 11,0% van het totale aantal wz 

 Bron: WoningNet, NCCW, bewerking RIGO 

 

Wat kunnen we van de bovenstaande feiten leren? In ieder geval dat de meerder-

heid van de ingeschreven woningzoekenden nog niet of niet meer actief op zoek is 

naar een sociale huurwoning. Dat hoeft niet te betekenen dat al deze woningzoe-

kenden nog niet zouden willen verhuizen. Sommige ingeschreven woningzoeken-

den maken nog weinig kans op een woning, omdat zij nog niet voldoende inschrijf-

duur of woonduur opgebouwd hebben en dan heeft reageren niet zoveel zin. Voor 

de Leidse regio hebben we vastgesteld dat de kritische grens om kans te maken op 

een woning ongeveer bij 50 maanden woonduur of inschrijfduur ligt (zie figuur).  

figuur 4-1 Ingeschreven woningzoekenden Leidse regio naar wachttijd (maanden) en 

aantal reacties 
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Van de ingeschreven woningzoekenden heeft 39% de grens van 50 maanden al 

bereikt en is dus kansrijk om een woning te krijgen. Van de kansrijke groep heeft 

30,5% nog nooit op een woning gereageerd, tegen 45,5% van de kansarme groep. 

De passiviteit van ingeschreven woningzoekenden wordt dus ten dele verklaard 

door het feit dat velen nog geen kans maken op een woning. Maar ook onder de 

woningzoekenden die al een woning zouden kunnen accepteren is een grote groep 

niet actief op zoek. 

De kansrijke groep bestaat in de Leidse regio vooral uit doorstromers, terwijl de 

kansarme groep met name starters betreft. Dit heeft te maken met het feit dat 

starters zich moeten inschrijven om inschrijfduur op te bouwen, terwijl doorstro-

mers ook woonduur opbouwen wanneer zij niet ingeschreven staan.  

Relatie tussen regelgeving en strategisch gedrag 

In navolging van enkele andere stedelijke regio’s (Haaglanden, regio Rotterdam) is 

in de regio Utrecht per 1 januari 2006 het volgordecriterium woonduur voor door-

stromers afgeschaft. Alle woningen worden nu op basis van inschrijfduur toegewe-

zen. Het gevolg is dat doorstromers zich in deze regio’s nu ook moeten inschrijven 

om inschrijfduur op te bouwen. Hierdoor is het aantal ingeschreven doorstromers 

gestegen van ruim 35.000 ultimo 2005 tot bijna 45.000 eind september 2006. 

Een ander voorbeeld van hoe de regelgeving het strategische zoekgedrag van inge-

schreven woningzoekenden kan beïnvloeden, komt uit Lelystad, waar inschrijfduur 

al jaren het enige volgordecriterium is. Sinds de invoering van het aanbodmodel in 

2000 was het aantal woningzoekenden daar alleen nog maar gestegen, totdat 

Centrada besloot om jaarlijks inschrijfgeld te gaan heffen. Hiermee introduceerde 

de corporatie een financiële prikkel voor passieve woningzoekenden om zich uit te 

schrijven. En met succes: het aantal ingeschreven woningzoekenden daalde van 

ruim 10.000 begin 2005 tot 6.600 medio 2006.  

4.4 Conclusies enquête 

Om een beter beeld te krijgen wie nu ál die ingeschreven woningzoekenden zijn, 

wat hun motivatie is en hoe hun kansen liggen, hebben we een enquête gehouden. 

Ruim 2.000 ingeschreven woningzoekenden in de regio’s Utrecht en Drechtsteden 

hebben de vragen beantwoord. 

Net als bij de conclusies van de cijfermatige analyse, blijkt ook uit de enquête dat 

heel veel ‘woningzoekenden’ in werkelijkheid helemaal (nog) niet woningzoekend 

zijn. De helft van de ingeschreven woningzoekenden geeft aan dat ze op termijn 

(misschien) willen verhuizen. Ze hebben zich vast ingeschreven om inschrijftijd te 

sparen. Zowel in de regio Utrecht als Drechtsteden is de inschrijftijd bepalend6 voor 

voetnoot 

6  In de regio Utrecht wordt voor starters bij de rangorde hun positie geheel bepaald door de 

lengte van de inschrijftijd. Voor de doorstromers geldt een overgangsregeling waarbij de 

lengte van de woonduur ook meetelt. In de regio Drechtsteden wordt een combinatie van 

inschrijftijd en woonduur gebruikt waarbij de inschrijftijd veel sneller oploopt dan de 

woonduur. Voor het gemak gebruiken we in de tekst alleen inschrijftijd. 
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de volgorde. Iemand die langer staat geregistreerd maakt daardoor meer kans om 

een woning te vinden. Een deel van deze ‘voorzorginschrijvers’  geeft aan dat ze zich 

hebben ingeschreven omdat hun relatie niet goed is of omdat ze financiële pro-

blemen voorzien. Hun inschrijving als woningzoekende vormt zo een extra zeker-

heid. 

tabel 4-4 Noodzaak om te verhuizen 

 Aantal Percentage 

Spoedzoekers 378 17,9 

Snelzoekers 215 10,2 

Selectieve zoekers 418 19,8 

Voorzorginschrijvers 1.099 52,1 

Totaal 2.110 100 

 

De andere helft van de ingeschreven woningzoekenden is op dit moment wel op 

zoek naar een woning. Maar deze woningzoekenden hebben niet allemaal haast 

om een woning te vinden. De groep die we hier de ‘selectieve zoekers’ noemen, wil 

wel verhuizen, maar vindt het belangrijker om een woning te vinden die aan hun 

eisen voldoet dan snel een woning te vinden. De overige woningzoekenden geven 

aan dat ze binnen een half jaar willen verhuizen. Bij deze laatste groep maken we 

onderscheid tussen enerzijds de ‘snelzoekers’, woningzoekenden die wel binnen een 

half jaar willen verhuizen, maar waarbij de verhuiswens niet heel spoedeisend is, 

en anderzijds de ‘spoedzoekers’: de woningzoekenden die aangeven dat hun ver-

huiswens wel spoedeisend is. Deze laatste groep woningzoekenden geeft aan dat 

er een onhoudbare woonsituatie ontstaat als ze niet binnen een half jaar een wo-

ning vinden. 

Hoe belangrijker men het vindt om te verhuizen, hoe groter het aandeel starters is. 

