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Geachte heer, mevrouw 
 
Via deze weg wil ik u attenderen op de mogelijkheid voor het geven van een reactie op de concept 
verordening tot derde wijziging van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS 307241, zie ook 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/635094?parent_even
t=759336). Aanleiding voor deze wijziging is het aangescherpte beleid voor kamerbewoning en de 
komst van de Wet toeristische verhuur.  
 
Waarom een wijziging van de huisvestingsverordening? 
Voor de woonruimteverdeling en het voorraadbeleid in de gemeente Den Haag is de 
huisvestingsverordening van groot belang. De grondslag hiervan is gelegen in de Huisvestingswet 
2014. Via de huisvestingsverordening kan de gemeente sturen op de woonruimteverdeling en 
wijzigingen in de bestaande woonruimtevoorraad (voorraadbeleid), zoals kamerbewoning, 
bouwkundig splitsen, woningonttrekking en toeristische verhuur van woonruimte. Hierbij wordt 
gekeken naar de verschillende belangen. De verordening tot derde wijziging heeft betrekking op het 
voorraadbeleidsdeel van de huisvestingsverordening.  
 
Met de Woonagenda 2020-2023 (RIS 30571) is het algemene woonbeleid op de Haagse woningmarkt 
vastgesteld. In de Nota voorraadbeleid 2020 (RIS 307195, zie ook 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/634002) is 
nadere uitwerking gegeven aan het beleid van de woonagenda. Deze nota vervangt de in 2015 
vastgestelde Nota voorraadbeleid 2015 (RIS 281664). De Nota voorraadbeleid gaat over alle vormen 
van voorraadbeleid. Voor sommige vormen verandert het beleid, terwijl voor een aantal andere 
vormen het beleid ongewijzigd blijft. De verordening tot derde wijziging van de 
Huisvestingsverordening Den Haag 2019 is de juridische uitwerking van dit beleid. In deze brief geven 
we in het kort het nieuwe beleid weer. 
 
Doel van het voorraadbeleid 
Doel van het voorraadbeleid is het beschermen van de samenstelling van de schaarse 
woonruimtevoorraad en de leefbaarheid. De laatste jaren is het aantal inwoners van Den Haag 
gemiddeld met ongeveer 5.000 personen per jaar toegenomen, dit zal voorlopig nog zo doorgaan. De 
bevolkingsgroei heeft gevolgen voor de bestaande woningvoorraad in Den Haag. We komen woningen 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

10059805 
 

2/4 

te kort, maar ook de leefbaarheid staat onder druk. Hoewel het bijbouwen van woningen op lange 
termijn verlichting biedt, is het eveneens belangrijk dat we de bestaande woningvoorraad optimaal 
benutten en beschermen. Het juiste gebruik, de juiste samenstelling en voldoende omvang van de 
bestaande woningvoorraad in Den Haag zijn essentieel om goed en prettig samen te kunnen wonen in 
aantrekkelijke en leefbare wijken in Den Haag. Daarom wordt in de Nota voorraadbeleid 2020 
vastgelegd welke regels gesteld worden aan het gebruik van de Haagse woningvoorraad. Den Haag is 
een grote stad en groeit verder, daarom is er een noodzaak tot beleid dat voorziet in een balans tussen 
goed gebruik van woningen en de leefbaarheid in de stad. 
 

Kamerbewoning  
Kamerbewoning betreft het omzetten van een zelfstandige woning naar onzelfstandig gebruik door 
meerdere huishoudens. In Den Haag is hiervoor in het huidige beleid een omzettingsvergunning nodig 
bij vier of meer personen. Het aantal adressen waar kamerbewoning plaatsvindt, neemt sinds 2017 
sterk toe, in het bijzonder ook voor adressen met kamerbewoning voor vier of meer personen. Deze en 
andere ontwikkelingen geven de maatschappelijke noodzaak weer voor een betere balans tussen 
enerzijds het accommoderen van de vraag naar betaalbare onzelfstandige woonruimte en anderzijds 
het behouden van de schaarse zelfstandige (goedkope) koop woningvoorraad en het bewaken van de 
leefbaarheid en de woonkwaliteit. Om deze balans te waarborgen zijn er maatregelen op wijk-, buurt- 
en woningniveau opgesteld. Tezamen vormen deze maatregelen een toets op schaarste en leefbaarheid 
bij nieuwe aanvragen voor een omzettingsvergunning voor kamerbewoning. 
 
