
Tweede Kamer der Staten Generaal 2 
Vergaderjaar 1 9 8 7 - 1 9 8 8 

20 520 Regelen met betrekking tot woonruimte 
(Huisvestingswet) 

B A D V I E S R A A D V A N STATE 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 13 mei 1987 

N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 7 april 1988 

Bij Kabinetsmissive van 9 mei 
1986, no. 170, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Staatssecre-
taris van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer, bij 
de Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt een voorstel van 
wet met memorie van toelichting, 
houdende regelen met betrekking tot 
woonruimte (Huisvestingswet). 

1. Aan het wetsvoorstel ligt 
blijkens de considerans de 
overweging ten grondslag dat het 
«ter bevordering van een 
evenwichtige en rechtvaardige 
verdeling van schaarse woonruimte 
en met het oog op de doorzich-
tigheid van de wetgeving wenselijk is 
nieuwe regelen te stellen met 
betrekking tot de verdeling van 
woonruimte en de samenstelling van 
de woonruimtevoorraad». In de 
memorie van toelichting (bladzijden 
9 en 10) wordt in aansluiting hierop 
uiteengezet dat het probleem van de 
woningschaarste weliswaar van 
karakter is veranderd, maar nog 
geenszins is verdwenen: in tegen-
stelling tot de situatie van vlak na de 
oorlog, waarin van een absoluut en 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 9 mei 
1986, nr. 171, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State, zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
voorstel rechtstreeks aan mij te doen 
toekomen. Dit advies, gedateerd 13 
mei 1987, nr. W08 .860233 , moge ik 
U hierbij aanbieden. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsvoorstel te 
zenden aan de Tweede Kamer, nadat 
met de door de Raad in zijn advies 
gemaakte opmerkingen rekening zal 
zijn gehouden. 

1. De Raad van State is van 
oordeel dat het de voorkeur zou 
verdienen indien een definitieve 
standpuntbepaling met betrekking 
tot de doorstromingsproblematiek 
niet langer zou uitblijven. De in de 
memorie van toelichting genoemde 
ambtelijke studie naar mogelijkheden 
om de doorstroming waar nodig te 
bevorderen, is inmiddels afgerond. 
De resultaten van die studie worden 
betrokken bij de op te stellen 
beleidsnota over de volkshuisvesting 
in de jaren negentig. In deze nota zal 
ik op grond van door mij geformuleer-
de uitgangspunten mijn visie op de 
toekomst van het volkshuisvestings-
beleid weergeven. De doorstromings-
problematiek kan mijns inziens niet 
los worden gezien van de andere 
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kwantitatief tekort aan woningen in 
het algemeen sprake was, spitst het 
tekort zich thans in het bijzonder toe 
op de relatief goedkope woonruimte 
uit de bestaande voorraad». 

Zoals de memorie van toelichting 
(bladzijde 24) zelf opmerkt, is het 
vraagstuk van de woonruimtever-
deling ruimer dan het terrein dat 
wordt bestreken door het 
wetsvoorstel hetwelk zich beperkt tot 
de publiekrechtelijke randvoor-
waarden van het herverdelings-
proces. Met name zijn in het 
wetsvoorstel geen voorzieningen 
opgenomen om te voorkomen dat de 
geconstateerde schaarste nog 
ernstigere vormen zou gaan 
aannemen. Zo wordt (memorie van 
toel icht ing, bladzijde 26) wel gecon-
stateerd dat de huidige situatie op 
de woningmarkt nog steeds wordt 
gekenmerkt door achterblijvende 
doorstroming, maar voor het overige 
blijft het bij een verwijzing naar 
studies die gaande zijn inzake de 
mogelijkheden om in deze situatie 
verbetering te brengen. 

De Raad van State is van mening 
dat het de voorkeur zou verdienen, 
indien een definitieve standpuntbe-
paling met betrekking tot de 
doorstromingsproblematiek niet 
langer zou uitblijven. 