Bijna de helft van de spoedzoekers is ook starter. Dit zijn vooral jongeren die bij hun 

ouders wonen of woningzoekenden die tijdelijk onderdak hebben gevonden bij 

familie of vrienden.  

tabel 4-5 Verhouding starter/doorstromer naar groepen woningzoekenden (in %) 

 Starter Doorstromer Totaal 

Spoedzoekers 45,8 54,2 100 

Snelzoekers 36,5 63,5 100 

Selectieve zoekers 30,1 69,9 100 

Voorzorginschrijvers 28,8 71,2 100 

Totaal 32,7 67,3 100 
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De belangrijkste reden om te verhuizen is dat men ruimer wil wonen. Bij de men-

sen die met spoed willen verhuizen, de spoedzoekers, zijn relatieproblemen ook 

vaak de aanleiding om te verhuizen. Een derde van alle woningzoekenden is star-

ter. Dit zijn bijna altijd jongeren, die vaak nog bij hun ouders thuis wonen. Een 

groot deel van deze jongeren wil wel zelfstandig wonen, maar heeft het thuis ook 

prima naar de zin. Zij hebben dan ook geen haast om te verhuizen, maar zoeken 

vooral een leuke woning die aan hun wensen voldoet. Deze jongeren rekenen wij 

tot de groep selectieve zoekers of de voorzorginschrijvers. Een klein deel van de jon-

geren geeft aan dat hun huidige woonsituatie wel problematisch is. Zij willen zo 

snel mogelijk een woning en zouden ook bijna elk aanbod accepteren. De door-

stromers zijn over het algemeen kritischer in hun woonwensen, ook als ze aange-

ven dat hun verhuiswens spoedeisend is. Dit geldt zeker als de verhuisreden is dat 

hun huidige woning te klein is. Ze willen wel een andere woning, maar die moet 

dan natuurlijk wel groter zijn dan hun huidige woning, anders schieten ze er nog 

niets mee op. Daarnaast hebben doorstromers vaker een gezin met kinderen. Voor-

al doorstromers binnen de groep spoedzoekers hebben vaak kinderen.  

De eengezinswoningen en grotere woningen zijn over het algemeen het populairst. 

Daarnaast zijn er altijd buurten die populairder zijn dan de rest van de buurten. Als 

een woningzoekende een populaire woning wil dan zal een langere inschrijf-

tijd/woonduur nodig zijn om die te kunnen vinden. Uit de enquête komt naar voren 

dat naarmate de verhuiswens van woningzoekenden urgenter is, ze minder selec-

tief zijn in hun woonkeuze. Hetzelfde geldt voor hoe vaak woningzoekenden reage-

ren op het woningaanbod: hoe sneller ze willen verhuizen, hoe actiever ze zijn. 

Maar uiteindelijk is de lengte van de inschrijftijd en/of woonduur bepalend voor de 

volgorde.  

Om een beeld te krijgen van de slaagkansen van de verschillende groepen woning-

zoekenden, zijn de uitkomsten van de enquête vergeleken met de werkelijke slaag-

kansen en reactiepatronen in beide regio’s voor het jaar 2005. Er is hierbij alleen 

gekeken naar de situatie van reguliere woningzoekenden7.  

tabel 4-6 Woningzoekenden naar noodzaak om te verhuizen en slaagkans 

 Regio Drechtsteden (100%) Regio Utrecht (100%) 

 Bijna kans-
loos (Slaag-
kans < 5%)  

Kleine kans 
(Slaagkans 
10%-20%) 

Redelijke tot heel 
goede kans (Slaag-
kans > 20%) 

Bijna kansloos 
(Slaagkans < 
5%)  

Kleine kans 
(Slaagkans 
10%-20%) 

Redelijke tot heel 
goede kans (Slaag-
kans > 20%) 

Spoedzoekers 5,4% 7,6% 7,4% 6,8% 3,3% 4,3% 

Snel zoekers 2,8% 3,0% 4,8% 3,7% 3,3% 3,3% 

Selectieve zoekers 4,1% 6,0% 9,5% 6,2% 5,7% 6,5% 

Voorzorginschrijvers 8,8% 15,0% 25,6% 24,7% 14,2% 18,3% 

voetnoot 

7 Urgenten zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat hun slaagkans niet afhankelijk is van 

de inschrijftijd. 
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Als je in de regio Drechtsteden een sociale huurwoning wilt vinden en je hebt niet 

veel jaren woonduur, betekent dit dat je al snel ruim een jaar ingeschreven moet 

staan om enige kans te maken, zelfs op de minst populaire woningen. Als je jonger 

bent dan 23 jaar of ouder dan 55 jaar, dan is de kans iets groter om met een korte 

inschrijftijd een woning te vinden omdat een deel van de woningen speciaal voor 

deze leeftijdsgroepen wordt gereserveerd. Dit betekent dat voor bijna de helft van 

de spoedzoekers en een derde van de snel zoekers in de Drechtsteden het lastig 

wordt om op korte termijn een woning te vinden. De selectieve zoekers hebben 

minder haast om te verhuizen en kunnen dus ook nog extra punten inschrijftijd 

opbouwen. Bovendien heeft deze groep woningzoekenden over het algemeen al 

meer registratiepunten en daarmee meer kans en meer keuze. Voor de voorzorgin-

schrijvers geldt dit nog in sterkere mate. Die hebben gemiddeld nog meer punten 

en helemaal geen haast. Voor de regio Utrecht is de situatie vergelijkbaar, alleen is 

de vraag hier nog groter, zodat het nog moeilijker is om met een korte inschrijftijd 

en/of woonduur een woning te vinden (zie figuur 4-2).  

figuur 4-2 Slaagkansen van Utrechtse woningzoekenden naar woonduur/inschrijfjaar, 2005 
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De conclusie is dat voor een derde tot de helft van alle spoedzoekers geldt dat ze 

nagenoeg kansloos zijn om op korte termijn op de reguliere manier een woning te 

vinden. Van alle ingeschreven woningzoekenden is ongeveer 6 procent zowel 

spoedzoekend als bijna kansloos (door de korte inschrijftijd) bij het vinden van een 

woning. Nog een vergelijkbaar aandeel van de spoedzoekers heeft een kleine kans. 

