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Opkoopbescherming:
de uitbreiding van het
gemeentelijk
instrumentarium voor
woningmarktregulering
– wat zijn de
mogelijkheden en
beperkingen?

De auteurs bespreken het gemeentelijk in-
strumentarium voor woningmarktregulering
ten gunste van starters en mensen met een
middeninkomen en de toevoeging die de
opkoopbescherming in dat kader biedt. In
het artikel wordt ook onder meer aandacht
besteed aan de ruimte die (particuliere) be-
leggers resteert om hiervan af te wijken.1

In de periode na de crisisjaren nam de opkoop van wonin-
gen voor de verhuur door particulieren en kleine beleg-
gers (buy-to-let) toe.2 Inmiddels hebben verschillende
ontwikkelingen op de woningmarkt zoals het historisch
grote woningtekort, stijgende woningprijzen en het da-
lende aanbod ertoe geleid dat het voor starters en mensen
met een middeninkomen moeilijk is om een woning te
bemachtigen.3 Het vorige kabinet heeft reeds verschillen-
de maatregelen getroffen om deze categorie mensen meer
kansen te bieden op een koopwoning en huren betaalbaar-
der te maken. Een van die maatregelen betreft de opkoop-
bescherming die gemeenten sinds 1 januari 2022 kunnen
invoeren om de opkoop van bestaande woningen voor
de verhuur (door bijvoorbeeld beleggers) te beperken.
Dit houdt in dat voor aangewezen goedkope of middeldu-
re koopwoningen een verbod bestaat om de woning
zonder vergunning in gebruik te geven (te verhuren) voor
een periode van vier jaar na de leveringsdatum van die

woning. Meerdere gemeenten hebben de opkoopbescher-
ming ingevoerd voor gebieden waar schaarste heerst aan
goedkope en middeldure koopwoningen4 of waar de
leefbaarheid van de buurt onder druk staat.5

In dit artikel wordt stilgestaan bij enkele instrumenten
die gemeenten reeds langere tijd voorhanden hebben
waarmee de woningmarkt kan worden gereguleerd alsook
de toegevoegde waarde van de opkoopbescherming voor
gemeenten en eventuele aandachtspunten bij de invoering
hiervan. Daarnaast komt aan bod in hoeverre voor beleg-
gers nog ruimte bestaat om ondanks de opkoopbescher-
ming een woning in gebruik te geven voor de verhuur.

1. Instrumentarium tot 1 januari 2022
Hierna wordt stilgestaan bij drie opties waar gemeenten
al over beschikten (en nog beschikken) vóór de invoering
van de opkoopbescherming. Wij merken voor de volle-
digheid op dat de reguleringsinstrumenten niet beperkt
zijn tot de hierna te bespreken opties.6 Zo wordt bijvoor-
beeld geen bijzondere aandacht besteed aan de mogelijk-
heid van de invoering van een huisvestingsvergunning
– waarbij middenhuur en sociale huur gereguleerd kan
worden doordat een huurder een vergunning moet aan-
vragen en aantonen dat die aan bepaalde voorwaarden
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Dit artikel is afgerond op 17 mei 2022.1.
Zie het onderzoek van H. Wisman, ‘Keep-to-let – Iets meer woningen vastgehouden als belegging’, Kadaster juli 2021.2.
Zie in dit verband ook het recente onderzoek (maart 2022) van vergelijkingssite Independer naar het benodigde eigen geld voor de aankoop
van een eerste woning: independer.nl/hypotheek/info/onderzoek/eigen-geld-starters-2022.

3.

De wetgever definieert de prijsgrenzen van de goedkope en middeldure koopwoningen niet, omdat de gemeenten zelf het beste zicht
hebben op de lokale situatie. Zie Toelichting bij Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet,
Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 53, p. 8.

4.

Zie bijvoorbeeld: Wijziging huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2020, 1 maart 2022, Gemeenteblad 2022, 57431; Besluit tot
wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, 17 maart 2022, Gemeenteblad 2022, 119796; Wijziging van de Huisvestings-

5.

verordening Den Haag 2019, 4 februari 2022, Gemeenteblad 2022, 47944; Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woning-
voorraad 2021, 31 december 2021, Gemeenteblad 2021, 484369 en Huisvestingsverordening Amsterdam 2020, 14 maart 2022, Gemeenteblad
2022, 112093.
Zie nader Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 572, p. 7 e.v., waarin door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties in reactie op de motie van het lid Smeulders c.s. (Kamerstukken II 2019/20, 32857, nr. 496) verschillende mogelijkheden voor ge-
meenten om de opkoop van woningen te voorkomen worden geschetst.

6.
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(zoals inkomensgrens) voldoet – in de zin van artikel 7
e.v. Huisvestingswet 2014 (Huisvestingswet).7

1.1. Vastleggen woningbouwcategorieën in
bestemmingsplan

Ten eerste kan een gemeente in een zogeheten doelgroe-
penverordening vastleggen voor welke doelgroep een
woning beschikbaar dient te blijven en voor welke perio-
de. Door de doelgroepenverordening te implementeren
in bestemmingsplannen, kan door gemeenten gericht
worden gestuurd op het aandeel te realiseren nieuwbouw
(sociale) koop- en huurwoningen alsook de termijn dat
deze woningen beschikbaar moeten blijven voor de des-
betreffende doelgroep (bijvoorbeeld sociale huurwonin-
gen, middeldure huurwoningen en sociale koopwonin-
gen). Momenteel kan een sociale koopwoning voor ten
minste een jaar en maximaal tien jaar behouden blijven
in het koopsegment met een koopprijs vrij op naam tot
maximaal € 200 000.8