In het nieuwe kamerbewoningsbeleid zijn de maatregelen opgenomen uit het coalitieakkoord ‘Samen 
voor de stad’ (RIS304121) en het door de raad aangenomen initiatiefvoorstel ‘Laat ’t leefbaar 
verminder verkamering’ (RIS 303999). Daar bovenop is nog een aantal maatregelen toegevoegd die 
het college nodig acht om een juiste balans te waarborgen tussen kamerbewoning en de leefbaarheid. 
Onder andere wordt de omzettingsvergunning verplicht voor kamerbewoning vanaf drie personen, in 
plaats van de vergunningsplicht vanaf vier personen.  Voor kamerbewoning regelt de verordening tot 
derde wijziging van de huisvestingsverordening daarnaast de volgende nieuwe voorwaarden:  
    
• In wijken met een gemiddelde WOZ-waarde behorend tot het goedkope segment worden geen 

omzettingsvergunningen verstrekt; 
• In wijken waar het percentage van vergunde kamerbewoning, met daarbij opgeteld een inschatting 

van de niet vergunde kamerbewoning door drie of meer personen, meer dan 5% bedraagt, worden 
geen omzettingsvergunningen verstrekt;  

• In buurten die als kwetsbaar gebied zijn aangeduid, worden geen omzettingsvergunningen 
verstrekt; 

• Er wordt een controle gedaan bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast (MSW) of er gegronde 
klachten en meldingen zijn over de woning waarvoor een vergunning is aangevraagd of over de 
eigenaar of gebruiker van die woning; 

• Na omzetting heeft de zelfstandige woonruimte, die als onzelfstandige woonruimte wordt 
gebruikt, een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m² per bewoner, conform de normen van 
NEN 2580; 

• De geluidsoverdracht tussen de woonruimte en de omliggende woonruimten heeft een volgens 
NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil niet kleiner dan 47 dB en een 
volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau niet groter 59 dB, bij onzelfstandig 
gebruik van de woonruimte door vijf of meer personen; 

• Er worden geen omzettingsvergunningen afgegeven bij kamerbewoning vanaf negen personen.  
  

 
 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

10059805 
 

3/4 

Toeristische verhuur van woonruimte  
Op 1 juli 2019 is de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 van kracht geworden. Na de 
inwerkingtreding van deze huisvestingsverordening is de Wet Toeristische verhuur van woonruimte 
geïntroduceerd. Deze wet geeft de volgende definitie van toeristische verhuur: het in een woonruimte 
tegen betaling bieden van verblijf aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven met een 
adres in de gemeente in de basisregistratie personen. Deze wet maakt het mogelijk om gericht te 
sturen op verschillende vormen van toeristische verhuur van woonruimte, door nieuwe maatregelen te 
introduceren in de huisvestingsverordening. Zo is het na de introductie van de Wet 
toeristische verhuur van woonruimte voor gemeenten mogelijk een registratieplicht, nachtencriterium, 
meldplicht en vergunningplicht specifiek gericht op toeristische verhuur in te voeren. De wet stelt 
bovendien dat er altijd minimaal een registratieplicht moet gelden op het moment dat een gemeente 
toeristische verhuur wil reguleren.  
  
Vergunning toeristische verhuur 
Er wordt in Den Haag een vergunningensysteem ingevoerd voor toeristische verhuur.  Toeristische 
verhuur zonder vergunning, ontheffing of vrijstelling is verboden in Den Haag.   
Met een vergunningensysteem gericht op toeristische verhuur worden oneigenlijk gebruik van 
woonruimte en daarmee samenhangende negatieve effecten op de Haagse woningmarkt en de 
leefbaarheid voorkomen en worden veiligheid van woonruimte en een gelijk speelveld voor aanbieders 
van andere toeristische accommodaties geborgd.  
 
Toeristische verhuur kan in verschillende vormen plaatsvinden. Iedere vorm kent een eigen set aan 
maatregelen (zie hieronder). Er kan altijd maar één vorm van toeristische verhuur plaatsvinden in een 
woonruimte.  Hieronder gaan we kort in op de verschillende vormen van toeristische verhuur en 
enkele van de regels die gaan gelden.   
  