Als de snel zoekers ook worden meegeteld, dan komen we op een percentage van 

ongeveer 18 procent van de woningzoekenden die niet of lastig op korte termijn 

een woning kunnen vinden. In werkelijkheid zal dit aandeel in deze twee regio’s 

wat lager zijn gezien de oververtegenwoordiging van mensen met een korte in-

schrijftijd bij de enquête. Voor de overige woningzoekenden geldt dat ze wel mak-

kelijker een woning kunnen vinden. Maar dat betekent niet dat ze ook altijd de 

woning kunnen vinden die ze zoeken. Over het algemeen geldt dat de selectieve 

zoekers en de voorzorginschrijvers nu al meer inschrijftijd en/of woonduur hebben, 

terwijl ze nog verder kunnen ‘sparen’ omdat ze nog niet op korte termijn willen 
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verhuizen. Dit leidt tot de paradox van de woonruimteverdeling: Hoe meer haast 

men heeft om te verhuizen, hoe minder kans men maakt. 

In beide regio’s is de lengte van de inschrijftijd bepalend8 of iemand in aanmerking 

komt voor een woning. Maar daarnaast is de selectiviteit en het zoekgedrag van 

invloed op de kans om een woning te vinden. Voor beide regio’s geldt dat er, net als 

in de vorige paragraaf bij de regio Leiden, een kritische grens is aan te wijzen. Wo-

ningzoekenden met een inschrijftijd rond de kritische grens komen net wel of net 

niet in aanmerking voor een woning. Voor deze woningzoekenden blijkt dat als 

men veel reageert de slaagkans gemiddeld hoger is. Voor woningzoekenden die 

nagenoeg kansloos zijn door hun korte inschrijftijd, heeft veel reageren weinig nut 

voor het verhogen van hun slaagkans. 

figuur 4-3 Gemiddeld aantal reacties van geslaagde en niet-geslaagde Utrechtse 

woningzoekenden, 2005  
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Diversiteit aan woningzoekenden 

Een andere belangrijke constatering die met de enquête wordt bevestigd, is dat de 

groep ingeschreven woningzoekenden zeer divers is. Om het beeld van ‘de’ wo-

ningzoekenden beter in te vullen schetsen wij hier een aantal typerende voorbeel-

den van woningzoekenden die wij in dit onderzoek zijn tegen gekomen. Dit is geen 

uitputtende beschrijving van alle woningzoekenden, maar wel een beeld van een 

belangrijk deel van de ingeschreven woningzoekenden. 

Wie zijn de spoedzoekers? 

Veel gezinnen met kinderen zien we terug in de groep spoedzoekers. Ze hebben het 

vaak niet meer naar hun zin in hun huidige woning omdat de woning letterlijk of 

figuurlijk te klein is. Snel verhuizen is nodig vanwege gezinsuitbreiding of omdat de 

relatie is verbroken. Een gedeelte woont al niet meer in hun oude woning, maar 

woont tijdelijk in bij familie of vrienden. Deze gezinnen reageren veelvuldig op het 

woningaanbod en hebben na enkele mislukte pogingen vaak al hun woonwensen 
voetnoot 

8 Zie voor toelichting situatie per regio noot 1. 
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aangepast om sneller een woning te krijgen. Toch zullen ze niet elke woning accep-

teren, met name het aantal kamers is belangrijk, want de meesten willen er toch 

liever niet op achteruit gaan. Dit geldt met name voor de relatiebeëindigers, zij zijn 

nu ook een grote woning met vier kamers gewend. Vaak is dit een koopwoning en 

in de praktijk levert dit toch een probleem op. De eigenaarbewoners hebben zich 

niet voor de zekerheid ingeschreven en door deze korte inschrijftijd/woonduur zal 

het heel moeilijk worden om snel een woning te vinden en al helemaal een woning 

met vier of meer kamers.  

Een andere groep die we terugzien in de groep spoedzoekers zijn de (werkende) 

jongeren die heel snel het huis uit willen: zij willen op zichzelf wonen! Want, zo 

zeggen ze, de thuissituatie is onhoudbaar wanneer ze niet heel snel een andere 

woonruimte vinden. Zij reageren op veel woningen, niet alleen via de systemen van 

de corporaties, maar zij zoeken ook heel veel op internet via allerlei woningsites en 

sites van particuliere verhuurders. Hoewel deze jongeren lang niet allemaal selec-

tief zijn in hun woonwensen, zoeken de meesten toch een woning met minimaal 

drie kamers. En wat ook belangrijk is, de huur mag niet te hoog zijn, want dan is de 

woning niet meer te betalen. Wel is er een klein deel dat toch elke woning zal ac-

cepteren, want voor hen is de thuissituatie echt onhoudbaar.  

Wie zijn de snelzoekers? 

De snelzoekers staan vaak nog aan het begin van hun wooncarrière. Zo zijn er de 

kamerbewoners. Deze studenten volgen veelal een HBO of universitaire opleiding 

en gaan de laatste jaren van hun studie in. Daarnaast zijn er de jongeren tot 30 

jaar. Zij wonen veelal nog bij hun ouders en volgen een MBO/HBO opleiding of 

hebben deze inmiddels al afgerond en werken sinds enige tijd. Deze beide groepen 

hebben met elkaar gemeen dat zij zo snel mogelijk zelfstandig willen wonen om de 

volgende stap te zetten in hun leven. Vaak zijn zij ontevreden, niet alleen over de 

woning - deze is te klein, ze wonen tenslotte op een kamer - maar toch ook over de 

woonomgeving. Die bevalt niet helemaal meer. En hoe kan iemand zijn of haar 

woonsituatie snel verbeteren? Door veel te reageren op de woningen die voorbij 

komen. De snelzoekers reageren dan ook veel, maar niet lukraak op elke woning, 

want deze moet toch nog aan een aantal eisen voldoen. Maar zij zijn flexibel, 

woonwensen worden dan ook aangepast, dan maar geen grote woning of een 

woning in het centrum. Het is alleen lastig om snel een woning te vinden merken 

de snelzoekers, want zij hebben helaas weinig inschrijfduur en sluiten altijd ach-

teraan in de rij. Sommigen hebben dan ook de moed opgegeven en reageren nau-

welijks meer op de woningen.  

Wie zijn de selectieve zoekers? 

Er zijn jonge en er zijn oudere selectieve zoekers. De jonge selectieve zoekers varië-

ren in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar. De meeste van hen wonen nog bij hun 

ouders of op kamers. Alleen deze woonsituatie heeft z’n langste tijd gehad, want 

deze jonge selectieve zoekers willen zelfstandig wonen. Ze nemen echter geen 

genoegen met de eerste de beste woning die voorbij komt. Zij reageren pas op een 

woning wanneer deze woning aan hun woonwensen voldoet.  
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De oudere selectieve zoekers zijn ouder dan 55 jaar, waarvan een groot aantal al 

met pensioen zijn of een AOW hebben. Zij willen ook graag verhuizen en wel naar 

een grotere woning of naar een woning waar zij er zeker van kunnen zijn dat zij 

zorgfaciliteiten binnen handbereik hebben. Deze woningen komen alleen niet vaak 

langs in de woningkrant en daarom brengen oudere selectieve zoekers ook niet 

vaak een reactie uit. Hun woonwensen zijn te belangrijk en zij zullen deze dan ook 

niet snel aanpassen. Zij vinden het dan ook geen probleem om maximaal nog een 

jaar te wachten om de gewenste woning te krijgen.  