Voor wat betreft de inkrimping van 
het bestand aan goedkopere 
huurwoningen als gevolg van 
omzetting daarvan in koopwoningen 
wordt in het wetsvoorstel volstaan 
met de overneming (artikel 4 1 , 
eerste lid, en artikel 42 , tweede lid, 
onder a) van de in de Wet op de 
woningsplitsing (Stb. 1985, 575) 
geopende mogelijkheid om de split-
singsvergunning te weigeren, indien 
splitsing de omzetting van een of 
meer goedkope huurwoningen ten 
gevolge zou hebben en dat gevolg 
uit een oogpunt van rechtvaardige 
woonruimteverdeling onaan-
vaardbaar wordt geacht. Afgewezen 
wordt echter de gedachte van een 
afzonderlijk vergunningsregime voor 
de omzetting van goedkope huurwo-
ningen in koopwoningen. De 
memorie van toelichting (bladzijde 
25) verwijst naar de (in het regeerak-
koord 1986 niet herhaalde) bepaling 
in het regeerakkoord 1982 die stelt 
dat aan de omzetting van huur- in 
koopwoningen (en andersom) «geen 
onredelijke beperkingen» in de weg 
mogen worden gelegd. Vervolgens 
wordt betoogd: «Dit betekent dat de 
marges voor een regeling terzake 
smal zijn». Een nadere adstructie 
voor deze stelling acht de Raad 

vraagstukken op het terrein van de 
volkshuisvesting. Ik acht het daarom 
juist om een standpunt over het 
doorstromingsbeleid in deze nota te 
formuleren, in samenhang met mijn 
standpuntbepaling inzake andere 
onderdelen van het volkshuisvestings-
beleid. Mijn streven is er vooralsnog 
op gericht deze nota in de loop van 
1988 aan de Staten-Generaal toe te 
zenden. De memorie van toelichting 
is op dit punt geactualiseerd. 

Met betrekking tot de inkrimping 
van de voorraad goedkope huurwonin-
gen door omzett ing van huurwoningen 
in koopwoningen, is in de memorie 
van toelichting nader ingegaan op de 
stelling dat de marges voor een 
regeling ter zake smal zijn. Met mijn 
ambtsvoorganger ben ik van oordeel 
dat bedoelde omzetting geen 
onderwerp van nadere regeling dient 
te zijn Overeenkomstig de suggestie 
van de Raad van State, heb ik de 
memorie voorts aangevuld met enige 
gegevens die een indicatie geven van 
de omvang van de omzetting van 
goedkope huurwoningen in koopwo-
ningen. 
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wenselijk. Vervolgens wordt 
gewezen op de onmogeli jkheid om 
een sluitende regeling dienaan-
gaande op te zetten tegen 
aanvaardbare uitvoeringskosten 
Maar hoezeer het ook van belang is 
op de financiële consequenties van 
nieuwe regelgeving te letten, dient 
dit argument toch te worden 
afgewogen tegen het bezwaar dat 
een verdere verkleining van de 
voorraad van goedkope huurwo-
ningen zeer waarschijnlijk tot een 
verhoging van de uitgaven voor 
individuele huursubsidies c.q. in het 
kader van de bijstandswetgeving zal 
leiden. 

Ontkennend beantwoordt de 
memorie van toelichting de vraag of 
de problematiek van de omzetting 
van huurwoningen in koopwoningen 
zodanig ernstig is dat een nieuw te 
introduceren vergunnigstelsel («in de 
vorm van een slechts gebrekkig te 
handhaven regeling die bovendien 
de nodige ongewenste nevenef-
fecten zal kunnen hebben») de 
voorkeur verdient boven helemaal 
geen regeling. Deze argumentatie 
zou overtuigender zijn, als zij 
gepaard ging met een aantal 
gegevens (of althans indicaties) van 
de omvang van de omzetting van 
goedkope huurwoningen in koopwo-
ningen. Hieraan ware in de 
toelichting aandacht te schenken. 

2. Terwijl in de thans van kracht 
zijnde Woonruimtewet het 
uitgangspunt wordt gehanteerd dat 
de omvang van het distributiebe-
stand in beginsel van rijkswege 
wordt bepaald (via de vaststelling 
van een huur- en koopprijsgrens) 
kiest het wetsvoorstel voor een 
stelsel waarin het in beginsel de 
gemeente is die beslist of, en zo ja, 
in hoeverre zij bemoeienis zal 
hebben met het verdelingsproces. 
De volledige afschaffing van de 
overheidsbemoeienis met woonruim-
teverdeling acht de memorie van 
toelichting (bladzijde 17) te riskant. 