1. Vakantieverhuur   
Onder vakantieverhuur wordt verstaan: het door de hoofdhuurder/eigenaar-bewoner verhuren van 
(een gedeelte van) de woning aan een persoon die niet is ingeschreven in de BRP van de gemeente 
Den Haag op het adres van de woning waar vakantieverhuur plaatsvindt terwijl de 
hoofdhuurder/eigenaar-bewoner afwezig is. 
Voor vakantieverhuur is een vergunning voor toeristische verhuur vereist. Daaraan wordt een aantal 
voorwaarden en voorschriften verbonden, zoals de aanvrager heeft hoofdverblijf op het adres waar de 
aanvraag op toeziet, de aanvrager moet beschikken over een geldig registratienummer dat vermeld 
moet worden bij de aanvraag en gebruikt dient te worden bij adverteren, een woning mag maximaal 30 
nachten per kalenderjaar verhuurd worden verspreid over maximaal 5 verhuringen en voor elke 
verhuring moet de verhuurder vooraf het aantal nachten digitaal melden aan de gemeente. De 
vergunning wordt voor een termijn van drie jaar verstrekt.  
 

2. Pied-à-terre  
Wanneer men een woonruimte huurt zonder zich op het adres van die woning als bewoner in te 
schrijven, valt dit gebruik als pied-à-terre onder toeristische verhuur. Het beperken van de 
mogelijkheden voor het in gebruik geven als pied-à-terre ziet vooral toe op het behouden van de 
schaarse woningvoorraad. Het in gebruik geven van een woning voor toeristische verhuur zonder 
vergunning is in beginsel absoluut verboden, maar voor het in gebruik geven als pied-à-terre kan een 
ontheffing worden aangevraagd. Hiervoor gelden voorwaarden zoals dat de aanvrager moet 
beschikken over een geldig registratienummer, dat in de woning niemand staat ingeschreven in de 
BRP en dat de woning geen goedkope woning mag zijn (wegens schaarste in dat segment). De 
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ontheffing is aan de huurovereenkomst gebonden en alleen de huurder en eventuele leden van diens 
duurzaam gemeenschappelijk huishouden mogen gebruik maken van de pied-à-terre.  
  

3. Bed & Breakfast  
Onder een Bed & Breakfast wordt verstaan: Een voorziening gericht op het voor een kortdurend 
verblijf binnen een woning, door de eigenaar-bewoner, bieden van de mogelijkheid tot overnachting 
en het serveren van ontbijt aan maximaal vier bezoekers. Bij deze vorm van toeristische verhuur is de 
bewoner gedurende de verhuring van een (deel) van de woning zelf ook aanwezig in de woning. Het 
gebruik van Bed & Breakfast is vrijgesteld van het verbod op toeristische verhuur indien het 
bestemmingsplan dat op de betreffende woning toeziet het gebruik als Bed & Breakfast  toestaat en 
wordt voldaan aan de daarin opgenomen voorwaarden. Als een omgevingsvergunning voor het gebruik 
als Bed & Breakfast verplicht is, moet deze verleend zijn.  De bewoner moet tevens beschikken over een 
geldig registratienummer voor toeristische verhuur en dit nummer vermelden bij het adverteren.  
  

4. Short Stay  
Onder short stay wordt verstaan: het bedrijfsmatig (met het oogmerk om winst te behalen) 
verstrekken van logies voor een periode tot maximaal vier aaneengesloten maanden. Als een huurder 
ergens meerdere weken of maanden verblijft, zonder zich daar te vestigen als bewoner en in te 
schrijven in de BRP valt dit onder de definitie van de Wet toeristische verhuur van woonruimte. Het 
kortdurend verblijf van personen, die zich wel inschrijven in woningen, valt niet onder de definitie van 
toeristische verhuur. Uit een sterke wisseling van inschrijvingen in de BRP kan ook blijken, dat een 
woning niet gebruikt wordt om in te wonen. Beide vormen van short stay worden in Den Haag niet 
toegestaan, omdat de woning dan niet gebruikt wordt om in te wonen.  
   
Woningonttrekking  
Onder woningonttrekking wordt verstaan: ieder gebruik van een woning anders dan wonen. 
Woningonttrekking (geheel of gedeeltelijk) zonder onttrekkingsvergunning is en blijft verboden.   
Nieuw is de ontheffing van het verbod op woningonttrekking ten bate van pied-à-terre.   
 
Inspraak 
De gemeente is benieuwd naar uw mening over de verordening tot derde wijziging van de 
Huisvestingsverordening Den Haag 2019 en wil u daarom uitnodigen om gebruik te maken van de 
inspraak. U kunt uw opmerkingen schriftelijk of per mail aan de gemeente sturen, naar het College van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag, ter attentie van Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling, afdeling Wonen, of per e-mail naar wonen@denhaag.nl onder vermelding van 
‘Zienswijze concept derde wijziging HVO’. De inspraakperiode loopt zes weken van 17 december 2020 
tot en met 27 januari 2021.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ronald Nomes 
Algemeen Directeur 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
 
 