Wie zijn de voorzorginschrijvers? 

Er zijn twee belangrijke groepen voorzorginschrijvers. Ten eerste is er de groep be-

woners van een koopwoning op leeftijd. Deze oudere eigenaarbewoners zijn veelal 

met z’n tweeën en hebben maandelijks iets meer te besteden dan de overige drie 

groepen. Oudere eigenaarbewoners denken alvast vooruit. Zij willen verzekerd zijn 

van een goede woning op hun oude dag: een ruime woning in een rustige omge-

ving en mocht er wat gebeuren, dan zijn de zorgfaciliteiten dicht bij huis. Die nieu-

we woning wordt pas over één tot twee jaar gezocht, of zelfs over meer dan twee 

jaar. Tot die tijd bouwen zij rustig aan hun wachttijd, want nu wonen zij nog naar 

volle tevredenheid in hun huidige woning. 

De tweede groep bestaat uit studenten/jongeren. Deze groep woont vaak nog in bij 

de ouders of hebben een kamer in een studentenhuis. Studenten en jongeren 

schrijven zich uit voorzorg in, omdat zij weten dat zij nu nog te kort zijn ingeschre-

ven om snel kans te maken op een woning. Dit vormt geen probleem, want waar zij 

nu wonen, is ook in orde. En net als voor de oudere eigenaarbewoners, geldt dat de 

verhuizing niet het komende jaar hoeft plaats te vinden. De kamer in het studen-

tenhuis of in ‘Hotel mama’ bevalt nog goed.  

4.5 Discussie 

Op basis van de analyse van de cijfers en de uitkomsten van de enquête kunnen we 

binnen de woningzoekenden grofweg twee groepen onderscheiden: 

• Woningzoekenden die (vooral) snel een woning willen/nodig hebben; 

• Woningzoekenden die (vooral) hun woonsituatie willen verbeteren. 

Gezien het beperkte aanbod hebben beide groepen conflicterende belangen. Hoe 

meer woningen worden toegewezen aan mensen die snel een woning nodig heb-

ben, hoe minder woningen er over blijven waaruit ‘kwalitatieve’ woningzoekenden 

zouden kunnen kiezen. En hoe groter het aanbod voor de kwaliteitszoekers, hoe 

langer het duurt voordat de woningzoekenden die snel willen verhuizen aan de bak 

komen.  

In de distributiesystemen, die tot de jaren negentig gemeengoed waren, werden 

mensen met een kwalitatieve woningvraag en mensen met een urgente woning-

vraag bij elkaar gevoegd. Er werd gebruikgemaakt van puntensystemen om de 

vrijkomende woningen te verdelen tussen beide groepen. Naast de wachttijd wer-

den er punten toegekend aan de ‘behoefte’ van woningzoekenden op basis van 
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criteria als kamertekort, woon/werkafstand en indicaties. Woningzoekenden met 

een kwalitatieve vraag moesten dus meer punten in de vorm van wachttijd op-

bouwen om te kunnen concurreren met de woningzoekenden met een urgente 

vraag. 

In de aanbodsystemen, die in de jaren negentig zijn ingevoerd, zijn de groepen in 

principe gescheiden. Mensen met een kwalitatieve woningvraag kiezen zelf uit het 

aanbod. Mensen met een urgente woningvraag krijgen urgentie en krijgen ofwel 

een woning aangeboden, ofwel krijgen voorrang als ze reageren op woningen uit 

het aanbod. In het laatste geval wordt de keuzevrijheid ingeperkt via een zoekpro-

fiel. 

Tussen wal en schip 

We zien dat de meeste woningzoekenden zich in het aanbodsysteem inderdaad 

gedragen als kwaliteitszoekers. Deze woningzoekenden vertonen strategisch ge-

drag in hun zoektocht naar de gewenste woning. Zij schrijven zich in, reageren af 

en toe op een woning en accepteren de woning alleen wanneer deze naar hun zin 

is. In systemen die werken met inschrijftijd betekent dit dat woningzoekenden zich 

uit voorzorg inschrijven. Dit strategische gedrag heeft er wel toe geleid dat enorme 

aantallen woningzoekenden staan ingeschreven en de ‘wachttijden’ zijn opgelo-

pen. Hierdoor is het voor woningzoekenden die snel willen verhuizen moeilijk ge-

worden om in het aanbodsysteem aan de beurt te komen.  

Voor urgentie komen veel van hen niet in aanmerking. Als reactie op het toene-

mende gebruik (en misbruik) van deze urgentieregelingen zijn de urgentieprocedu-

res de afgelopen jaren in veel systemen op twee manieren strenger geworden.  

• De criteria om in aanmerking te komen zijn strenger geworden. Zo maken 

mensen die vanwege echtscheiding een andere woning nodig hebben meestal 

geen kans, tenzij er kinderen in het spel zijn. 

• De keuzeruimte van urgenten is verder ingeperkt. Urgenten komen alleen in 

aanmerking voor minder populaire woningen, met bescheiden afmetingen. 

Hierdoor valt een deel van woningzoekenden met een urgente woningvraag buiten 

de boot. Dit zijn de woningzoekenden waarover we lezen in de krant, die wethou-

ders aanklampen op straat en die kamerleden aanspreken in de trein9. 

Het gaat om een heel diverse groep woningzoekenden, waaronder: 

• Mensen die na het verbreken van een relatie een woning zoeken; 

• Mensen die vanwege andere baan of studie willen verhuizen; 

• Mensen van wie de woonsituatie net niet slecht genoeg is voor urgentie; 

• Jongeren die op zichzelf willen gaan wonen. 

De overeenkomst tussen de groepen is dat zij vanwege een onverwachte wending 

in hun leven of hun te jonge leeftijd niet hebben kunnen anticiperen op de volgen-

de verhuisstap. 

voetnoot 

9 Zie weblog PvdA-Kamerlid Staf Depla (www.stafdepla.nl), 6 oktober 2006. 
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We zouden dus het volgende kunnen concluderen: 

• De huidige systemen voldoen redelijk voor mensen die de tijd hebben, die 

ruim van te voren hun volgende verhuisstap kunnen plannen. 