De doelgroepenverordening krijgt pas haar werking nadat
deze is gekoppeld aan een bestemmingsplan. In een be-
stemmingsplan kunnen vervolgens regels worden opge-
nomen die betrekking hebben op percentages woning-
bouwcategorieën, gerelateerd aan het plangebied. Stel dat
in een bestemmingsplan een gebied (door middel van
bijvoorbeeld een bestemmingsvlak op de verbeelding)
voor 30% wordt aangewezen voor de realisering van de
woningbouwcategorie sociale koopwoningen, wordt de
bouw van deze woningen in deze categorie publiekrech-
telijk geborgd.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt
het gebruik van dit instrument verder gestimuleerd. De
maximale verkoopgrens voor de bestemmingscategorie
sociale koop wordt dan namelijk gekoppeld aan de Na-
tionale Hypotheek Garantie- (NHG-)kostengrens.9 Tot
die tijd kunnen gemeenten hierop vooruitlopen door ge-
bruik te maken van het door de wetgever mogelijk ge-
maakte Crisis- en herstelwet-experiment op basis waarvan
eerder gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde
verkoopgrens.10 Dit is gunstig, aangezien het voor ont-
wikkelaars in veel gemeenten nagenoeg onmogelijk is om
een kwalitatief goede koopwoning te realiseren voor
maximaal € 200 000. Voorts wordt hiermee de woning-
voorraad aangevuld met woningen die geschikt zijn voor
(het budget van) starters en mensen met een middeninko-
men.

1.2. Anti-speculatiebeding in privaatrechtelijke
uitgifteovereenkomst of erfpachtovereenkomst

Ten tweede kan een gemeente via een anti-speculatiebe-
ding een koper van een nieuwbouwwoning gedurende

een bepaalde periode verplichten om een woning zelf te
bewonen en/of verbieden om de woning door te verkopen
aan derden.11 Veelal bedraagt de periode waarin het anti-
speculatiebeding geldt tussen de twee en vijf jaar. In de
praktijk wordt een dergelijk beding bij de uitgifte van
(woningen op) gemeentegrond via een kettingbeding be-
dongen. Het vastleggen van de verplichting in een ketting-
beding, brengt met zich dat opvolgende kopers (bij cor-
recte oplegging aan de rechtsopvolgers) hieraan voor de
resterende tijd van het anti-speculatiebeding zijn gebon-
den. Bij overtreding van het anti-speculatiebeding kan
de koper – bij wijze van sanctionering – een boete ver-
schuldigd zijn. De sanctie in de vorm van een boete wordt
contractueel geborgd.12 Echter is het ook mogelijk om
regels ten aanzien van anti-speculatie publiekrechtelijk
te borgen in een exploitatieplan op grond van artikel 6.13
lid 2 onder d Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.10
onder f Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Het anti-speculatiebeding geldt veelal niet onverkort. Zo
kan een gemeente in gemeentelijk beleid vastleggen dat
onder bepaalde omstandigheden een ontheffing kan
worden verleend om van de maatregel af te wijken.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat de eigenaar van de
woning voor een bepaalde periode naar het buitenland
gaat en om die reden gedurende die periode de woning
(in strijd met de zelfbewoningsplicht) wenst te verhuren,
dat de eigenaar de woning verhuurt aan familie óf dat de
eigenaar van de woning een baan vindt in een andere, ver
van de woning gelegen stad waardoor verkoop van de
woning (in strijd met het verbod op doorverkoop)
noodzakelijk is.

Gemeenten dienen er bij de invoering van een zelfbewo-
ningsplicht en/of doorverkoopverbod wel alert op te zijn
dat dit een inbreuk oplevert op het eigendomsrecht van
de woningeigenaar. Door een gemeente moet dan ook
kunnen worden gemotiveerd dat er een noodzaak is om
dergelijke maatregelen in te voeren en voor welke catego-
rie(ën) woningen dit wenselijk en nodig is. Ook mogen
deze middelen niet aan hun doel voorbij gaan (proportio-
naliteitsvereiste). Uit recente jurisprudentie van de
rechtbank Midden-Nederland volgt overigens dat van
een gemeente niet wordt verwacht dat zij – bij een over-
treding van het anti-speculatiebeding – in een individueel
geval vaststelt dat daadwerkelijk sprake is van speculatie.
De overtreding van de zelfbewoningsplicht en/of het
doorverkoopverbod is voldoende om de boete te innen.13

Bij de invoering van een zelfbewoningsplicht, dienen ge-
meenten er tevens alert op te zijn dat dit niet leidt tot een
onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht. Het
is gemeenten immers niet toegestaan om iets via het pri-
vaatrecht te regelen, als zij dat via de publiekrechtelijke

Zie hierover bijvoorbeeld D.A. Fransen, ‘De huisvestingsvergunning: een bestuursrechtelijke verplichting in een privaatrechtelijk jasje’,
HIP 2022, afl. 1.

7.

In de zin van artikel 1.1.1 lid 1 onder e Besluit ruimtelijke ordening.8.
Zie artikel 5.161c Besluit Kwaliteit Leefomgeving. De NHG-kostengrens bedraagt per 1 januari 2022 € 355 000.9.
Deze mogelijkheid geldt voor gemeenten die zijn genoemd in artikel 7ad lid 3 Besluit Crisis- en herstelwet.10.
C.G. Top, ‘De zelfbewoningsplicht’, VGR 2021, afl. 1, p. 1-8.11.
F.M. van der Ven, ‘Boetebepaling bij het anti-speculatiebeding’, BR 2008/7.12.
Rb. Midden-Nederland 9 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:857, r.o. 3.9. De gemeente Almere werd in deze casus bijgestaan door
Straatman Koster Advocaten.

