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Notitie: Reactie op het standpunt van de VNG m.b.t. de toewijzing van sociale 

koopwoningen op grond van een doelgroepenverordening 

 

Voor: Gemeente Haarlem, Philomeen Hillege   

Van: Bregman Advisering in opdracht van het Expertteam Woningbouw van RVO, Arjan 

Bregman 

Datum: 24 januari 2020  

 

1. Inleiding, vraagstelling en opzet van deze notitie 

 

1.1. Inleiding 

In zijn notitie “Enkele vragen m.b.t. de ontwerp doelgroepenverordening van de gemeente 

Haarlem” d.d. 15 augustus 2019 beantwoordde ondergetekende diverse vragen die binnen de 

gemeente Haarlem leefden met betrekking tot de destijds ter inzage liggende concept-

verordening. Ook stelde de gemeente nog enkele vragen/punten aan de orde die de gemeente 

graag wilde checken en waar de gemeente zelf niet veel verder mee kwam met het zoeken 

naar regelgeving en/of voorbeelden. Dit betreft onder meer het volgende punt: 

 

- De gemeente Haarlem komt doelgroepverordeningen van andere gemeenten tegen 

waarbij er voor sociale koopwoningen ook voorrang aan diverse groepen worden 

gegeven, bijvoorbeeld aan woningzoekenden die een huurwoning achterlaten. Is dit in 

strijd met de Huisvestingswet (geen regels mogelijk voor koopwoningen)? Zijn er 

gevallen bekend waarbij dit is aangevochten? Is er andere jurisprudentie in relatie tot 

deze verordening?  

 

In zijn notitie van 15 augustus 2019 stelde ondergetekende zich ten aanzien van dit punt op 

het standpunt dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever – tot uitdrukking gebracht 

bij de behandeling van het wetsvoorstel van de Huisvestingswet – is dat gemeenten niet de 

juridische mogelijkheid krijgen om voorrang te verlenen aan bepaalde groepen bij het 

nieuwbouw koopwoningen. De gemeente Haarlem heeft dit standpunt van ondergetekende 

gevolgd bij de aanpassing van de concept verordeniing. 

 

Bij de behandeling van de concept-verordening doelgroepen woningbouw in de 

raadscommissie is echter een discussie met raadsleden ontstaan juist over de mogelijkheid van 

toewijzing van sociale koopwoningen.  

 

Een aantal raadsleden is namelijk niet overtuigd van de door ondergetekende genoemde 

argumenten en heeft de VNG benaderd. Uit de reactie van de VNG, waarbij wordt verwezen 

naar doelgroepenverordeningen van andere gemeenten, kan worden afgeleid dat de VNG wel 

juridische ruimte ziet voor gemeenten om voorrang te verlenen aan bepaalde groepen bij het 

toewijzen van nieuwbouw koopwoningen.  

 

1.2. Vraagstelling 

De gemeente Haarlem heeft aan RVO om een reactie gevraagd op het standpunt van de VNG. 

In deze notitie zal ondergetekende namens RVO deze reactie geven. 

 

1.3. Opzet van deze notitie 

De opzet van deze notitie is zo dat hierna in paragraaf 2 het standpunt van de VNG en de 

inhoud en toelichting van de doelgroepenverordeningen waarnaar de VNG verwijst zullen 
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worden weergegeven, voor zover relevant voor de in deze notitie aan de orde zijnde vraag. In 

paragraaf 3 zal ondergetekende hierop zijn reactie geven. 

 

2. Het standpunt van de VNG 

 

2.1. De vraagstelling aan de VNG 

De raadsleden die bedenkingen hebben bij het door ondergetekende in zijn notitie van 15 

augustus 2019 ingenomen standpunt, hebben aan de VNG het volgende voorgelegd: “Is het 

mogelijk om sociale koopwoningen in een doelgroepenverordening op te nemen. Een advies 

van hoogleraar bouwrecht de heer Bregman aan de minister van Binnenlandse Zaken stelt dat 

artikel 1 sub e van de Bro op dit punt in strijd is met de Memorie van Toelichting van de 

Huisvestingswet 2014. Een groot aantal gemeenten heeft wel sociale koopwoningen 

opgenomen in de doelgroepenverordening en als doelgroep bijvoorbeeld genoemd 

woningzoekenden met een inkomen tussen 1 en 1,5 keer modaal. Amsterdam heeft echter 

sociale koopwoningen op grond van het advies van de heer Bregman niet in de verordening 

opgenomen, maar zich beperkt tot sociale huurwoningen en middenhuurwoningen.” 