• Ze voldoen veel minder goed voor mensen die plotseling moeten verhuizen, 

uit nood of omdat ze een baan ergens anders accepteren. 

Alternatieven 

De bovenstaande conclusies worden kennelijk breed gedeeld, want in veel syste-

men zien we de laatste tijd aparte regelingen ontstaan voor woningzoekenden die 

wel snel een woning willen maar geen recht hebben op urgentie. Enkele voorbeel-

den: 

• In Almere is al in 2002 geëxperimenteerd met een urgentiesysteem waarbij 

woningzoekenden zichzelf urgent konden verklaren. Zij kregen binnen één 

jaar een woning aangeboden, zonder dat daarbij rekening werd gehouden 

met de woonwensen. Na een evaluatie door OTB werd deze regeling omge-

vormd tot een ‘snelzoeksysteem’. De wachttijd voor deze woningen is korter, 

maar er zijn wel extra voorwaarden. Woningzoekenden mogen alleen reage-

ren op snelzoekwoningen met maximaal evenveel kamers als het aantal leden 

van het huishouden. Bovendien mag slechts één keer een aangeboden snel-

zoekwoning geweigerd worden, anders verliezen de woningzoekenden hun 

inschrijving. 

• In diverse aanbodsystemen is een aparte module ingericht waarin woningen 

verloot worden. De ‘wachttijd’ speelt bij deze woningen dus geen rol. Zo 

wordt in Haaglanden van juli 2006 tot januari 2007 geëxperimenteerd met 

het dagelijks aanbieden van kleine woningen, waarbij de volgorde door loting 

wordt bepaald. Aan de woningzoekenden die reageren op de ‘Directe Zoek 

woningen’ worden geen eisen gesteld wat betreft het inkomen en de huis-

houdensgrootte. Woningzoekenden mogen slechts één keer weigeren na be-

zichtiging van de woning, anders mogen zij drie maanden niet reageren op 

vrijkomende Directe Zoek Woningen. 

• Lotingsystemen zien we soms ook in combinatie met het optiemodel, zoals in 

Velsen. Dit wordt wel het optie/winkelmodel genoemd. Het optiesysteem is 

gericht op woningzoekenden met een kwalitatieve woningvraag, terwijl het 

‘winkelmodel’ (loting) woningzoekenden bedient die snel willen verhuizen. 

• We zien ook steeds meer systemen waarin het aanbodmodel, het optiemodel 

en verloting alledrie vertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld in Rivierenland en de 

Bommelerwaard. 

• De nieuwe Huisvestingsverordening van het KAN-gebied voorziet in het aan-

bieden van woningen volgens het zogenaamde makelaars- of toonbankmodel. 

Bij deze woningen geldt het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Kortom, de oplossing voor de woningzoekenden die tussen wal en schip dreigen te 

vallen wordt gezocht in differentiatie van toewijzingsmodellen. Woningzoekenden 

die snel een woning willen en geen urgentie kunnen krijgen, kunnen terecht in een 
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aparte module waarin actief zoeken meer wordt beloond dan in het traditionele 

aanbodmodel met wachttijd als volgordecriterium. 
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5 
Beperkingen van de keuzevrijheid  

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we geconstateerd dat er grofweg twee groepen 

woningzoekenden onderscheiden kunnen worden: 

• Woningzoekenden die (vooral) snel een woning willen/nodig hebben; 

• Woningzoekenden die (vooral) hun woonsituatie willen verbeteren. 

Als sociale huisvester zou je beide groepen willen bedienen. De eerste groep zou je 

zo snel mogelijk een woning willen bieden. De tweede groep zou je zoveel mogelijk 

zelf willen laten kiezen. 

Dit hoofdstuk gaat in op de keuzevrijheid voor woningzoekenden binnen de woon-

ruimteverdeling. Deze keuzevrijheid wordt beperkt door verschillende regels. Uit de 

enquête onder woningzoekenden in twee regio’s blijkt dat ruim de helft van de 

woningzoekenden denkt dat de huidige regels voor hen een beperking vormen om 

snel een woning te vinden.  

De beperkingen die de regelgeving op het gebied van woonruimteverdeling aan de 

keuzevrijheid van woningzoekenden stelt, kunnen uiteengelegd worden in twee 

dimensies. Binnen de huidige systemen bepalen passendheidscriteria, zoals huur-

inkomensnormen, woningbezettingsnormen en doelgroeplabels, binnen welk voor-

raadsegment woningzoekenden een woning kunnen krijgen.  

De reikwijdte van het aanbod waaruit men mag kiezen, wordt tevens beperkt door 

criteria die gelden voor de toelating van woningzoekenden tot een bepaald wo-

ningmarktgebied, met name bindingseisen. Deze beperken de geografische zoek-

ruimte. Los van de formele beperkingen die de regelgeving stelt, wordt de toegan-

kelijkheid van woningmarktgebieden beperkt door drempels waardoor het zoeken 

extra moeite kost. Het naast elkaar bestaan van verschillende systemen heeft tot 

gevolg dat woningzoekenden zich meerdere keren moeten inschrijven wanneer zij 

hun zoekgebied niet willen beperken tot het woningmarktgebied van één systeem. 

Bovendien is de benodigde informatie over aanbod en regelgeving niet altijd en 

overal vrij beschikbaar. 
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5.2 Passendheidscriteria 
De woningen die via het aanbodmodel worden aangeboden zijn niet voor alle inge-

schreven woningzoekenden toegankelijk. Om een geldige reactie te kunnen plaat-

sen op een bepaalde woning moet de woningzoekende voldoen aan verschillende 

voorwaarden, de zogenaamde ‘passendheidscriteria’: 

• Huurinkomensnormen zijn bedoeld om te voorkomen dat ‘scheefheid’ ontstaat 

in de verhouding tussen de huurprijs van de woning en het inkomen van de 

toekomstige huurder.  

• Woningbezettingsnormen dienen ervoor te zorgen dat de grootte van de wo-

ning in overeenstemming is met het aantal leden van het toekomstige huis-

houden. 

• Labels kunnen nog extra eisen bevatten om een aantal woningen te reserveren 

voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld starters, senioren of gehandicapten. 