13.
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weg dienen te doen. Het is de gemeente in beginsel
evenmin toegestaan om iets via het privaatrecht te regelen,
als dit via de publiekrechtelijke weg is uitgesloten. Over
de vraag of het in dat kader toelaatbaar is om een zelfbe-
woningsplicht contractueel vast te leggen, is met name
tot 2006 vaak geprocedeerd. In 2006 heeft de Hoge Raad
zich uitgelaten over de vraag of een dergelijk beding een
onaanvaardbare doorkruising oplevert van de Huisves-
tingswet.14 Dit deed de Hoge Raad aan de hand van een
toetsing aan de maatstaven uit het Windmill-arrest.15 De
Hoge Raad overwoog dat de Huisvestingswet een regeling
bevat om te sturen op de verdeling van woonruimte.
Daarmee ziet de Huisvestingswet op de toelaatbaarheid
van inbreuken op het recht van vrije vestiging door het
stellen van toelatingseisen aan woningzoekenden.16 De
Huisvestingswet sluit overheidsbemoeienis met betrek-
king tot de verdeling van woonruimte boven de in de
Huisvestingswet bepaalde prijsgrenzen uit, indien deze
inhoudt dat aan woningzoekenden (economische en an-
dersoortige maatschappelijke) bindingseisen worden
gesteld. Anders zou de hun toekomende vrijheid van
vestiging ongerechtvaardigd worden beperkt. Een anti-
speculatiebeding dat niet ziet op de verdeling van woon-
ruimte en dat geen beperkingen aanbrengt op het recht
van vrije vestiging, vormt volgens de Hoge Raad geen
onaanvaardbare doorkruising van de Huisvestingswet.
Het doel van een dergelijk beding mag dus wel zien op
het tegengaan van prijsstijgingen in een korte tijd en
daarmee het bereikbaar houden van bouwgrond en
nieuwbouwwoningen voor een grotere groep op de wo-
ningmarkt. Geconcludeerd kan dus worden dat het bedin-
gen van een zelfbewoningsplicht met als doel het tegen-
gaan van speculatie, is toegestaan. De Hoge Raad heeft
dit recenter nogmaals bevestigd.17

1.3. Exploitatieplan en anterieure overeenkomst
Ten derde kunnen gemeenten ervoor kiezen om een
zelfbewoningsplicht eenzijdig in een (publiekrechtelijk)
exploitatieplan op te nemen dan wel deze (privaatrechte-
lijk) met de grondeigenaar overeen te komen in een
anterieure overeenkomst. Via een exploitatieplan kan de
gemeente de kosten van een bouwplan in de zin van arti-
kel 6.2.1 Bro waarvoor de gemeente plankosten maakt
verhalen op de initiatiefnemer. Indien dit kostenverhaal
anderszins is verzekerd (bijvoorbeeld in een anterieure
overeenkomst), is de gemeente niet verplicht om een ex-
ploitatieplan op te stellen.18 Een anterieure overeenkomst
betreft een privaatrechtelijke overeenkomst die op basis
van vrijwilligheid wordt gesloten: de grondeigenaar dient

hier dus wel mee in te stemmen. Wanneer de grondeige-
naar akkoord is, kunnen in de anterieure overeenkomst
soortgelijke afspraken worden vastgelegd als in een
gronduitgifte-overeenkomst of erfpachtovereenkomst.

2. Aanvullend instrument per 1 januari 2022: de
opkoopbescherming

Tot 1 januari 2022 gold er één grote beperking, die de
bestaande maatregelen niet voldoende toereikend maken
om de oververhitte woningmarkt op grote schaal te
kunnen reguleren: ze gelden enkel voor (bouwkavels be-
stemd voor) nieuwbouwwoningen. Krapte op de woning-
markt reikt echter verder dan dat; het grootste deel van
de woningvoorraad betreft immers bestaande bouw. Een
uitbreiding van het instrumentarium zodat deze ook be-
staande woningen dekt, is dan ook wenselijk, aldus de
wetgever.19

Naar aanleiding van een door minister Ollongren van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bij het Kadas-
ter, De Nederlandsche Bank en Amsterdam Business
School Finance Group ingesteld onderzoek naar de rol
van particuliere beleggers op de woningmarkt,20 ontstond
voor de minister de wens om gemeenten de mogelijkheid
te bieden een opkoopbescherming in te voeren die ziet
op bestaande koopwoningen.21 Samen met een aantal
andere maatregelen, wordt hiermee beoogd om de (ver-
groting) van schaarste aan betaalbare koopwoningen
(maar ook de stijgende huurprijzen vanwege de schaarste
aan goedkope en middeldure koopwoningen) in ieder
geval op korte termijn terug te dringen. Met dit oogmerk
is de opkoopbescherming via een amendement van de
Kamerleden Dik-Faber, Terpstra, Koerhuis en Van Eijs
ingevoegd in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wo-
ningwet (naar aanleiding van de evaluatie van de wet en
aanpassing van enkele andere wetten).22 Op 10 maart 2021
stemde de Eerste Kamer in met de aanpassing van de
Huisvestingswet.23

2.1. Juridische grondslag en consequenties
opkoopbescherming

Inmiddels is de wijziging van de Huisvestingswet sinds
1 januari 2022 van kracht en daarmee ook de juridische
basis voor gemeenten om bestaande en betaalbare koop-
woningen te beschermen tegen (particuliere) beleggers.
Aan de Huisvestingswet is nu een nieuw hoofdstuk 7
toegevoegd met de titel ‘Tijdelijke regeling inzake opkoop-
bescherming’. Op grond van het nieuwe artikel 41 van
de Huisvestingswet kunnen gemeenteraden in een huis-

HR 14 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8946, r.o. 3.7.4 -3.9.2, AB 2006/198, m.nt. G.A. van der Veen en J.J. Hoekstra (Gemeente Doe-
tinchem/Rietbergen).

14.

HR 26 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0965 (Windmill).15.
Wij wijzen nog op het wetsvoorstel met betrekking tot de Wijziging van de Huisvestingswet 2014, waarin is geregeld dat de gemeente
meer ruimte krijgt om huur- en koopwoningen (woningen tot de NHG-grens van € 355 000) toe te wijzen aan eigen inwoners of aan
mensen die een vitaal beroep hebben. Het wetsvoorstel is op 8 april 2022 gestuurd aan de Raad van State voor advies.

16.

HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:257, r.o. 5.2.2. De Hoge Raad oordeelt expliciet dat een zelfbewoningsplicht een vorm van anti-
speculatie is.

17.