 

De raadsleden stellen aansluitend aan deze omschrijving van de problematiek de volgende 

vragen: “Heeft de heer Bregman gelijk, en zo ja, welk onderdeel van de MvT geeft dan 

aanleiding tot de veronderstelling dat de Bro op het hierboven genoemde punt in strijd is met 

de Huisvestingswet? Het gemeentebestuur van Haarlem speelt nu met de gedachte om sociale 

koopwoningen toch in de doelgroepenverordening op te noemen maar dan zonder een 

doelgroep te benoemen. Is dit niet in strijd met de Bro? 

  

2.2. De reactie van de VNG 

Namens de VNG heeft Jeroen de Leede (beleidsmedewerker van het Team Leefomgeving) op 

deze vraag het volgende antwoord geformuleerd: “De Huisvestingswet en de 

huisvestingsverordening (onderdeel woonruimteverdeling) hebben betrekking op 

huurwoningen. De categorie sociale koop in het bestemmingsplan heeft betrekking op nieuw 

te bouwen koopwoningen. Er is dus geen relatie (en geen conflict) tussen die twee 

instrumenten. 

 

Wanneer de gemeente sociale koop in een bestemmingsplan opneemt, is zij verplicht een 

doelgroepenverordening vast te stellen. In het Bro art. 1.1.1 staat: “sociale koopwoning: 

koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste € 200.000, waarbij de 

instandhouding voor de in een gemeentelijke verordening omschreven doelgroep voor een in 

de verordening vastgesteld tijdvak van ten minste een jaar en ten hoogste tien jaar na 

ingebruikname is verzekerd.” In art. 3.1.2 staat: “Indien een bestemmingsplan regels bevat ten 

aanzien van sociale koopwoningen kan de gemeenteraad na regionale afstemming een lagere 

koopprijsgrens vaststellen dan € 200.000.” De doelgroepenverordening moet de doelgroep 

dus omschrijven. 

 

2.3. De doelgroepenverordening van de gemeente Noordwijk 

In de reactie van de VNG is een link opgenomen naar de toelichting bij de 

doelgroepenverordening van de gemeente Noordwijk. Deze luidt, voor zover relevant voor 

sociale koopwoningen, als volgt: “Met de vaststelling van de doelgroepenverordening ontstaat 

een wettelijke basis om uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid in nieuwe 

bestemmingsplannen en exploitatieplanen af te dwingen en hiermee de sociale huur- en 

koopwoningen aan de juiste doelgroep te kunnen toewijzen.   
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Maximale inkomensgrenzen en preferente doelgroep 

Voor doelgroepen die in aanmerking komen voor de sociale huur- en koopwoningen worden 

maximale inkomensgrenzen gedefinieerd. Voor wat betreft de doelgroep sociale koop wordt 

in de verordening tevens een volgorde van toewijzing opgenomen en gelden achtereenvolgens 

huishoudens (met een verzamelinkomen tot €45.000,-) die een sociale huurwoning van de 

Noordwijkse Woningstichting achterlaten en huishoudens die een huurwoning in Noordwijk 

achterlaten als preferente doelgroep. Voor woningen van de NWS (artikel 3 lid 1) gelden de 

regels van het regionale woonruimteverdeelsysteem. Bij doorstroming vanuit andere 

woningen gelden deze regels niet. Om misbruik te voorkomen is de regel opgenomen dat, 

wanneer aanbieding via de doelgroep van lid 1 niet slaagt, de doorstromers als bedoeld in lid 

2 minimaal een jaar woonachtig moeten zijn in de achter te laten huurwoning."  