Gewezen wordt op het gevaar dat 
bepaalde groepen van woningzoe-
kenden verstoken zouden blijven van 
passende woonruimte. Voorts wordt 
gewezen op de omstandigheid dat 
een woonruimteverdelingsbeleid een 
noodzakelijke voorwaarde is voor het 
doen van verantwoorde en 
beheersbare financiële uitgaven in 
de vorm van object- en subjectsubsi-
diëring van de volkshuisvesting. 

Het wetsvoorstel laat echter na 
voorzieningen te treffen voor het 
geval een gemeente passief blijft. 

2. De Raad meent dat een 
ministeriële aanwijzingsbevoegdheid 
in de rede ligt, omdat er zijns inziens 
een voorziening moet bestaan voor 
situaties waarin een gemeente 
passief blijft, terwijl zich het gevaar 
voordoet dat bepaalde groepen van 
woningzoekenden van passende 
woonruimte verstoken blijven, of dat 
die passiviteit leidt tot onverantwoor-
de of onbeheersbare financiële 
uitgaven in de vorm van object- en 
subjectsubsidiëring van de volkshuis-
vesting. 

Anders dan de Raad kennelijk 
meent, is het ook onder de huidige 
regelgeving in beginsel de gemeente 
zelf die beslist of tot distributie van 
woonruimte zal worden overgegaan 
en - in elk geval materieel - hoe ver 
zij wil gaan in haar bemoeienis met 
het verdelingsproces. De huidige 
praktijk, op basis van die regelgeving, 
biedt vooralsnog onvoldoende 
aanknopingspunten om te conclude-
ren dat het in het leven roepen van 
een aanwijzingsbevoegdheid voor het 
Rijk, als door de Raad bedoeld, 
gewenst is. Uit onderzoek is bij 
voorbeeld gebleken dat er ook in de 
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terwijl de hiervoor genoemde 
gevaren zich voordoen. Dit moet 
echter als een lacune worden 
beschouwd. In een dergelijke situatie 
lijkt een ministeriële aanwijzingsbe-
voegdheid in de rede te liggen. 

3. In de memorie van toelichting 
wordt terecht het accent gelegd op 
het belang dat minder draagkrach-
tigen hebben bij een adequaat 
woonruimteverdelingsbeleid, terwijl 
ook aan de huisvestingsproblematiek 
van de etnische minderheden 
aandacht wordt geschonken. Bij een 
aantal kwesties die voor de huisves-
tingsproblematiek van wezenlijk 
belang zijn, zoals de toeneming van 
het aantal één- en tweepersoons-
huishoudingen, het probleem van de 
bejaarden en hun specifieke 
woonbehoeften, en het groeiend 
aantal woongroepen, wordt echter 
niet of ternauwernood stilgestaan. 

categorie gemeenten waarin de 
Woonruimtewet 1947 niet van 
toepassing is, veel gemeenten zijn 
die activiteiten ontplooien teneinde 
een doelmatige en rechtvaardige 
verdeling van woonruimte te bevorde 
ren. Onder meer om het dergelijke 
gemeenten gemakkelijker te maken 
de stap naar het publiekrechtelijk 
woonruimteverdelingsinstrumentari-
um te maken, is in het onderhavige 
wetsvoorstel het nu bestaande 
preventief toezicht van de Kroon met 
betrekking tot het hanteren van dit 
instrumentarium, juist vervallen. 
Omdat de situaties op de plaatselijke 
woningmarkten zowel naar tijd als 
naar plaats onderling grote verschillen 
vertonen en die situaties het beste 
door de betrokken gemeentebesturen 
kunnen worden beoordeeld, is in het 
wetsvoorstel weloverwogen gekozen 
voor deze sterk gedecentraliseerde 
opzet. Nochtans onderken ik, dat 
tussen het streven naar decentralisa-
tie en het streven naar beheersing 
van de rijksuitgaven voor de volkshuis-
vesting een spanningsveld kan 
bestaan. In het kader van de voorbe-
reiding van de nota inzake de 
volkshuisvesting in de jaren negentig 
zal daarom nader bezien worden of 
aanvullende instrumenten voor het 
Rijk gewenst zijn teneinde een 
zorgvuldige afstemming te verzekeren 
tussen de verdeling van woonruimte 
en de financiering van de volkshuis-
vesting. Indien deze vraag bevesti 
gend moet worden beantwoord, zal 
voorts moeten worden bezien welk 
instrument daarvoor dan het meest 
aangewezen lijkt. Behalve aan een 
ministeriële aanwijzing kan daarbij 
bijvoorbeeld worden gedacht aan 
financiële instrumenten of aan een 
bevoegdheid om bij algemene 
maatregel van bestuur nadere 
voorschriften te geven. 