Beperkende werking van passendheidscriteria 

De passendheidscriteria zijn niet in elk aanbodsysteem even streng en vormen dus 

per systeem in verschillende mate een beperking voor woningzoekenden. Om er-

achter te komen in hoeverre dit in Noord-Holland het geval is, heeft RIGO in 2005 

een telefonische enquête gehouden onder woningzoekenden in drie regio’s, name-

lijk de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en de regio Amsterdam10. Aan 

de 938 respondenten is gevraagd of het naar hun eigen oordeel vaak voorkomt dat 

zij niet op een bepaalde woning mogen reageren, terwijl zij dat wel zouden willen. 

Woningzoekenden die zich in Noord-Kennemerland11 hebben ingeschreven, von-

den in meerderheid (58%) dat dit vaak voorkomt. In de overige twee regio’s lag dit 

aandeel rond de 40%. Maar er waren ook veel woningzoekenden die zeiden dat dit 

nooit voorkomt, variërend van 32% in Noord-Kennemerland tot 62% bij Woningnet 

Amsterdam. Als meest voorkomende reden dat zij niet op een voor hen interessan-

te woning mogen reageren, noemden woningzoekenden vaker huurinkomensnor-

men dan woningbezettingsnormen.  

De respondenten is ook gevraagd in hoeverre zij gebruik zouden maken van een 

verdere versobering van passendheidseisen door ook op goedkopere, duurdere, 

kleinere of grotere woningen te reageren (zie figuur). De grootste belangstelling 

van woningzoekenden gaat uit naar de mogelijkheid om op goedkopere woningen 

te reageren. Voor de mogelijkheid om op duurdere woningen te reageren zijn veel 

minder belangstellenden. Bovendien bestaat een groot deel van deze groep uit 

woningzoekenden die ook op goedkopere woningen willen reageren.  

voetnoot 

10 Beperkingen van de keuzevrijheid in de woonruimteverdeling. Noord-Hollandse woningzoe-

kenden aan het woord. RIGO Research en Advies i.o.v. Provincie Noord-Holland, juli 2005. 
11 De passendheidscriteria zijn in Noord-Kennemerland inmiddels sterk teruggedrongen. 
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figuur 5-1 Voorzien gebruik van versobering passendheidscriteria per woningmarktgebied 
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Bij het gebruikmaken van versobering van woningbezettingsnormen speelt de 

leeftijd een belangrijke rol. Meer dan 70% van de woningzoekenden tussen de 25 

en 45 jaar is geïnteresseerd in grotere woningen, terwijl slechts 30% van hen be-

langstelling heeft voor kleinere.  

Ondanks de verschillen in regelgeving zijn er opvallend weinig verschillen tussen de 

drie regio’s in de mate waarin woningzoekenden zeggen gebruik te zullen maken 

van een eventuele uitbreiding van hun keuzeruimte. De antwoorden van woning-

zoekenden lijken daarom meer te zeggen over de woonwensen van groepen wo-

ningzoekenden en de schaarste aan bepaalde woningtypen (bijv. grote woningen) 

dan over de mate waarin de huidige passendheidscriteria de keuzevrijheid van 

woningzoekenden beperken. 

Ervaringen in het KAN-gebied 

Op 1 februari 2000 ging in het KAN het SEV-experiment ‘Sturing loslaten’ van start. 

Om woningzoekenden meer keuzevrijheid te geven werden in het regionale aan-

bodmodel voor de helft van de vrijkomende woningen de passendheidscriteria uit 

de regionale huisvestingsverordening buiten werking gesteld. Om in aanmerking te 

komen voor deze experimentwoningen hoefden woningzoekenden niet meer te 

voldoen aan de normen met betrekking tot het inkomen en de huishoudensgroot-

te. Voor de controlewoningen, de andere helft van het vrijkomende aanbod, golden 

de passendheidsnormen wel. Het experiment duurde tot 1 maart 2002.  

Uit de evaluatie van het experiment blijkt dat tachtig procent van de toewijzingen 

van experimentwoningen binnen de passendheidscriteria vielen. Bij de overige 

twintig procent ging ongeveer de helft van de woningzoekenden duurder en de 

andere helft goedkoper wonen dan bij de controlewoningen mogelijk was geweest. 

Mensen met hoge inkomens maakten meer gebruik van de mogelijkheid om goed-
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koper te gaan wonen dan andersom. Dit baarde de Woonbond en lokale huurders-

organisaties zorgen omtrent de beschikbaarheid van goedkope woningen voor de 

doelgroep. Scheef wonende lage inkomensgroepen zorgden bij de experimentwo-

ningen voor hogere huursubsidiekosten12. 

Uit een telefonische enquête onder 600 woningzoekenden is gebleken dat het 

draagvlak voor het loslaten van de criteria groot is. Circa tachtig procent van de 

woningzoekenden stelde de keuzevrijheid die de nieuwe methode van woonruim-

teverdeling biedt zeer op prijs. Daarom heeft het bestuur van het KAN het experi-

ment per 1 maart 2002 omgezet in regulier beleid.  

In 2005 is het KAN-woonruimteverdeelsysteem geëvalueerd. Hierbij is geconclu-

deerd dat het afschaffen van de huurinkomensnormen en de woningbezettings-

normen niet heeft geleid tot verdringing van respectievelijk lage inkomensgroepen 

en grote huishoudens. Overigens krijgen huishoudens met meer dan vijf leden 

voorrang bij de toewijzing van woningen met meer dan vier kamers, omdat deze 

woningen zeer schaars zijn13. 

Momenteel ligt er een concept voor een nieuwe Huisvestingsverordening (juni 

2006) voor het KAN-gebied. In het ‘hoofdsysteem’ blijven passendheidscriteria 

achterwege (behalve voor grote woningen, leeftijdsgebonden woningen, studen-

tenwoningen en woongroepen), maar krijgen gemeenten en corporaties wel de 

mogelijkheid om prestatieafspraken te maken over het hanteren van passend-

heidscriteria, in het kader van ‘lokaal maatwerk’. Hiervoor mag maximaal 20% van 

het aanbod onder de aftoppingsgrens worden gebruikt. 

Ervaringen elders 

Sinds het SEV-experiment in het KAN-gebied zijn de passendheidscriteria in veel 

aanbodsystemen teruggedrongen of helemaal afgeschaft. 

In 2003 werd in de Gooi- en Vechtstreek een experiment gestart waarbij huurinko-

mensnormen sterk werden teruggedrongen en woningbezettingsnormen kwamen 

te vervallen. Daarnaast mochten starters en doorstromers op dezelfde woningen 

reageren, wat voorheen niet het geval was. De toegenomen keuzevrijheid leidde 

tot een aanzienlijke stijging van het aantal reacties: in 2003 werd gemiddeld 2,5 

keer zoveel op een woning gereageerd als het jaar ervoor. Alleenstaanden kregen 

meer en grotere woningen toegewezen dan voorheen. Van het aanbod werd 54% 

toegewezen aan de huursubsidiedoelgroep14.  