  

Inkomenstoets  

Ten behoeve van de inkomenstoets dient een inkomensverklaring van de Belastingdienst te 

worden aangeleverd. (…) De instandhoudingstermijn voor sociale koopwoningen bedraagt 

tien jaar.  

  

Uitvoering Sociale koopwoningen 

De ontwikkelaar dient bij de verkoop van de woningen de gegevens van de kopers te 

overleggen aan de gemeente zodat een GBA check kan plaatsvinden. Het toezicht op de 

uitvoering gebeurt door de gemeente Noordwijk. De notaris ziet toe op de naleving van de 

toewijzing en verkoop gedurende de instandhoudingstermijn waarbij de bepalingen moeten 

worden opgenomen in de akte van levering 

 

2.4. De doelgroepenverordening van de gemeente Barneveld  

Artikel 3 van de verordening Doelgroep sociale koopwoningen) luidt als volgt: “De doelgroep 

voor sociale koopwoningen zijn huishoudens die op het moment van de start van de 

inschrijfprocedure voor de desbetreffende woning(en) een gezamenlijk Huishoudeninkomen 

van maximaal € 50.000,- bruto hebben. Het college van burgemeester en wethouders kan dit 

norminkomen jaarlijks aanpassen.” 

 

In de toelichting bij de verordening wordt onder meer opgemerkt: “In het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) heeft de rijksoverheid gedefinieerd wat wordt begrepen onder sociale huur- en 

koopwoningen en middenhuur woning. De definiëring van de doelgroep voor deze woningen 

wordt in het Bro echter bij de gemeente gelegd. Dit betekent dat de gemeente een doel-

groepenverordening moet hebben om kwalitatieve eisen te kunnen stellen in nieuwe 

bestemmingsplannen en exploitatieplannen. In de betreffende verordening definieert de 

gemeente de doelgroepen voor sociale huur- en koopwoningen en middenhuur woningen door 

middel van inkomensgrenzen. Daarnaast moet in deze verordening de instandhoudingtermijn 

voor deze woningen worden bepaald, binnen de in het Bro gestelde grenzen.” 

 

Verderop staat nog het volgende: “Voor wat betreft de definiëring van de doelgroep wordt 

voor wat betreft de sociale huurwoningen aansluiting gezocht bij de Woningwet 2015. Voor 

sociale koopwoningen en middenhuur woningen geldt een bruto huishoudeninkomen van 

maximaal € 50.000,-.” 
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3. De reactie van ondergetekende  

 

3.1. De argumenten voor het standpunt in de notitie van 15 augustus 2019 

Voor de onderbouwing van zijn in de notitie van 15 augustus 2019 ingenomen het standpunt 

dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever is dat gemeenten niet de juridische 

mogelijkheid krijgen om voorrang te verlenen aan bepaalde groepen bij het nieuwbouw 

koopwoningen, verwees ondergetekende naar de parlementaire behandeling van de 

Huisvestingswet, waarbij bij de derde nota van wijziging een verbod op gemeentelijke regels 

inzake woonruimteverdeling bij uitgifte van kavels voor koopwoningen in de 

Huisvestigingswet ingevoegd. In de toelichting bij deze nota van wijziging wordt – zo 

citeerde ondergetekende in zijn notitie van 15 augustus 2019 - deze wijziging als volgt 

toegelicht: “Met deze nota van wijziging wordt voorgesteld het niet langer mogelijk ter maken 

dat koopwoningen en bouwkavels onder de woonruimteverdeling gebracht worden. De 

overwegingen voor deze wijzigingen zijn deels principieel van aard en deels ingegeven door 

de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt van de laatste jaren.  