3. Met genoegen heb ik kennis 
genomen van de instemming die de 
Raad betuigde met het feit dat in de 
memorie van toelichting het accent is 
gelegd op het belang dat minder 
draagkrachtigen hebben bij een 
adequaat woonruimteverdelingsbe-
leid. Naar aanleiding van de opmer-
king van de Raad dat een analyse van 
een aantal in omvang toenemende 
groepen met een specifieke woonbe-
hoefte niet mag ontbreken, heb ik de 
memorie van toelichting op dit punt 
aangevuld. 
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Een analyse hiervan mag in de 
memorie van toelichting niet 
ontbreken, en dit te meer omdat 
deze van wezenlijk belang is voor de 
beantwoording van de vraag of het 
in het wetsvoorstel voorziene 
beleidsinstrumentarium toereikend is 
om aan deze problemen het hoofd te 
bieden. 

4. Het wetsvoorstel opent (artikel 
1, derde lid, onder a) de 
mogelijkheid zowel het betrekken als 
het plaatsen van woonwagens op 
van gemeentewege aangewezen 
standplaatsen onder de gemeente^ 
lijke verdelingsregels te brengen, 
zulks op grond van de overweging 
dat tussen gewone woonruimte 
enerzijds en woonwagens anderzijds 
uit volkshuisvestingsoogpunt geen 
wezenlijke verschillen bestaan 
(memorie van toelichting, bladzijde 
30). Naast de vergunning voor het 
bewonen van een woonwagen op 
grond van artikel 14 van de 
Woonwagenwet zal het ook mogelijk 
zijn het innemen van een vaste 
standplaats te binden aan een 
vergunning op grond van het 
wetsvoorstel. In het wetsvoorstel tot 
herziening van de Woningwet, 
waarover de Raad op 6 maart 1987 
(no. W08.86 .0154) heeft geadvi-
seerd, is echter ook het bouwvergun-
ningenstelsel van toepassing op 
bepaalde woonwagens (sta-
woonwagens) in de zin van de 
Woonwagenwet. Daarmee wordt de 
mogelijkheid geschapen dat een 
woonwagenbewoner voor het mogen 
bewonen van een woonwagen een 
vergunning op grond van artikel 14 
van de Woonwagenwet en een 
huisvestingsvergunning nodig heeft 
en voor het innemen van een stand-
plaats een huisvestingsvergunning 
en in vele gevallen ook een bouwver-
gunning. De memorie van toelichting 
laat na aan te tonen waarom een 
dergelijke gecompliceerde en voor 
betrokkenen nauwelijks te 
doorgronden regeling noodzakelijk 
is. 

Blijkens artikel 6, tweede lid, onder 
b, kunnen «woonwagens die geen 
standplaats in de gemeente 
innemen» echter niet onder een 
gemeentelijk vergunningsregime 
worden gebracht. De memorie van 
toelichting (bladzijde 30) maakt 
duidelijk dat met deze bepaling 
wordt beoogd het vergunnings-
regime voor passanten uit te sluiten. 
De gekozen formulering schiet hier 
echter te kort. De in artikel 99, onder 
3, beoogde intrekking van artikel 8, 

4. De beoogde algehele integratie 
van de woonwagenwetgeving, 
waarnaar de Raad van State in zijn 
advies verwijst, is steeds gezien als 
een stapsgewijs proces, dat mede 
wordt bepaald door volgorde en 
tempo van de daarvoor relevante 
wetgevingsinitiatieven. In dat licht 
bezien, sprak het vanzelf dat bij de 
voorbereiding van dit wetsvoorstel 
tevens zou worden bezien of en in 
hoeverre het ook van toepassing zou 
kunnen zijn op woonwagens en op 
woonwagenstandplaatsen. 

