
 
 

Hierbij moeten we wel opmerken dat naast de Woningwet, 

ook aanpalende regels meespelen. Vooral de 

extramuralisering van de zorg en fiscale heffingen zijn mede 

verantwoordelijk voor de groei van (toekomstige) opgaven. 

Het is de combinatie van verschillende wet- en regelgeving, 

de interactie daartussen, die zorgt voor ongewenste situaties 

in de praktijk waar corporaties en hun partners wel willen (en 

moeten) ingrijpen, maar dat niet mogen volgens de regels.  

 

 

Geen blijdschap 
De Woningwet roept een heel scala aan ervaringen en emoties op, daarin overheerst een duidelijke grondtoon van ongemak 

en onvrede. Om alle reacties ten aanzien van de Woningwet in één zin samen te vatten, kan worden gesteld:  

 

“er is wel begrip en een beetje waardering, maar zeker geen blijdschap” 
 

Er is begrip voor de Woningwet, omdat de achtergrond ervan herkend wordt.  Het is goed dat er een herziene Woningwet is 

gekomen. Er is ook waardering voor de Woningwet, op punten, want de Woningwet: 

 

 brengt duidelijkheid over de kerntaak en kernactiviteiten van corporaties 

 versterkt de regierol van gemeenten en participatie-positie van huurdersorganisaties en legt de infrastructuur neer voor 

‘een lokale driehoek met toekomst’  

 stimuleert de aandacht voor betaalbaarheid en de huurontwikkeling (door passend toewijzen) 

 verbetert de kwaliteit van intern en extern toezicht op corporaties  

 verbetert de kwaliteit van het bestuur van corporaties doordat zij het risicobewustzijn onder bestuurders en 

commissarissen van corporaties vergroot.  

 

Er is vooral gebrek aan blijdschap, vanwege de negatieve effecten van de Woningwet op: 

 

1. beschikbaarheid: er is schaarste aan woningen, met name voor de middeninkomens en bijzondere zorgvragers, en er is 

beperkte doorstroming  

2. leefbaarheid: het woongenot vermindert, met name door de concentratie van kwetsbare groepen op complex- en 

buurtniveau, en het voorzieningenniveau in buurten en wijken verschraalt 

3. duurzaamheid: er is minder investeringscapaciteit voor de vernieuwingsopgave, mede door minder verdiencapaciteit als 

gevolg van passend toewijzen en gestelde inkomens- en aftoppingsgrenzen 

4. handelingsvermogen van corporaties (en partners): corporaties mogen en kunnen minder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting evaluatieonderzoek Woningwet in de praktijk 
Voor u ligt een samenvatting van ons evaluatieonderzoek naar de werking en effecten van de Woningwet 2015 in de praktijk. 

In opdracht van de Aedescommissie Van Bochove onderzochten wij welke kansen en belemmeringen de herziene 

Woningwet biedt voor het oppakken van maatschappelijke opgaven, specifiek wat betreft de verduurzaming, 

betaalbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere doelgroepen en leefbaarheid. Om een antwoord te schetsen op deze 

onderzoeksvraag spraken we met 38 (bestuurlijke) vertegenwoordigers van corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties, 

zorgorganisaties en visitatoren. De kwalitatieve onderzoek aanpak resulteerde in een meerstemmig geluid en veelkleurig 

beeld van het hedendaagse functioneren van de Nederlandse Volkshuisvesting.  

 

Onze slotsom: de huidige Woningwet knelt, remt én infantiliseert. Ons onderzoek laat zien dat het in eerste instantie niet 

de wet zelf is die het adequaat oppakken van huidige en toekomstige volkshuisvestelijke en maatschappelijke 

vraagstukken in de weg staat. Wat juist belemmerend werkt in de praktijk is 1) de ‘fijnmazige’ uitwerking van de Woningwet 

in velerlei strikte grenzen en normen, 2) de daaropvolgende ‘voorzichtige’ toepassing door corporaties en  

3) de ‘bevoogdende’ handhaving van de Wet door de Autoriteit woningcorporaties. Toepasselijk is dan ook de uitspraak: 

“tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren”.   

 

 

 

… het gevolg:   
Het “prettig samen wonen, mét passende 

(zorg)voorzieningen” komt onder druk te staan.  

De effecten van de Woningwet maken dat de 

maatschappelijke opgaven juist groter in plaats van 

kleiner worden, terwijl corporaties en partners minder 

mogelijkheden hebben om deze op te pakken. 
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Richtingen voor verbetering 
Het evaluatieonderzoek haalt een dringend verzoek tot 

aanpassing van (het gebruik van) de Woningwet op. De 

sectorpartijen willen dat de Woningwet hen minder 

bevoogdt en meer bijdraagt aan het oppakken van 

belangrijke volkshuisvestelijke en maatschappelijke 

opgaven. Dat vraagt om meer ruimte voor corporaties en 

hun partners om samen, vanuit het gezonde verstand en 

‘de bedoeling’, initiatief te nemen tot maatwerk en 

vernieuwing. Daarbij moet de maatschappelijke opgave het 

vertrekpunt vormen en niet (de letter van) de wet zelf.  