In de praktijk van gemeenten spelen meerdere motieven een rol om koopwoningen of de 

uitgifte van kavels onder de woonruimteverdeling te brengen. In bepaalde gemeenten bestaat 

de vrees dat een deel van de te koop komende woningen wordt gekocht door huishoudens die 

niet van plan zijn zich duurzaam te vestigen in de betreffende gemeente, maar de woning 

zullen gebruiken als een tweede woning of recreatiewoning. Om dit te voorkomen bestaan 

echter andere wettelijke instrumenten. Zo is het mogelijk om het gebied waar de woning staat 

in de bestemmingsplannen een woonfunctie te geven. Hierdoor is het gebruik als 

recreatiewoning niet toegestaan. Ook kan op basis van de Huisvestingswet een 

onttrekkingsvergunning worden ingesteld om een woning te mogen gebruiken als 

recreatiewoning. In andere gemeenten worden koopwoningen onder de woonruimteverdeling 

gebracht omdat de gemeente aan potentiële kopers uit de eigen gemeente voorrang wil geven 

bij de aankoop van deze woningen. Tenslotte zijn er gemeenten die vooral nieuwbouw 

koopwoningen en kavels willen reguleren via de woonruimteverdeling van de 

Huisvestingswet om ouderen of starters uit de eigen gemeente als eerste de kans te geven 

hiervoor in aanmerking te komen. Mede in het licht van de ontwikkelingen op de markt voor 

koopwoningen streeft het kabinet naar zo weinig mogelijk beperkingen van deze markt. De 

ontwikkeling op de koopwoningmarkt van de laatste jaren heeft aangetoond dat eigenaren die 

hun woning willen verkopen vaak lang moeten wachten en hun verkoopprijs moeten verlagen 

om de verkoop tot stand te kunnen brengen. Een deel van de woningvoorraad staat «onder 

water»: de actuele waarde is lager dan de hypotheek die bij de koop is afgesloten. Sinds 2013 

zijn tekenen van herstel te zien. Om het beginnende herstel van de woningmarkt ruimte te 

geven zijn belemmeringen bij de verkoop van koopwoningen ongewenst. Ook de bouwsector 

kampt met een groot aantal problemen door de afname van het aantal nieuwbouwprojecten. 

Belemmeringen bij de verkoop van nieuwbouwwoningen of kavels zijn in deze situatie 

eveneens ongewenst.  

Om deze redenen worden de regels voor woonruimteverdeling in het wetsvoorstel beperkt tot 

huurwoningen, hetgeen ook de administratieve en bestuurlijke lasten verlaagt. Wel blijven 

gemeenten de mogelijkheid behouden om voor koopwoningen een vergunningplicht in te 

stellen voor splitsing, onttrekking, samenvoeging en omzetting. Hierdoor kan onder meer de 

onttrekking met het oog op recreatie nog steeds worden gereguleerd.”1 

 

Uit deze passage blijkt volgens ondergetekende in zijn notitie van 15 augustus 2019 duidelijk 

dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever – tot uitdrukking gebracht bij de 

                                                 
1 Kamerstukken II, 2013/14, 32271, nr. 13, p. 4/5. 
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behandeling van het wetsvoorstel van de Huisvestingswet – is dat gemeenten niet de 

juridische mogelijkheid krijgen om voorrang te verlenen aan bepaalde groepen bij het 

nieuwbouw koopwoningen. Dat dit door de wetgever is uitgesproken in het kader van de 

parlementaire behandeling van een andere wet dan de Wro/Bro/Wabo waarop de 

doelgroepenverordening is gebaseerd, doet hieraan uiteraard niet af, nog daargelaten dat de 

Huisvestingswet en de daarop gebaseerde gemeentelijke regels het exclusieve wettelijke kader 

voor de woningtoewijzing vormen. 

 

3.2. Enkele aanvullende overwegingen naar aanleiding van het standpunt van sommige 

raadsleden en het bericht van de VNG 

Het standpunt van sommige raadsleden, die kennelijk bedenkingen hebben bij de juistheid van 

de gemotiveerde opvatting van ondergetekende, zoals weergegeven in zijn notitie van 15 

augustus 2019 en zoals hiervoor in paragraaf 3.1. herhaald, en de reactie van de VNG, waarbij 

wordt verwezen naar enkele doelgroepenverordeningen van andere gemeenten, welke reactie 

is weergegeven in paragraaf 2, overweegt ondergetekende puntsgewijs als volgt:  

- De bedoelde raadsleden menen dat in de notitie van ondergetekende van 15 augustus 

2019 het standpunt wordt ingenomen dat artikel 1 sub e van het Bro in strijd is met de 