Zie artikel 6.12 lid 2 onder a-c Wet ruimtelijke ordening.18.
Conceptmemorie van toelichting bij consultatieversie, p. 2-4.19.
Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 572.20.
Conceptmemorie van toelichting bij consultatieversie, p. 3.21.
Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 53.22.
eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35517_wijziging_van_de_woningwet.23.
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vestingsverordening categorieën woningen en gebieden
aanwijzen waarvoor de opkoopbescherming geldt.24 Dit
houdt in dat voor de aangewezen gebieden een verbod
bestaat om de woning in gebruik te geven aan een ander
binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrij-
ving in de openbare registers van de akte van levering van
die woning. De gemeenteraad kan enkel categorieën van
woonruimte aanwijzen waarvan de aankoopdatum (datum
van inschrijving) ligt ná de inwerkingtreding van het
verbod in de desbetreffende gemeente.25

Het in gebruik geven van een woning gebeurt veelal door
middel van verhuur. De opkoopbescherming behelst
daarmee in feite een verhuurverbod binnen de door de
gemeenteraad aangewezen gebieden. De bedoeling is dat
dit de kansen verbetert van starters en mensen met een
middeninkomen die een woning willen kopen om deze
vervolgens zelf te bewonen, doordat deze woningen in
het koopsegment behouden blijven.

Het verhuren van opgekochte woningen is echter niet
geheel uitgesloten: voor de verhuur van woningen is een
vergunning vereist. De opkoopbescherming is daarmee
niet vormgegeven als een opkoopverbod voor beleggers,
aldus de wetgever.26 Het komt er de facto echter wel op
neer aangezien het beoogde gebruik van beleggers – na-
melijk verhuur van woningen – in beginsel wordt verbo-
den. Op deze manier kunnen mensen die op zoek zijn
naar een koopwoning om deze zelf te bewonen hierop
meer kans maken.

2.2. Reikwijdte opkoopbescherming en onderbouwing
De opkoopbescherming kan slechts in bepaalde gevallen
worden toegepast. Zo geldt dat de opkoopbescherming
enkel mag worden ingesteld binnen gebieden waar:
– sprake is van schaarste aan goedkope of middeldure

koopwoningen (schaarste-criterium); en/of
– de leefbaarheid in dat gebied wordt aangetast door

de verhuur van deze woningen (het leefbaarheidscri-
terium).27

Het is aan de desbetreffende gemeente om te bepalen wat
onder ‘goedkope of middeldure woningen’ moet worden
verstaan aan de hand van een onderbouwing gekoppeld
aan de WOZ-waarde van een woning. Dit kan dan ook
per gemeente en zelfs per gebied binnen de gemeente
verschillen.

Dat een gemeente kan kiezen voor een verschillende
aanpak, uit zich al in de praktijk. Zo heeft de gemeente
Rotterdam ervoor gekozen om zestien wijken aan te
wijzen, waar de opkoopbescherming zal worden inge-
voerd voor woningen onder de € 355 000. Gemeente

Amsterdam en Haarlem kozen voor een andere strategie:
in deze gemeenten wordt de opkoopbescherming ingezet
in de gehele stad voor alle woningen onder respectievelijk
een WOZ-waarde van € 512 000 en € 389.000.28

Voorts geldt de opkoopbescherming enkel voor woningen
die op de datum van inschrijving in de openbare registers
van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar:
– niet verhuurd waren op het moment van het toepas-

sen van de opkoopbescherming door de gemeente;
– verhuurd/in gebruik gegeven waren voor minder

dan zes maanden; of
– werden verhuurd met een verhuurvergunning.29

2.3. Onderbouwing invoering opkoopbescherming
De Huisvestingswet is zodanig vormgegeven dat een ge-
meente op verschillende onderdelen zelf de reikwijdte
van het gemeentelijk instrumentarium kan bepalen, bij-
voorbeeld bij het opnemen van een woonruimtevoorraad-
vergunningstelsel in een huisvestingsverordening.30

Voorwaarde daarbij is wel dat de desbetreffende gemeente
de toepassing van het instrumentarium deugdelijk moet
kunnen onderbouwen. Een gemeenteraad dient bij de
invoering van een opkoopbescherming dan ook de
noodzakelijkheid, geschiktheid en proportionaliteit van
de opkoopbescherming te onderbouwen. Dit houdt in
dat de gemeente moet onderbouwen dat er in het gebied
waar de opkoopbescherming zal gelden sprake is van
schaarste en/of een leefbaarheidsproblematiek door de
opkoop van de woningen en dat de opkoopbescherming
noodzakelijk en geschikt is om dit te bestrijden. De ge-
meente is dus zelf verantwoordelijk voor de onderbou-
wing van de noodzaak van de invoering van het instru-
ment, zo ook ten aanzien van de woningwaardegrens die
de gemeente op basis van haar lokale situatie kan vaststel-
len. Denkbaar is dat hierbij landelijk en/of lokaal onder-
zoek word(t)(en) betrokken, waarin bijvoorbeeld wordt
ingegaan op de negatieve effecten van schaarste aan
(koop)woningen binnen de desbetreffende gemeente.31

Hierbij dient ter onderbouwing van de proportionaliteit
tevens door de gemeente te worden betrokken in hoeverre
minder vergaande middelen beschikbaar zijn (bijvoor-
beeld (stimulering van) het vergroten van de woningvoor-
raad door de bouw van nieuwe woningen).

Dat er gebruikgemaakt wordt van lokaal onderzoek om
de opkoopbescherming te onderbouwen, volgt uit de
toelichtingen bij de opkoopbescherming in de verorde-
ningen van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. In
Den Haag is onderzoek gedaan naar ‘buy-to-let’ in het
kader van de opkoopbescherming.32 Dit onderzoek heeft
geleid tot de actualisatie Nota voorraadbeleid Den Haag,

Zie ook: het door de VNG opgestelde modelraadsbesluit voor een wijziging van de huisvestingsverordening, vng.nl/nieuws/wijziging-
vng-model-huisvestingsverordening.

24.

