
Verkamering in Leiden



• Deze presentatie geeft een beeld van verkamering in Leiden.
• De hier getoonde resultaten komen voort uit een datamatch over 

het onderwerp, gehouden op 8 november 2018. Op deze match is 
data van het CBS gekoppeld met data van de gemeente Leiden. 

• De presentatie geeft kort de aanleiding en werkwijze weer, 
gevolgd door de belangrijkste bevindingen.

• Bij deze presentatie hoort ook een tabellenset, waarin de 
uitkomsten in tabelvorm beschikbaar zijn. De verwijzing hiernaar 
is in de laatste slide opgenomen.

Inhoud



• Nieuw coalitie-akkoord 2018
• Voorlopig een stop op verkamering/onttrekkingsvergunningen

• Nieuw beleid vormen
• Onderbouwen met cijfers

Aanleiding



Actueel



‘Verkamering’ kan op verschillende manieren worden opgevat.
De hier gehanteerde voorwaarden om een woning als verkamerd te beschouwen:

Eigenaar niet in woning
• Alleen eenpersoonshuishoudens of ‘overige huishoudens’ op één adres
• Minimaal 3 bewoners (maximaal 50)
• Geen ouder-kind relatie bij bewoners
• Verhuurd door corporatie of overige verhuurder
• Bewoners 50 jaar of jonger.

Eigenaar wel in woning
• Hierbij valt het criterium ‘verhuurd door..’ weg
• En het criterium leeftijd < 50 jaar valt weg.

Afbakening verkamering



Wel verkamerd

• Ouders kopen woning en laten
studerende zoon met 3 vrienden er
in wonen.

• Belegger die huis opkoopt en het 
vervolgens aan meerdere personen
verhuurt.

• Verenigingshuis met 20 studenten
op één adres.

Wat zit er wel/niet in? (voorbeelden)

Niet verkamerd

• Studentenflat, waarin elke student 
zijn eigen adres heeft.

• Eén student die bij een hospita
inwoont.

• Opgesplitste woning, waarin alle
opsplitsingen een nieuw
adres(toevoeging) hebben
gekregen.



4% van de 56 duizend woningen in Leiden is verkamerd.

In die verkamerde woningen woont 10 % van de 
inwoners van Leiden.

Resultaten



Leeftijd bewoners

Tweederde van de personen in 
verkamerde woningen is 
tussen de 15 en 25 jaar, 92% is 
tussen de 15 en 35 jaar. De 
groep 15-35 jarigen vormt 35% 
van alle inwoners van Leiden.

Let op: Bij de definitie van 
verkamerde woningen speelt 
leeftijd een rol, zie bladzijde 5.



WOZ-waarden

Bij woningen met een hogere 
WOZ-waarde komt relatief vaker 
verkamering voor.

Van woningen vanaf € 450.000 is 
8% verkamerd, gemiddeld 4%.

In de klasse van € 175.000 –
€ 300.000 bevinden zich de 
meeste verkamerde woningen 
(951).

%



Inkomensbron

Meer dan 60% van de personen 
in verkamerde woningen is 
student.

18% is werkzaam in loondienst 
of als zelfstandige en 3% heeft 
een uitkering.

De relatief grote groep overig 
zonder inkomen in verkamerde
woningen kan, mogelijk, 
verklaard worden door recent 
afgestudeerden zonder werk, of 
recent uitgeschreven studenten.



% inwoners in 
verkamerde woning

Relatief de meeste verkamering
vindt plaats in en direct rondom 
de binnenstad.



Gesplitste panden
2016 en 2017

Tussen 1 januari 2016 en 31 
december 2017 is bij de hier 
roodgekleurde panden een 
opsplitsing geregistreerd.

Door het opsplitsen van panden 
en dus het aanmaken van 
afzonderlijke adressen worden 
deze in registraties als 
afzonderlijke woningen 
beschouwd. Deze zijn daarmee 
niet verkamerd, maar gesplitst.



In de publicatie is opgenomen:
• Ruwe data (tabellen)
• Toelichting
• Factsheet

Deze is te vinden op:
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/51/verkamering-in-leiden-2018
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