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Geacht Kamerlid, 

 

De afgelopen periode heeft u zich verschillende malen gebogen over de woonkwaliteit. U heeft zich 
bijvoorbeeld uitgesproken over schimmelwoningen, loden leidingen, brandveiligheid en onveilige    
(cv-)installaties. Graag zetten wij deze zaken in samenhang bij elkaar, om vervolgens een aanpak voor 
systematische verbetering van de woonkwaliteit voor te stellen. 

 

Schimmelwoningen 
In WoON 2018 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de hoeveelheid woningen in Nederland die te 

maken hebben met schimmelproblematiek. Hieruit blijkt dat alleen al in de huursector 922.500 

woningen hiermee te maken hebben. Dat is 28% van de huurwoningen in Nederland. Een 
onderverdeling naar ouderdom laat zien dat het probleem het grootst is bij de oudere huurwoningen. 

Uw Kamer nam in november 2018 de motie Beckerman c.s. aan waarin een landelijke aanpak vocht- 
en schimmelproblematiek werd gevraagd.  

 

 
Huurwoningen met schimmelproblematiek naar bouwjaar. Bron: Ruimte + Wonen, themanummer WoOn 2018. Cijfers 

afkomstig uit WoOn 2018. Tabel: Woonbond. 

 

Loden waterleidingen 

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over loden waterleidingen. Bewoners van de 
betreffende woningen durven niet langer uit de kraan te drinken. In Amsterdam-Noord maakte de 

pomp in de straat een comeback als betrouwbare waterleverancier. Volgens de Gezondheidsraad zijn 
er in Nederland nog honderd- tot tweehonderdduizend woningen die loden drinkwaterleidingen 

hebben. Net als de Gezondheidsraad en ondernemersorganisatie Techniek Nederland roepen wij 
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verhuurders op om loden leidingen versneld te vervangen en zo de schadelijke effecten van 

concentraties lood in drinkwater voor met name ongeboren en jonge kinderen uit te bannen. Uw 
Kamer onderschreef die oproep door in november 2019 de motie Nijboer/Van Eijk aan te nemen. De 

Woonbond vindt dat het effectief opsporen van deze leidingen zodat ze kunnen worden verwijderd, 
een hoge prioriteit verdient. 

 
Brandveiligheid 

Ook dit jaar stond brandveiligheid van woningen en complexen weer op de Kameragenda. Gemeenten 

is verzocht risicovolle gevels op te sporen. Die zoektocht is nog niet afgerond. De minister geeft 

aandacht voor de verbetering van vluchtwegen en ontruimingsalarminstallaties in hogere 

woongebouwen via bouwregelgeving. Het nadeel daarvan is dat dit alleen effect heeft bij 

(ver)nieuwbouw. Het grootste deel van de woningen is gebouwd onder oude bouwregels en een fors 

deel zelfs onder regels van meer dan 50 jaar geleden. De minister laat dit aspect lokaal onderzoeken 

en neemt daarbij gelijk onderzoek naar rookverspreiding mee. Of dit daadwerkelijk alle problemen 
opspoort, is echter niet waarschijnlijk. 

 

Onveilige (cv-)installaties 
Begin 2020 nam uw Kamer een motie aan over onveilige cv-installaties. De NVWA heeft eigenaren van 
de betreffende ketels al opgedragen om deze goed en tijdig te onderhouden en indien nodig te 

vervangen. Uw Kamer nam afgelopen maand de motie Koerhuis/Beckerman aan, waarin de minister 
werd gevraagd om de aanpak van de NVWA te ondersteunen en monitoren. Het is voor bewoners 

echter vaak lastig om te beoordelen of dit ook voor de eigen ketel geldt. Fabrikanten hebben 
nauwelijks zicht op de verspreiding van deze ketels. Toch is goed onderhoud en tijdig vervangen van 

levensbelang, zoals ook bleek uit eerder onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Naar 

schatting komen er jaarlijks tien tot twintig mensen om door incidenten met slecht onderhouden of 

verouderde installaties in de woning. 
 

APK voor woning 
Wat zich in al deze situaties wreekt, is een combinatie van slecht onderhoud, veroudering en 

onwetendheid. Tijdige kennis van het probleem bij de juiste persoon of instantie kan gevaarlijke 

situaties voorkomen. Regelmatige controle naar veiligheid van woningen is hiervoor een goed middel, 
zoals elke auto jaarlijks een standaardkeuring moet ondergaan om ongelukken te voorkomen. 

 
Uitvoering 

De normering voor een groot deel van zo’n APK hoeft niet meer bedacht te worden. Dit bestaat al. 

Marktpartijen hebben deze keuring in een NEN-norm (NEN 8025) laten vastleggen. Installateurs 

kunnen nu al op basis van deze methodiek de periodieke controles uitvoeren. Een APK voor woningen 

kan op deze basis starten, maar wij pleiten er wel voor ook andere aspecten rond de veiligheid van de 

woning of het woongebouw in de APK voor woningen op te nemen.  
 

Tijdens een APK voor woningen kan in relevante situaties ook gecontroleerd worden op de 

aanwezigheid van loden leidingen (loodmeting), van schimmel en vocht, vluchtwegen, 

ontruimingsinstallaties, brandwerende materialen en deuren en blusmiddelen.  

 
Vierjaarlijkse APK 
Wij stellen daarom voor om een APK voor woningen in te voeren die elke vier jaar wordt uitgevoerd. 

Sommige onderdelen zouden in een lagere frequentie, bijvoorbeeld eenmalig of eens in de acht of 

twaalf jaar gecontroleerd kunnen worden. In eerste instantie zou zo’n APK moeten worden uitgevoerd 

in de woningen met het hoogste risicoprofiel (vooroorlogse bouw, verkamerde woningen, mini-

appartementen, oudere flatgebouwen) met het plan om de keuring gefaseerd verder uit te rollen. 

Belangrijk bij zo’n keuring is dat de eigenaar en eventuele huurder een transparant rapport krijgen 

over de bevindingen. Net als bij de APK voor auto’s zouden bepaalde gebreken verholpen moeten 
worden om te garanderen dat woonruimte veilig bewoond kan worden.  
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APK-rapport 

Wij stellen voor om het keuringsrapport ter beschikking te stellen aan de eigenaar en de bewoner van 
de betreffende woning. De bewoner kan zo worden aangesproken op gedrag dat leidt tot onveilige 

situaties en de verhuurder op zaken die met de installatie of het gebouw zelf samenhangen. Indien 
een verhuurder ondanks het APK-rapport geen stappen zet tot aanpassing, zou de huurder met het 

APK-rapport in de hand naar de Huurcommissie of rechter kunnen gaan om woningverbetering af te 
dwingen. Bij nieuwe verhuur of verkoop moet het meest recente APK-rapport vooraf ter beschikking 

aan de nieuwe bewoner worden gesteld. 

 

Wij hopen dat u onze oproep tot een APK voor woningen in een voorstel omzet. Wij lichten onze 

positie graag verder toe in een gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Zeno Winkels 

algemeen directeur 