Artikel 41 lid 2 onder c Huisvestingswet.25.
Zie toelichting bij consultatieversie, p. 4.26.
Artikel 40 lid 1 Huisvestingswet.27.
Erik van Rein, ‘Hoe Amsterdam en Rotterdam beleggers willen weren van de woningmarkt’, FD 19 november 2021.28.
Artikel 41 lid 2 onder b Huisvestingswet.29.
Artikel 21 Huisvestingswet.30.
Zie Handreiking Opkoopbescherming van de VNG, p. 8 e.v.31.
ABF Research, ‘Buy to let in Den Haag’ onderzoek naar omvang en kenmerking in het kader van opkoopbescherming, 29 oktober 2021.32.
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hetgeen de onderbouwing van de opkoopbescherming
is.33 Door Rotterdam en Amsterdam worden eerder uit-
gevoerde onderzoeken in het kader van schaarste in de
woningbouw gebruikt om de opkoopbescherming te
onderbouwen.34

Als de opkoopbescherming breed wordt toegepast en
dus gaat gelden op een omvangrijk gebied, zullen ons
inziens ook strengere eisen aan de onderbouwing moeten
worden gesteld ten opzichte van de invoering voor een
klein gebied. Onderzoek van het Kadaster laat immers
zien dat opkoop binnen een gemeente per buurt sterk
kan verschillen.35 In bijvoorbeeld Amsterdam en
Den Haag is de opkoopbescherming wel voor het gehele
grondgebied ingevoerd. In het geval van Amsterdam
wordt aangegeven dat uit onderzoek blijkt dat in alle
stadsdelen beleggers woningen kopen, al is dit percentage
niet in alle stadsdelen even hoog.36 Voor wat betreft
Den Haag volgt uit onderzoek dat in een aantal wijken
bovengemiddeld veel ‘buy to let’ plaatsvindt, zeker niet
in allemaal. Al is het potentieel er wel. Doordat het risico
bestaat dat ook in die wijken koopwoningen worden
opgekocht – en er in alle wijken een schaarste is aan
goedkope en middeldure woningen – is het volgens de
gemeente noodzakelijk dat ook in die wijken de opkoop-
bescherming wordt ingevoerd.37 Wij kunnen ons voorstel-
len dat het invoeren van de opkoopbescherming in de
ene wijk kan leiden tot een verhoging van ‘buy-to-let’ in
andere wijken waar de opkoopbescherming niet geldt.
Wij kunnen de onderbouwing dan ook wel volgen maar
het is ons inziens nog maar de vraag of deze onderbou-
wing volstaat. Hier zullen wij ook in paragraaf 4 van dit
artikel nog nader op ingaan.

Het risico van een zwakke onderbouwing van de invoe-
ring van de opkoopbescherming is dat de rechter de
huisvestingsverordening (zijnde een algemeen verbindend
voorschrift) waarin deze is vastgelegd (gedeeltelijk) on-
verbindend verklaart. Dit is denkbaar bij wijze van excep-
tieve toetsing door de bestuursrechter aan hogere regel-
geving.38 Woningeigenaren en beleggers kunnen immers
de onderbouwing van de huisvestingsverordening aan de
orde stellen in een bestuursrechtelijke procedure door
tegen een weigering van een gevraagde verhuurvergunning
in bezwaar en (hoger) beroep te gaan. Daarnaast is ook
een civiele procedure denkbaar, waarbij de civiele rechter
een oordeel zal moeten vellen over de vraag of de huisves-

tingsverordening rechtmatig is. Wij merken daarbij wel
op dat als de mogelijkheid bestaat voor de bestuursrechter
om de verordening exceptief te toetsen, omdat door de
gemeente een appellabel besluit is genomen of kan wor-
den genomen, de civiele rechter zich in de praktijk veelal
terugtrekt door de vordering niet-ontvankelijk te verkla-
ren.39

Dat er mogelijkheden bestaan om de toepassing van de
opkoopbescherming in een huisvestingsverordening te
laten toetsen door een rechter, is wat ons betreft maar
goed ook. Het al te gemakkelijk buitenspel kunnen zetten
van beleggers is naar onze visie namelijk onwenselijk,
gelet op de beperking van het eigendomsrecht dat in pa-
ragraaf 5 zal worden besproken.

2.4. Afwijkingsmogelijkheden
Zoals gezegd, kan het college van burgemeester en wet-
houders van een gemeente een verhuurvergunning verle-
nen om te kunnen afwijken van het verhuurverbod.40 Een
dergelijke vergunning kan slechts worden aangevraagd
door de eigenaar van de woonruimte.41 In de huisvestings-
verordening kan de gemeenteraad zelf uitzonderingsge-
vallen formuleren die passend zijn bij de problematiek
en samenstelling van de buurt.42 In ieder geval wordt een
verhuurvergunning verleend als de woning:
– aan nabije familie (eerste- en tweedegraads bloed-

of aanverwantschap) wordt verhuurd;
– tijdelijk in gebruik wordt gegeven voor een termijn

van ten hoogste twaalf maanden, anders dan voor
toeristische verhuur en de eigenaar in de periode
daaraan voorafgaand ten minste twaalf maanden
woonde in de woning; of

– onderdeel is van een winkel-, kantoor- of bedrijfs-
pand.

Naast voorgaande uitzonderingsgevallen, kan de gemeen-
teraad in de huisvestingsverordening aan het college van
burgemeester en wethouders de bevoegdheid geven om
een ontheffing van het verhuurverbod te verlenen. Hier-
aan kunnen specifieke voorschriften en beperkingen
worden verbonden.43 Hiermee wordt tegemoetgekomen
aan het feit dat het in sommige gevallen juist wenselijk
kan zijn om verhuur toe te staan. Zo kan het bijvoorbeeld
voor starters juist (financieel) aantrekkelijk zijn om samen
met een woongroep gemeenschappelijk te huren in plaats
van meteen na de eerste stap op de arbeidsmarkt een

Gewijzigd voorstel van het college inzake Actualisatie Nota voorraadbeleid Den Haag, 18 januari 2022 (RIS311091).33.
In Rotterdam: RIGO-onderzoek uitgevoerd in 2020 (Gemeenteblad 2022, 113088, 15 maart 2022, p. 22-23) en in Amsterdam: onderzoeken
uit 2019 en cijfers uit 2019 en 2020, beleidskader Huisvestingsverordening Amsterdam, p. 20.

34.

F. van der Harst & P. de Vries, ‘Kopen om te verhuren’, Kadaster mei 2019.35.
Zie in dit kader: Beleidskader Huisvestingsverordening Amsterdam, p. 21.36.
Gewijzigd voorstel van het college inzake Actualisatie Nota voorraadbeleid Den Haag, 18 januari 2022 (RIS311091), p. 2. Zie ook: Nota
voorraadbeleid Den Haag 2021, p. 49 e.v.

37.

