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Huisvestingwet 2014 
 

De Huisvestingswet 2014 is van groot belang voor de vrouwenopvang omdat in deze wet wordt 

geregeld dat alle gemeenten urgentie moeten verlenen aan slachtoffers van geweld die in de opvang 

verblijven (zie artikel 12 hieronder). Gemeenten hoeven niet te werken met een urgentiesysteem als 

er geen schaarste aan woonruimte is (bij ongeveer 50% van de gemeenten). Als gemeenten een 

urgentiesysteem hebben moeten ze slachtoffers van huiselijk geweld voorrang geven. Gemeenten 

mogen hier niet van afwijken en geen bindingseisen stellen. 

Voor de vrouwenopvang is het van belang omdat het de uitstroom uit de opvang bevordert en 

vrouwen niet onnodig lang in de opvang hoeven te blijven. 

Voor de vrouwen zelf is naast de snelheid ook van groot belang dat ze door deze wet zelf kunnen 

bepalen waar ze willen gaan wonen en in welke gemeente ze in aanmerking willen komen voor 

urgentie. Ze kunnen gaan wonen waar ze een netwerk hebben, hetgeen hen sociaal sterker maakt en 

een goede bescherming biedt tegen herhaling van geweld. 

 

 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met de desbetreffende 

beleidsadviseur bij Valente. Zie deze pagina voor contactgegevens. 

Artikel 12 

1. In de huisvestingsverordening kan de gemeenteraad bepalen dat voor een of meer daarbij 

aangewezen categorieën woonruimte bij het verlenen van huisvestingsvergunningen voorrang 

wordt gegeven aan woningzoekenden waarvoor de voorziening in de behoefte aan woonruimte 

dringend noodzakelijk is. 

2. De gemeenteraad legt, indien hij toepassing heeft gegeven aan het eerste lid, in de 

huisvestingsverordening de criteria vast volgens welke de woningzoekenden, bedoeld in dat lid, 

worden ingedeeld in urgentiecategorieën. 

3. Woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen, die in 

verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten, 

woningzoekenden die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning verlenen of ontvangen alsmede vergunninghouders als bedoeld 

in artikel 28 behoren in ieder geval tot de woningzoekenden, bedoeld in het eerste lid. 
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