Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen.
1. Wat is de aanleiding?
Op basis van de Subsidieregeling Experimenten en Kennisoverdracht Wonen 2013 (hierna: SEKW
2013) kon de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister)
subsidie verstrekken aan rechtspersonen voor het uitvoeren van experimenten en
kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het
wonen en de woonomgevingi. De SEKW 2013 liep van 1 januari 2013 tot en met 31 december
2016. In 2016 is de SEKW 2013 geëvalueerd over de periode 1 januari 2013 tot en met 31
december 2015. Op basis van de uitkomsten van die evaluatie is de looptijd van die regeling met
vijf jaar verlengd tot en met 31 december 2021.ii
Voor een eventuele verlenging van SEKW 2013 met ingang van 1 januari 2022 was een nieuwe
evaluatie gewenst en voorgeschreven. In de Rijksbegroting 2021 is deze derhalve aangekondigd.
De SEKW 2013 is in 2021 door een extern bureau geëvalueerd over de periode 1 januari 2017 tot
en met 1 juli 2021. De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) is daarbij leidend geweest. Er
is geconcludeerd dat de SEKW 2013 als subsidieregeling overwegend doeltreffend en doelmatig
is. De opgaven met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving hebben nog altijd
een voortdurende urgentie. De evaluatie geeft daarmee aanleiding om de SEKW als
ondersteunend beleidsinstrument te continueren.
De evaluatie heeft uitgewezen dat veel subsidies nadrukkelijk een component van
kennisontwikkeling omvatten, en bij een langere doorlooptijd ook componenten van
kennisoverdracht. Fundamenteel academisch alsook toegepast praktijkonderzoek, en overdracht
van daarmee ontwikkelde kennis kunnen in aanzienlijke mate bijdragen aan effectieve(re)
handelingsopties voor partijen op het gebied van de woningmarkt, zoals gemeenten,
woningcorporaties, bewonersorganisaties, marktpartijen, instellingen en de rijksoverheid. Op
basis van de oorspronkelijke formulering van artikel 2 kon de Minister enkel subsidie verstrekken
voor experimenten en activiteiten gericht op kennisoverdracht op het gebied van wonen. Gelet op
voorgaande conclusie uit de evaluatie én om beter aan te sluiten bij de toelichting bij het
Rijksbegrotingsartikel Wonen - waar onderzoek expliciet als te subsidiëren instrument wordt
benoemd - wordt in deze regeling in artikel 2 ‘kennisoverdrachtactiviteiten’ vervangen door
‘activiteiten ten behoeve van kennisontwikkeling en kennisoverdracht’. Tevens is de citeertitel van
de regeling hierop aangepast.
2. Wie zijn betrokken?
De SEKW is een beleidsinstrument voor de Rijksoverheid op het gebied van bouwen, wonen en
woon/leefomgeving. Het maakt mogelijk om (innovatieve) initiatieven te subsidiëren en samen te
werken met partijen op het gebied van de woningmarkt, zoals gemeenten, woningcorporaties,
bewonersorganisaties, marktpartijen, onderzoeks- en kennisinstellingen. Gericht op het realiseren
van de doelstelling Woningmarkt uit de Rijksbegroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben.
3. Wat is het probleem?
De opgaven met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving – en de knelpunten
die daarbij optreden - hebben voortdurend urgentie. De woningmarkt moet toegankelijk,
vraaggericht en betaalbaar zijn.
4. Wat is het doel?
De minister kan subsidie verstrekken aan rechtspersonen die experimenten uitvoeren of
activiteiten ten behoeve van kennisontwikkeling en kennisoverdracht verrichten gericht op:
a. het scheppen van randvoorwaarden voor een goed functionerende woningmarkt;
b. het versterken van de positie van de woonconsument;
c. het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving; of
d. het waarborgen van de minimale kwaliteit van gebouwen en het verbeteren van de kwaliteit
van gebouwen, met inbegrip van het stimuleren van energiebesparing.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De opgaven met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving – en de knelpunten
die daarbij optreden - hebben een voortdurende urgentie. Het is aan de Rijksoverheid om de
voorwaarden te scheppen voor een toegankelijke, vraaggerichte en betaalbare woningmarkt.
Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om experimenten, onderzoek/kennisontwikkeling en
kennisoverdracht te stimuleren en realiseren die het vervullen van die maatschappelijke opgave
dichterbij brengt.
6. Wat is het beste instrument?
Op basis van de uitgevoerde evaluatie is geconcludeerd dat de SEKW overwegend doeltreffend en
doelmatig is. De SEKW maakt rechtmatige verstrekking van subsidies mogelijk voor het uitvoeren
van experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht met betrekking tot het bouwen, het
wonen en de woonomgeving. Daarmee draagt het bij aan de realisatie van doelstelling van artikel
3.3. Woningmarkt van de Rijksbegroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: een vrij
toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben. De
opgaven met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving hebben nog altijd
voortdurende urgentie. De SEKW biedt mogelijkheden om (innovatieve) initiatieven van en
samenwerkingen met relevante partijen mogelijk te maken, waarbij resultaatgerichte sturing het
uitgangspunt is. De evaluatie geeft daarmee aanleiding om de SEKW als ondersteunend
beleidsinstrument te continueren.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het biedt relevante partijen de mogelijkheid tot samenwerking met de Rijksoverheid in een
gezamenlijke inspanning oplossingen te vinden voor huidige en toekomstige opgaven inzake
woningmarkt en woonomgeving
De verwachting is dat deze regeling in het eerste kwartaal van 2022 in werking treedt. Tot die tijd
zullen subsidieaanvragen voor 2022 worden aangehouden en kunnen deze na inwerkingtreding
van deze regeling – na toetsing aan de voorwaarden – eventueel alsnog worden verleend. Reeds
verstrekte subsidies onder de SEKW2013 zullen conform gemaakte afspraken doorlopen en
worden beoordeeld.
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