
Aanmelding Toewijzingssegment

Aanmelding binnen aanmeldtermijn? Nee

Ja

Kandidaat ingeschreven als woningzoekende op
peildatum?

Kandidaat loot ná tijdig
aangemelde kandidaten voor

een keuzepositie

Nee

Kandidaat loot ná (tijdig
aangemelde) ingeschreven

kandidaten voor een
keuzepositie

Ja

Kandidaat geeft aan starter te zijn? Nee

Kandidaat loot voor iedere
vijfde keuzepositie

(verhouding 1:4) voor
keuzepositie

Ja

Bewijslast geleverd en akkoord? Nee

Kandidaat loot voor iedere
vijfde keuzepositie

(verhouding 1:4) voor
keuzepositie

Ja

Toewijzing op volgorde van
leeftijd in verhouding 4:1

Aanvullend bewijs geleverd
en akkoord?

Nee

Ja

Aanmelding lotingssegment

Aanmelding binnen aanmeldtermijn? Nee

Ja

Kandidaat ingeschreven als woningzoekende op
peildatum?

Kandidaat loot ná tijdig
aangemelde kandidaten voor

een keuzepositie

Nee

Kandidaat loot ná (tijdig
aangemelde) ingeschreven

kandidaten voor een
keuzepositie

Ja
Kandidaat loot voor een

keuzepositie

TOEWIJZINGSBELEID



TOEWIJZINGSBELEID

Voor meer informatie, zie de procesbeschrijving op www.debroeckgouw.nl. 

De gemeente Edam-Volendam hanteert voor de verkoop van nieuw-

bouwwoningen en bouwkavels die zij zelf ontwikkelt een register van 

woningzoekenden. Kandidaten die op dit register staan ingeschreven, 

hebben voorrang bij het proces van loting en toewijzing.

1. STARTERS & NIET- STARTERS

Qua categorieën woningzoekenden wordt onderscheid gemaakt in:

•  ‘starters’

•  ‘niet- starters’

Een ‘starter’ is iemand: “die ten tijde van deelname aan een 

keuzeavond (datum start aanmeldingsperiode = peildatum) hetzij 

inwonend is bij diens ouders/verzorgers, hetzij na beëindiging of 

tijdens een onderbreking van die inwoning uitsluitend huurder is 

(geweest) van zelfstandige danwel onzelfstandige woonruimte”. 

Een starter is dus inwonend bij diens ouders / verzorgers en nooit 

ergens anders woonachtig geweest, of is daarnaast uitsluitend in 

een huursituatie uitwonend (geweest). Van belang hierbij is dat de 

woningzoekende dit per adres zelf kan aantonen. Wanneer dat niet 

het geval is, kwalificeert een kandidaat automatisch als niet- starter.

2. LOTINGSSEGMENT & TOEWIJZINGSSEGMENT

Er worden woningen en kavels aangeboden in een 

‘toewijzingssegment’, waarvan 80% met voorrang wordt toegewezen 

aan de doelgroep starters en een ‘lotingssegment’, waarvan 100% 

wordt toegewezen door loting met gelijke kansen.

•   Toewijzingssegment = koopwoning tot € 305.000,- VON 

en kavel tot € 150.000 VON

•   Lotingssegment = koopwoning vanaf € 305.000,- VON 

en kavel vanaf € 150.000 VON

Om deel te nemen aan de toewijzing en/of loting, moeten 

kandidaten zich aanmelden voor de keuzeavond. 

Toewijzingssegment: Woningen en kavels in het toewijzingssegment 

worden in een verhouding van 4:1 met voorrang toegewezen aan 

‘starters’. Starters worden in rangorde (keuzevolgorde) ingedeeld 

op basis van leeftijd (oudste starter kiest eerst). Bij gelijke leeftijd 

wordt geloot. Voor iedere 5e toewijzing wordt geloot onder de ‘niet- 

starters’ voor een keuzepositie. Niet- ingeschreven woningzoekenden 

komen in aanmerking ná ingeschreven kandidaten, waarbij de 

keuzepositie door middel van loting wordt bepaald.

Lotingssegment: Woningen en kavels in het lotingssegment 

worden met gelijke kansen toegewezen aan de ingeschreven 

woningzoekenden. Onder de aangemelde kandidaten wordt geloot 

voor de keuzeposities. Niet- ingeschreven kandidaten komen in 

aanmerking ná ingeschreven kandidaten, waarbij de keuzepositie 

eveneens door middel van loting wordt bepaald.

3. OVERIGE RELEVANTE ZAKEN

•   Aan elkaar gehuwde personen, geregistreerde partners of 

samenwonenden die, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, een 

woning of kavel willen kopen, wordt tijdens de loting één 

lotnummer verstrekt.

•   Er kan voor meerdere keuzeavonden aangemeld worden. 

Indien er tijdens een keuzemoment een woning of kavel is 

gekozen, vervalt de keuzepositie / deelname voor een 

opvolgend keuzemoment. Er kan dus maar éénmaal een 

woning- of kavelkeuze gemaakt worden.