Uit een schriftelijke enquête met 338 respondenten bleek dat vooral de geslaagde 

woningzoekenden van mening waren dat de keuzemogelijkheden door het expe-

riment zijn toegenomen. Ook beoordeelde 53% van de geslaagden de nieuwe ver-

deling als rechtvaardig, tegen 35% van de nog niet geslaagden. Beide groepen wa-

ren het in meerderheid eens met de versoepeling van de inkomenseisen. Het losla-

voetnoot 

12 Het Experiment Woonruimteverdeling KAN. B&A Groep i.o.v. SEV, september 2001. 
13 Evaluatie KAN-woonruimteverdeelsysteem 2002-2005, juni 2005. 
14 Eindrapportage experiment modernisering woonruimteverdeling, september 2004. 
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ten van de woningbezettingsnormen kan op minder begrip rekenen. Vooral het 

toelaten van alleenstaanden in grote eengezinswoningen wordt als onrechtvaardig 

gezien. 

Niet alleen in het aanbodmodel maar ook in het optiemodel kunnen passendheids-

criteria worden gehanteerd. In de meeste gevallen waarin gekozen wordt voor het 

optiemodel, laat men deze echter achterwege. In 2004 liet de SEV vier optiesyste-

men evalueren via een schriftelijke enquête onder 376 woningzoekenden in Smal-

lingerland, de regio IJmond en Breda. Bij de woningzoekenden die tevreden zijn 

met het systeem in hun regio (45% van de respondenten), bleek het wegvallen van 

leeftijdsgrenzen (bij 38%), huurinkomenseisen (30%) en woningbezettingsnormen 

(21%) een belangrijke rol te spelen bij die tevredenheid15. 

Ook in verschillende experimenten met loting zijn tegelijkertijd de passendheidscri-

teria losgelaten. In 2004 zijn vier van deze experimenten door Onderzoeksinstituut 

OTB geëvalueerd, namelijk in Rotterdam (Woonbron), Doetinchem (Sité), de Ach-

terhoek en Enschede (De Woonplaats) en Wonen in Velsen. Uit het onderzoek bleek 

dat in Rotterdam en Doetinchem over het algemeen sprake was van een ‘passende’ 

verdeling (laag inkomen en lage huur/hoog inkomen en hoge huur). Het loslaten 

van de criteria met betrekking tot de huishoudensgrootte leidde vooral tot vergro-

ting van de keuzevrijheid voor de een- en tweepersoonshuishoudens. Het loslaten 

van inkomenseisen leidt tot weinig discussie, in tegenstelling tot de ontkoppeling 

van de huishoudensgrootte en de woninggrootte (Doetinchem en Ensche-

de/Achterhoek). Sommige stakeholders en woningzoekenden vinden het ontoe-

laatbaar dat in tijden van krapte op de woningmarkt een eenpersoonshuishouden 

in aanmerking kan komen voor een drie- of vierkamerwoning16.  

5.3 Geografische beperkingen 
De keuzevrijheid van woningzoekenden wordt binnen de sociale huursector niet 

alleen beperkt door passendheidscriteria. Ook het gebied waarbinnen woningzoe-

kenden naar een huurwoning kunnen zoeken is niet onbegrensd. Van vrije vesti-

ging is zeker in het westen van Nederland geen sprake. Over het algemeen is het 

makkelijker om een woning te krijgen voor woningzoekenden die binnen hun 

woongemeente of –regio verhuizen, dan voor woningzoekenden die uit een ander 

deel van het land komen. Daarbij spelen niet alleen ‘harde’ regels een rol, maar ook 

‘zachte’ drempels voor woningzoekenden die buiten het woningmarktgebied wo-

nen: 

• Toelating: Via bindingseisen kan aan woningzoekenden die een woningmarkt-

gebied willen betreden de voorwaarde worden gesteld, dat zij economisch of 

maatschappelijk gebonden zijn aan de betreffende regio of gemeente: men 

moet er werken, studeren, wonen of een aantal jaren gewoond hebben. Deze 

voetnoot 

15 Wachten wordt beloond, Evaluatie van het optiemodel, B&A Groep i.o.v. SEV november 2004. 
16 Gelijke kansen voor iedereen: Het is een loterij. Evaluatie van experimenten met loting in de 

woonruimteverdeling. Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft, i.o.v. SEV, maart 2005. 
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voorwaarde kan niet gesteld worden aan enkele bijzondere doelgroepen zoals 

65-plussers, uitkeringsgerechtigden en statushouders. 

• Inschrijving: Het naast elkaar bestaan van verschillende systemen betekent dat 

woningzoekenden zich apart moeten inschrijven bij diverse aanbieders om in 

aanmerking te komen voor woningen die via verschillende systemen verdeeld 

worden. De wachttijd of punten die woningzoekenden in het ene systeem 

hebben opgebouwd, kunnen niet gebruikt worden in het andere systeem. Bo-

vendien moeten woningzoekenden meerdere keren inschrijfgeld betalen. 

• Volgordebepaling: In veel verdelingsystemen worden woningzoekenden die 

buiten het woningmarktgebied wonen niet op dezelfde manier behandeld als 

de inwoners van het gebied. Inwoners krijgen soms direct of indirect voorrang 

boven woningzoekenden van elders. 

• Informatie: Woningzoekenden van buiten het woningmarktgebied hebben 

vaak een informatieachterstand ten opzichte van woningzoekenden die in het 

gebied wonen. Zo hebben niet alle systemen een Internetsite waarop alle in-

formatie over de regels en het aanbod te vinden is. 

Beperkende werking van geografische beperkingen 

In de eerder genoemde enquête voor de provincie Noord-Holland heeft RIGO ook 

onderzocht in hoeverre de geografische beperkingen woningzoekenden in hun 

zoekgedrag belemmeren. In het onderzoek is gevraagd naar de interesse van wo-

ningzoekenden in delen van Noord-Holland die buiten het woningmarktgebied 

liggen waar zij staan ingeschreven. Een op de vijf respondenten in het onderzoek 

zegt belangstelling te hebben voor sociale huurwoningen in andere delen van de 

provincie. Wanneer de wachttijden daar korter zouden zijn, zou nog eens 7,5% (en 

12,5% misschien) eventueel naar andere delen van Noord-Holland willen verhui-

zen. Starters hebben meer belangstelling dan doorstromers. Dit verschil wordt 

veroorzaakt door een leeftijdseffect: hoe ouder de woningzoekende, hoe minder 

interesse om naar andere delen van Noord-Holland te verhuizen. In totaal is dus 

60% van de woningzoekenden alleen geïnteresseerd in hun eigen woningmarktge-

bied, ook als de wachttijden elders korter zijn.  