 

Het evaluatierapport sluit af met een zestal voorstellen voor 

aanpassing/verbetering: 

 

1. Pas grenzen/normen en beleid aan waar nodig om 

ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en 

gewenste effecten te bevorderen. Denk bijvoorbeeld 

aan: passend toewijzen, DAEB/niet-DAEB, 

leefbaarheidsbudget.  

2. Zet de decentralisatie van het wonen door, zowel in de 

(praktische) vormgeving van effectief lokaal samenspel 

(versterking driehoeksoverleg, PA-cyclus, capaciteit, 

professionalisering) als in het creëren van meer beslis- 

en handelingsruimte voor betrokken partijen ten 

behoeve van lokaal maatwerk. 

3. Heb oog voor het handelingsvermogen en de energie 

van organisaties (met name corporaties) om 

maatschappelijke opgaven op te pakken.  Stimuleer 

beiden, hanteer bijvoorbeeld de regels van passend 

toewijzen minder rigide, via instelling van het principe: 

“pas toe of leg uit”. 

4. Verminder de controle en administratieve lastendruk, 

zeker voor goed functionerende corporaties, en maak 

het voor kleine corporaties beter hanteerbaar. Houd 

meer risicogericht toezicht en stem controles af.  

5. Creëer, stimuleer en benut ruimte om te 

experimenteren en te leren met elkaar, in (lokale) 

volkshuisvesting, in wonen, in welzijn, in zorg en in 

verduurzaming. Denk en werk grensoverschrijdend. 

6. Monitor de uitvoeringspraktijk en blijf regelmatig met 

elkaar reflecteren op het functioneren van de 

volkshuisvestelijke uitvoeringspraktijk. Evalueer 

daarin ook de rol en toekomstbestendigheid van de 

Woningwet. 
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… de conclusie:  
Het onderzoek schetst een zorgwekkende ontwikkeling:  

 

 De Woningwet knelt:  

er is een verstoorde balans tussen draaglast en 

draagkracht van de corporaties. Terwijl de 

handelingsruimte ingeperkt wordt, groeien de 

maatschappelijke opgaven.  

 De Woningwet infantiliseert:  

er wordt teveel gewerkt vanuit regels en 

voorzichtigheid en te weinig vanuit gezond verstand 

en maatschappelijke waardeoriëntatie.  

 De Woningwet remt:  

“tussen droom en daad staan wetten in de weg, en 

praktische bezwaren”, waardoor het adequaat 

oppakken van huidige en toekomstige volkshuis-

vestelijke en maatschappelijke opgaven onder druk 

komt te staan. 

 

 

Meer weten?  
Kijk op onze website, daar vind je ook het gehele evaluatierapport. Wil je graag meer uitleg, reageren of doorpraten?  

Bel, mail of app ons. Wij moedigen de voortzetting van dialogen over de werking en verbetering van de Woningwet van harte 

aan! Ben je zelf op zoek naar hoe je beter gebruik maakt van de (experimenteer)ruimte die de Woningwet je nu geeft? Wij 

denken graag met je mee, over deze en andere vraagstukken.  

 

Negatieve uitwerking en handhaving 
Daar waar het sec over de Woningwet gaat, blijken met name 

de uitwerking van de wet en de wijze van handhaving 

negatief te werken op het handelingsvermogen, de houding 

en het gedrag van corporaties.  

 

Er is een woud aan fijnmazige regelgeving waar corporaties 

mee te maken krijgen, die vervolgens rigide, ‘naar de letter’, 

worden gehandhaafd door de Autoriteit woningcorporaties. 

De gevraagde controle, verantwoording en afstemming 

eisen niet alleen een disproportioneel tijdsbeslag en budget, 

maar werken ook zeer bevoogdend, infantiliserend en zelfs 

verlammend. Het secuur en gehoorzaam opvolgen van de 

regels (‘de dingen goed doen’) staat het adequaat oppakken 

van (toekomstige) maatschappelijke opgaven in de weg (‘de 

goede dingen doen’).  

 

De uitwerking van de Woningwet en wijze van handhaving 

door de Autoriteit creëren een controle- en angstcultuur en 

maken corporaties risicomijdend en ondernemingsschuw. 

Hierdoor lekt energie weg, terwijl die juist zo nodig is voor 

maatschappelijk ondernemerschap en innovatie. Zo leidt de 

Woningwet tot begrijpelijk, maar ongewenst gedrag. 
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