Memorie van Toelichting van de Huisvestingswet 2014. Dit verklaart ook de 

formulering van hun vraagstelling aan de VNG “Heeft de heer Bregman gelijk, en zo 

ja, welk onderdeel van de MvT geeft dan aanleiding tot de veronderstelling dat de Bro 

op het hierboven genoemde punt in strijd is met de Huisvestingswet? Het 

gemeentebestuur van Haarlem speelt nu met de gedachte om sociale koopwoningen 

toch in de doelgroepenverordening op te noemen maar dan zonder een doelgroep te 

benoemen. Is dit niet in strijd met de Bro?” De opvatting dat ondergetekende in zijn 

notitie van 15 augustus 2019 als standpunt zou hebben ingenomen dat het Bro strijdt 

met uitspraken in het kader van de parlementaire geschiedenis van de wijziging van de 

Huisvestingswet is echter onjuist. Het standpunt van ondergetekende dat de wijziging 

van de Huisvestingswet eraan in de weg staat dat in een gemeentelijke 

doelgroepenverordening bepalingen over woningtoewijzing ten aanzien van 

koopwoningen worden opgenomen, betekent geenszins een verbod op het maken van 

een doelgroepenverordening die mede betrekking heeft op koopwoningen. De enige 

beperking die uit die wijziging van de Huisvestingswet voortvloeit, is dat een 

doelgroepenverordening wat betreft sociale koopwoningen geen betrekking kan 

hebben op woningtoedeling; 

- De reactie van de VNG komt er – samengevat weergegeven – op neer dat het verlenen 

van voorrang aan bepaalde groepen bij het nieuwbouw koopwoningen niet in strijd is 

met de Huisvestingswet en de huisvestingsverordening (onderdeel 

woonruimteverdeling) omdat die uitsluitend hebben betrekking op huurwoningen, 

terwijl de categorie sociale koop in het bestemmingsplan heeft betrekking op nieuw te 

bouwen koopwoningen. De VNG stelt voorts dat, wanneer de gemeente sociale koop 

in een bestemmingsplan opneemt, zij verplicht is een doelgroepenverordening vast te 

stellen; 

- Ondergetekende overweegt dat de formuleringen het Bro waarnaar de VNG in de 

reactie verwijst, al in het Bro waren opgenomen voordat de Huisvestingswet werd 

gewijzigd. De verordening als bedoeld in het Bro was tot dat moment de 

huisvestingsverordening. Wat met de wijziging van de Huisvestingswet is gebeurd, is 

dat aan gemeenten nadrukkelijk de mogelijkheid is ontnomen om voorrang te verlenen 

aan bepaalde groepen bij nieuwbouw koopwoningen. Dat heeft, zoals bij het vorige 

punt ook aangegeven, gemeenten niet de mogelijkheid ontnomen om een 
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doelgroepenverordening te maken, maar wel om daarin afspraken te maken over de 

woningtoewijzing van sociale koopwoningen; 

- De wijziging van het Bro uit 2017 met het oog op de introductie van een 

reguleringsmogelijkheid voor gemeenten van de zogenaamde middenhuur, heeft de 

regels met betrekking tot sociale koopwoningen op geen enkele wijze veranderd. Dit 

betekent dat het standpunt van de VNG impliceert dat de wetgever bij de wijziging 

van de Huisvestingswet als het exclusieve juridische kader voor woningtoewijzing een 

mogelijkheid tot woningtoewijzing voor sociale huurwoningen nadrukkelijk en 

gemotiveerd heeft geschrapt, terwijl die wijziging juridisch betekenisloos was, omdat 

in ander kader – namelijk in het Bro – een alternatieve grondslag aanwezig is die 

kennelijk over het hoofd is gezien. Dit standpunt acht ondergetekende juridisch 

onhoudbaar. Hetzelfde geldt naar het oordeel van ondergetekende voor inmiddels 

vastgestelde regelingen inzake woningtoewijzing van sociale koopwoningen die zijn 

opgenomen in doelgroepenverordeningen van gemeenten. 

 

Naaldwijk, 24 januari 2020  

 

Prof. dr. ir. A.G. Bregman 

 

 