Van de 20% die ook zonder kortere wachttijden geïnteresseerd is in andere wo-

ningmarktgebieden, heeft een kwart zich ook daadwerkelijk ingeschreven bij een 

ander verdeelsysteem. De andere 75% is gevraagd wat hen ervan weerhoudt om 

zich bij een andere aanbieder in te schrijven, ondanks hun belangstelling om elders 

een woning te huren. Een kwart van hen geeft een reden op die te maken heeft 

met de inrichting van de verdelingsystemen. Een deel van deze groep denkt dat zij 

zich niet mogen inschrijven in andere gebieden, een ander deel geeft een specifieke 

belemmering aan, zoals bindingseisen. Bij eenderde van de woningzoekenden die 

zich ondanks hun interesse niet in andere woningmarktgebieden hebben inge-

schreven, speelt de inschatting weinig of geen kans te zullen maken een rol bij die 

beslissing. Bindingseisen en lange wachttijden zijn de meest genoemde belemme-

ringen. 
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Een groot deel (45%) van de woningzoekenden met interesse voor andere wo-

ningmarktgebieden zegt zich alsnog te zullen inschrijven in andere woningmarkt-

gebieden wanneer de bindingseisen zouden worden afgeschaft. In totaal gaat het 

om 16% van de ondervraagde woningzoekenden. Ook de hypothetische situatie 

van één provinciaal verdelingsysteem is aan de respondenten voorgelegd. Daarbij 

is hen gevraagd of zij in dat geval ook op woningen zouden reageren die buiten het 

woningmarktgebied liggen waar zij nu staan ingeschreven. Een kwart van alle 

woningzoekenden zegt dit inderdaad te zullen doen, 60% verwacht daarentegen 

van niet17.  

Ervaringen in de provincie Utrecht 

In de provincie Utrecht is één provinciaal verdeelsysteem al bijna een feit. In april 

2003 zijn de woningmarktgebieden en de regionale aanbodsystemen van drie van 

de vier regio’s samengevoegd, waardoor woningzoekenden zich in dit gebied vrij 

kunnen vestigen en via één aanbodsysteem van Woningnet kunnen reageren op 

alle woningen. Op basis van cijfers van Woningnet heeft RIGO onderzocht welke 

gevolgen dit heeft gehad voor de verhuisstromen in de sociale huursector18.  

Na de samenvoeging de drie deelgebieden hadden woningzoekenden geen binding 

of aparte inschrijving meer nodig om op woningen in een ander deelgebied te kun-

nen reageren. Vanaf april 2003 nam het aantal interregionale reacties dan ook 

sterk toe. Ook het percentage verhuringen aan woningzoekenden uit andere deel-

gebieden steeg, vooral bij eengezinswoningen (zie figuur). Dit effect kwam het 

sterkst naar voren in Zuidoost, maar ook daar werden nog altijd de meeste wonin-

gen verhuurd aan lokale inwoners. In 2005 is de belangstelling om naar een ander 

deelgebied te verhuizen afgezwakt. We kunnen spreken van een ‘boeggolfeffect’. 

figuur 5-2 Ontwikkeling percentage verhuringen van eengezinswoningen en flatwoningen aan 

woningzoekenden uit andere deelgebieden , per deelgebied (bestemming), 2001-2005  
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17 Zie noot 10. 
18 Eén provincie, één woningmarkt. Effecten van het provinciale woonruimteverdelingsbeleid, 

RIGO Research en Advies, i.o.v. Provincie Utrecht, maart 2006. 
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In september 2006 heeft de Provincie besloten om ook de resterende woning-

marktgebieden in de provincie te laten fuseren en de regionale bindingseisen te 

vervangen door provinciale bindingseisen, zodat binnen de provincie vrije vestiging 

ontstaat. De overgebleven aanbodsystemen worden niet samengevoegd, waardoor 

de overige geografische beperkingen wel blijven bestaan. 

5.4 Conclusies en discussie 
Passendheidscriteria en geografische beperkingen beperken ontegenzeggelijk de 

keuzevrijheid van woningzoekenden. En daarvoor zijn ze feitelijk ook bedoeld. 

Huurinkomensnormen zijn bedacht om te voorkomen dat huishoudens in verhou-

ding tot hun inkomen een te dure woning zouden huren of dat huishoudens met 

een hoog inkomen een goedkope huurwoning zouden betrekken. Woningbezet-

tingsnormen moeten voorkomen dat overbewoning ontstaat of dat alleenstaanden 

een schaarse grote huurwoning krijgen. En geografische beperkingen zoals bin-

dingseisen zijn bedoeld om lokale woningzoekenden te beschermen. 

In de praktijk blijkt dat wanneer beperkingen worden opgeheven geen grote ver-

anderingen ontstaan in het keuzegedrag van woningzoekenden. Veruit de meeste 

woningzoekenden kiezen namelijk uit zichzelf wel voor een woning die past bij hun 

inkomen en huishoudensamenstelling en zijn niet geneigd om over grote afstand 

te verhuizen. De beperkingen houden weinig woningzoekenden tegen, dus je kunt 

ze net zo goed afschaffen, zou de conclusie kunnen zijn.  

Ondanks het voorgaande denkt de helft van de woningzoekenden in de regio’s 

Utrecht en Drechtsteden dat zij meer kans zouden maken op een woning als alle 

huurinkomensnormen, woningbezettingsnormen en bindingseisen zouden worden 

afgeschaft. Daarbij denkt 35% sneller een woning te vinden wanneer zij ook in 

andere regio’s zouden mogen zoeken. De eisen aan inkomen en huishoudengrootte 

worden door de helft van de woningzoekenden als beperking ervaren. Een grotere 

keuzevrijheid wordt dan ook door veel woningzoekenden gewaardeerd. Het af-

schaffen van beperkingen leidt in het algemeen tot meer reacties. 

Daar staat wel tegenover dat het helemaal loslaten van passendheidscriteria ook 

kan leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid bij woningzoekenden. Dan gaat 

het met name om het toelaten van hoge inkomens in goedkope woningen en al-

leenstaanden in grote woningen. 