Zie in dit verband de conclusie van A-G R.J.G.M. Widdershoven van 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557, Gst. 2019/156 en
ABRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1155, r.o. 7 e.v.

38.

Zie hierover nader Y.E. Schuurmans, ‘Rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften: een voltooide discussie?’, NTB
2017/15 en L.A.D. Keus, ‘De relatie tussen burgerlijke rechter en wetgever’, RegelMaat 2018, afl. 5.

39.

Artikel 41 lid 3 Huisvestingswet.40.
Artikel 42 Huisvestingswet. De wetgever geeft in de memorie van toelichting bij de wetswijziging aan dat met eigenaar zoals gebruikelijk
onder de Huisvestingswet 2014 tevens wordt bedoeld: de rechthebbende op grond van erfpacht, opstalrecht of appartementsrecht.

41.

Zie bijvoorbeeld artikel 3.6.3 van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad van Rotterdam.42.
Artikel 41 lid 4 Huisvestingswet.43.

87Vastgoedrecht 2022-3

Opkoopbescherming: de uitbreiding van het gemeentelijk instrumentarium voor woningmarktregulering



woning te kopen.44 Ook valt te bepleiten dat beleggers
de aanwas van vrijesectorhuurwoningen juist faciliteren,
waardoor de invoering van een opkoopbescherming ne-
gatieve effecten kan hebben voor mensen die afhankelijk
zijn van deze huurwoningen. Denk bijvoorbeeld aan een
verdere stijging van huurprijzen van vrijesectorhuurwo-
ningen vanwege een verder oplopende schaarste aan deze
woningen. Dit is reeds aan de orde.45 Onder meer De
Nederlandsche Bank heeft dan ook gesteld dat gemeenten
zorgvuldig dienen om te gaan met de invoering van een
opkoopbescherming.46

3. Handhaving
Indien een woning die onder de opkoopbescherming valt
toch zonder vergunning wordt verhuurd, kan het college
van burgemeester en wethouders handhavend optreden.47

De Huisvestingswet maakt het mogelijk om in de huis-
vestingsverordening te bepalen dat bij overtreding van
de opkoopbescherming een bestuurlijke boete wordt
opgelegd.48 De maximumboete bij een eerste overtreding
is € 22 500. Bij nog een overtreding binnen vier jaar is dit
€ 90 000.49 De bestudering van een aantal huisvestingsver-
ordeningen leert dat daarin voor een overtreding van de
opkoopbescherming een bestuurlijke boete is opgeno-
men.50 Zo bepaalt de Huisvestingsverordening Den Haag
dat er bij eenmalige overtreding een boete van € 10 000
bij niet-bedrijfsmatige exploitatie en € 20 000 bij bedrijfs-
matige exploitatie kan worden opgelegd door het bevoegd
gezag. Indien de overtreding (binnen vier jaar) wordt
herhaald, worden voornoemde bedragen verdubbeld.

De bestuurlijke boete is een punitieve sanctie, bedoeld
om de overtreder te straffen. Naast een punitieve sanctie
is het ook nog mogelijk om (gelijktijdig) een herstelsanctie
op te leggen. Hiervoor heeft het bevoegd gezag meerdere
instrumenten tot zijn beschikking, namelijk een last onder
dwangsom51 en een last onder bestuursdwang.52 Bij beide
herstelsancties geldt dat de overtreding – het verhuren
van de woning zonder vergunning – binnen een bepaalde
termijn gestaakt moet worden. Aan een last onder
dwangsom is een geldbedrag gekoppeld.53 Als niet wordt

voldaan aan de last onder bestuursdwang, wordt er feite-
lijk opgetreden.

Wij vermoeden dat voornamelijk de last onder dwangsom
– in combinatie met de bestuurlijke boete – zal worden
toegepast.54 Het voldoen aan de last onder dwangsom
zou wel eens lastig kunnen zijn aangezien de overtreder
in voorkomend geval een huurovereenkomst zal hebben
gesloten met de huurder. Die huurder geniet huurbescher-
ming waardoor de overtreder het wellicht niet in zijn
macht heeft om de overtreding te beëindigen. De huurbe-
scherming strekt echter niet zo ver dat nimmer zou kun-
nen worden voldaan aan een wegens strijd met de Huis-
vestingswet en Huisvestingsverordening opgelegde last,
zo volgt uit de jurisprudentie.55 Uit de jurisprudentie kan
derhalve afgeleid worden dat een huurovereenkomst in
beginsel niet in de weg staat aan het opleggen van de last
onder dwangsom.

4. Inbreuk eigendomsrecht
De invoering van een opkoopbescherming binnen een
gemeente beperkt in zekere zin het eigendomsrecht van
een (toekomstige) woningeigenaar. De eigenaar kan im-
mers zijn woning die onder de opkoopbescherming valt
niet meer zomaar – namelijk zonder vergunning – verhu-
ren. Daarbij worden ook de verkoopmogelijkheden van
woningeigenaren en daarmee wellicht de marktwaarde
van de woningen aangetast. Beleggers vallen na de invoe-
ring van een opkoopbescherming immers in beginsel niet
langer onder de potentiële kopers, terwijl zij veelal meer
kunnen bieden op een woning dan een starter of persoon
met een middeninkomen.56

De beperking van het eigendomsrecht is op grond van
artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden (EVRM) enkel toegestaan
wanneer deze gerechtvaardigd is.

Dit brengt met zich mee dat de opkoopbescherming moet
voldoen aan de vereisten uit artikel 1 EP EVRM. Door
de wetgever wordt het volgende overwogen:

Zie in dit verband ook Gys Ekker, ‘Opkoopbescherming laat werkende jongeren in de kou staan’, FD 27 januari 2022.44.
‘Huurprijzen in vrije sector stijgen verder, bijna 7 procent erbij’, NOS 21 april 2022.45.
‘DNB is kritisch over wet voor opkoopbescherming’, Vastgoedmarkt 30 maart 2021.46.
Een eenmaal verleende verhuurvergunning kan daarnaast op grond van artikel 44 Huisvestingswet en de huisvestingsverordening worden
ingetrokken als aan de intrekkingsgronden is voldaan.

47.

Artikel 45 Huisvestingswet.48.
Artikel 42 lid 2 Huisvestingswet jo. artikel 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht.49.
Onder meer: artikel 4.2.2 in huisvestingsverordening Amsterdam 2020; artikel 4.4 in huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente
Utrecht; artikel 33 in huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2020; artikel 7:2 in huisvestingsverordening Den Haag 2019 en artikel 4.4
van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 (Rotterdam).

50.

Artikel 5:31 e.v. Awb.51.
Artikel 5:21 e.v. Awb.52.
Van het geldbedrag moet een zodanige prikkel uitgaan dat de opgelegde dwangsom wordt uitgevoerd (zie onder meer: ABRvS 2 maart
2022, ECLI:NL:RVS:2022:638 , r.o. 4).

53.

Wij verwachten dat de last onder bestuursdwang – door bijvoorbeeld het afsluiten van de woningen en vervangen van een slot – in de
praktijk minder snel zal worden toegepast, doordat de huurder van de woning hier (ook) de dupe van wordt.

54.

ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3985, r.o. 4.1.55.
Zie ook: toelichting bij consultatieversie, p. 16.56.
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1. Bij wet voorzien: de bevoegdheid tot het opstellen
van een opkoopverplichting is bij wet voorzien
doordat zij is neergelegd in de Huisvestingswet, het
vervolgens invoeren ervan dient te worden opgeno-
men in de huisvestingsverordening.57

2. Noodzakelijk in het algemeen belang: door de wet-
gever wordt aangegeven dat in bepaalde gemeenten
– ondanks de toevoeging van nieuwe woningen –
nog steeds een schaarste aan goedkope en middeldu-
re koopwoningen is, zeker in de bestaande bouw.
Gemeenten zullen in hun huisvestingsverordening
moeten onderbouwen dat er sprake is van ongewens-
te effecten door schaarste aan goedkope en middeldu-
re koopwoningen, waardoor de opkoopbescherming
gerechtvaardigd is. De schaarste aan sociale en mid-
deldure koopwoningen en de opkoop daarvan kan
de leefbaarheid van een buurt aantasten.58 In het
geval de leefbaarheid inderdaad wordt aangetast
vanwege het opkopen door beleggers, zal dit weder-
om door de gemeente onderbouwd moeten worden.

3. Fair balance: Door de hierboven vereiste onderbou-
wing van de opkoopbescherming, is het niet moge-
lijk om ‘lukraak’ alle woningen in de gemeente aan
te wijzen voor de opkoopbescherming.59 Volgens
de wetgever is het verder maar een beperkte regule-
ring voor kopers omdat zij op het moment dat zij
de woningen kopen weten dat er een vergunning
nodig is om te verhuren. De maatregel en de beper-
king zijn daarmee voorzienbaar.

4. Procedurele waarborgen: de maatregel geldt slechts
tot maximaal vier jaar na de aankoop van de woning
en de woning kan in de tussentijd nog met vergun-
ning verhuurd worden. Daarnaast geldt de maatregel
niet voor eigenaren die reeds in het bezit waren van
een woning vóór de invoering van de opkoopbescher-
ming en is de reikwijdte van de opkoopbescherming
zoals vermeld onder paragraaf 2.2 van dit artikel
beperkt. Voorts biedt de maatregel ruimte om in
individuele gevallen maatwerk te bieden door het
verlenen van een ontheffing. Volgens de wetgever
is de opkoopbescherming daarom met verschillende
procedurele waarborgen omkleed.60

In het geval een gemeente het gehele grondgebied aanwijst
voor de opkoopbescherming, staat ons inziens niet op
voorhand vast dat wordt voldaan aan de noodzakelijkheid

en fair balance. Dit valt of staat volgens ons met een
deugdelijke onderbouwing van de opkoopbescherming
voor de aangewezen gebieden van een gemeente. Zoals
wij al in paragraaf 2.3 van dit artikel hebben aangegeven,
is het ons inziens van belang om deze onderbouwing te
baseren op verifieerbare onderzoeksgegevens.61

In hoeverre de (onderbouwing van de) opkoopbescher-
ming in strijd zal zijn met artikel 1 EP EVRM, zal moeten
blijken uit de jurisprudentie. In dat kader kan de jurispru-
dentie over het onttrekken van een woning zonder ver-
gunning (ex artikel 21 Huisvestingswet) wellicht nog van
belang zijn. De Afdeling heeft meermaals geoordeeld dat
de vergunningplicht voor onttrekking niet leidt tot ont-
neming van eigendom maar ziet op regulering daarvan.
Het vergunningstelsel dient volgens de Afdeling om te
beoordelen of en onder welke voorwaarden onttrekking
van de woonruimte aan de voorraad wordt toegestaan en
het biedt op die wijze een instrument om de samenstelling
van de woonruimtevoorraad en de leefbaarheid in een
woonomgeving te beschermen. Ook brengt de vergun-
ningplicht geen buitensporige last met zich mee omdat
woningen kunnen worden gebruikt en verkocht voor
bewoning, aldus de Afdeling.62

Het is ons inziens afwachten of er snel jurisprudentie
over de vraag of de opkoopbescherming in strijd is met
artikel 1 EP EVRM zal ontstaan. Wij gaan er namelijk
van uit dat beleggers wel twee keer zullen nadenken om
een woning te kopen met het doel om later te verhuren
in wijken waar de opkoopbescherming geldt.

5. Dienstenrichtlijn
De bovenstaande onderbouwing kan ook van belang zijn
in het licht van de Dienstenrichtlijn (Drl). Wat onder een
dienst in de zin van de Drl valt, volgt uit artikel 4 aanhef
en onder 1 Drl.63 Voor toepassing van de richtlijn wordt
onder dienst verstaan: elke economische activiteit, anders
dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding ge-
schiedt, zoals bedoeld in artikel 50 EG-Verdrag (thans
artikel 57 VWEU). De verhuur van woningen is een
dienst in de zin van de Drl.64 De opkoopbescherming
wordt in de conceptmemorie van toelichting aangemerkt
als een vergunningstelsel zoals bedoeld in de Drl.65

Toelichting bij Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet, Kamerstukken II 2020/21,
35517, nr. 53, p. 4.

57.

Toelichting bij Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet, Kamerstukken II 2020/21,
35517, nr. 53, p. 5.

58.

Toelichting bij Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet, Kamerstukken II 2020/21,
35517, nr. 53, p. 5.

59.

Toelichting bij Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet, Kamerstukken II 2020/21,
35517, nr. 53, p. 7.

60.

Zie in dit kader ook ABRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1161, r.o. 9.3 over de huisvestingsverordening van Rotterdam en ABRvS
9 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2166, r.o. 2.

61.

ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2883, r.o. 5; ABRvS 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3220, r.o. 7.1; ABRvS 18 juli
2018, ECLI:NL:RVS:2018:2429, r.o. 9 en ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2646, r.o. 5.

62.

Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.63.
Het Hof van Justitie oordeelde in het arrest van 22 september 2020, ECLI:EU:C:2020:743 dat (toeristische) verhuur van onroerende goe-
deren onder de Dienstenrichtlijn valt (r.o. 28-45).

64.

Conceptmemorie van toelichting bij consultatieversie, p. 15 en artikel 9 Drl. Zie ook Handreiking Opkoopbescherming van de VNG,
p. 10 e.v.

65.

89Vastgoedrecht 2022-3

Opkoopbescherming: de uitbreiding van het gemeentelijk instrumentarium voor woningmarktregulering



Een vergunningstelsel is geoorloofd als dit (1) non-discri-
minatoir is, (2) noodzakelijk (dwingende reden van alge-
meen belang) is en (3) het nagestreefde doel niet door een
minder beperkende maatregel kan worden bereikt.66 In
de conceptmemorie van toelichting wordt aangegeven
dat aan al deze vereisten wordt voldaan.

Ook deze vereisten kunnen volgens ons tot discussie lei-
den. Zo kan het – net als bij de inbreuk op het eigendom –
noodzakelijk zijn om de opkoopbescherming in te voeren
in het kader van voldoende goedkope en middeldure
koopwoningen. Als er echter geen schaarste in alle gebie-
den in een bepaalde gemeente is, ontstaat de vraag of die
noodzaak wel aanwezig is.

De proportionaliteit is volgens de conceptmemorie van
toelichting verzekerd doordat gemeenten alleen woningen
kunnen aanwijzen in het goedkope en middeldure seg-
ment en dit slechts kan worden toegepast in gebieden
waar het noodzakelijk is. Ook is de proportionaliteit
verzekerd omdat er geen algeheel verbod geldt (er kan
immers een vergunning worden aangevraagd) en dit
slechts geldt voor een periode van vier jaar na de aankoop,
aldus de wetgever in de consultatieversie.67 Het is ook in
het geval van de Drl aan de gemeenteraad om de noodza-
kelijkheid (en proportionaliteit) van de opkoopbescher-
ming te onderbouwen. In het geval van de opkoopbescher-
ming zal dat ook voor de meeste gevallen met (lokaal)
onderzoek geschieden.68

In de toelichting bij het uiteindelijke amendement van
de Kamerleden Dik-Faber, Terpstra, Koerhuis en Van Eijs
komt de Drl – behalve de opmerking dat elektrische
aanvraag van belang is in het kader van de Drl69 – opmer-
kelijk genoeg niet meer terug. Overigens zien wij in de
praktijk dat de meeste gemeenten de Drl wel bespreken
in de onderbouwing van de opkoopbescherming.70

6. Opkoopbescherming een tijdelijke maatregel?
Zoals uit de nieuwe titel van hoofdstuk 7 van de Huisves-
tingswet volgt, is de opkoopbescherming een tijdelijke
regeling. Het amendement geeft gemeenten minimaal vijf
jaar de mogelijkheid om opkoopbescherming in te voeren
voor goedkope en middeldure koopwoningen. Binnen
vijf jaar na inwerkingtreding, vindt een evaluatie plaats
naar de noodzaak en de relevantie van de maatregelen in
de economische situatie van dat moment.71 Momenteel
is het dus de bedoeling dat de opkoopbescherming (in
ieder geval) zal gelden tot 1 januari 2027. Naar aanleiding
van de evaluatie dient dus te worden bezien of de opkoop-
bescherming vervalt of toch (voor weer vijf jaar) blijft
voortbestaan.

7. Tot slot
De toekomst zal moeten leren in hoeverre de opkoopbe-
scherming als aanvullend instrument soelaas zal bieden
voor het beschikbaar maken en houden van bestaande
koopwoningen in het goedkope en middeldure segment.
Wij kunnen ons voorstellen dat deze toevoeging van de
opkoopbescherming op zichzelf onvoldoende zal zijn.
Het antwoord op de vraag in hoeverre koopwoningen
beschikbaar blijven voor starters hangt immers nauw sa-
men met de vraag in hoeverre de woningbouwdoelen
worden behaald, zodat de krappe woningvoorraad wordt
aangevuld. Met de verschillende uitdagingen die op de
loer liggen is het nog maar de vraag of dit haalbaar is.
Denk hierbij aan het uitstel van woningbouwprojecten
door stijgende bouwkosten en materiaalschaarste, de
trage bouw van nieuwe woningen, stikstof en de komst
van de Omgevingswet waar ontwikkelingsprocessen op
moeten worden aangepast.72 Duidelijk is echter wel dat
inmiddels al verschillende gemeenten – in verschillende
vormen – gebruikmaken van het aanvullende instrument.
Het Kadaster heeft ook reeds geconstateerd dat verschil-
lende maatregelen die het starters makkelijker zouden
moeten maken om de woningmarkt te betreden, reeds
hun vruchten afwerpen. Het afgelopen jaar hebben inves-
teerders namelijk minder huizen gekocht dan de jaren
daarvoor.73 Of de invoering van de opkoopbescherming
deze trend doorzet, zal de tijd moeten leren.

Artikel 9 lid 1 en artikel 10 Drl.66.
Conceptmemorie van toelichting bij consultatieversie, p. 15.67.
Zie bijvoorbeeld ook in het geval van beperking in bestemmingsplannen: ABRvS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2004, r.o. 9 en
ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:973, r.o. 15.6.

68.

Memorie van toelichting bij Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet, Kamerstukken II
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