De daartoe gekozen systematiek is 
mijns inziens minder ingewikkeld, en 
in elk geval minder bijzonder, dan de 
Raad in zijn advies doet voorkomen. 
Zoals iemand voor het mogen 
bewonen van een huis soms meer 
dan één vergunning nodig zal hebben 
(in het door de Raad gegeven 
voorbeeld een bouwvergunning en 
een huisvestingsvergunning), zo zal 
dat ook voor het mogen bewonen 
van een woonwagen soms het geval 
zijn. Dat is nu eenmaal een noodza-
kelijk gevolg van de beoogde 
gelijkschakeling van beide woonvor-
men. 

Voorshands blijft daarnaast voor 
het mogen bewonen van een 
woonwagen nog een vergunning 
nodig krachtens artikel 14 van de 
Woonwagenwet. Laatstgenoemd 
vergunningvereiste strekt er in 
hoofdzaak toe het recht om in een 
woonwagen te wonen te beperken 
tot de traditioneel in woonwagens 
wonende bevolkingsgroep. Herover-
weging van dat vergunningvereiste 
gaat het bestek van dit wetsvoorstel 
vooralsnog te buiten. Bij de reeds 
aangekondigde herziening van de 
Woonwagenwet zal bezien worden in 
hoeverre dit vergunningvereiste 
gehandhaafd dient te worden. Het is 
niet uitgesloten dat deze herziening 
te zijner t i jd nog tot wijzigingen in het 
onderhavige wetsvoorstel zal leiden. 

Wel constateert de Raad terecht 
dat het wetsvoorstel de mogelijkheid 
openlaat om zowel voor het in 
gebruik nemen van een standplaats, 
als voor het in gebruik nemen van 
een woonwagen een vergunning te 
eisen. 
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eerste lid, van de Woonwagenwet zal 
ook van toepassing zijn in gevallen 
waarin de gemeente geen huisves-
tingsverordening vaststelt. Het 
verdelingsregime van artikel 8, 
eerste lid, kan dan echter moeilijk 
worden gemist. De memorie van 
toelichting (bladzijde 31) kondigt de 
intentie aan de in de Woonwagenwet 
geregelde materie verder te 
integreren in de bestaande 
wetgeving. Gezien het vorenstaande 
is moeili jk in te zien waarom op dit 
integratieproces in het wetsvoorstel 
moet worden vooruitgelopen Een 
dringende noodzaak daartoe is 
kennelijk niet aanwezig. Het zou 
aanbeveling verdienen met de 
invoering van de op de woonwagens 
betrekking hebbende bepalingen te 
wachten totdat deze kan plaats-
vinden in het kader van de beoogde 
algehele integratie van de woonwa-
genwetgeving. 

Wat de woonschepen betreft 
kunnen volgens artikel 1, derde lid, 
onder b en c, van het wetsvoorstel 
ligplaatsen, zoals bedoeld in artikel 
31 van de Wet op woonwagens en 
woonschepen, of ligplaatsen die zijn 
aangewezen in een bestem-
mingsplan door de gemeenteraad als 
distributiegoed worden aangewezen. 
Blijkens artikel 6, tweede lid, onder 
c, kan echter voor woonschepen 
bedoeld in de Wet op woonwagens 
en woonschepen geen huisvestings-
vergunning worden geëist, zulks op 
grond van de overweging dat deze 
wet een bijzonder vergunningstelsel 
van provinciewege voor het mogen 
bewonen van een woonschip kent. 
Volgens de memorie van toelichting 
(bladzijde 32) brengt dit mede dat 
voor het in gebruik nemen van een 
woonschip, dat is gelegen op een 
ligplaats bedoeld in artikel 1, derde 
lid, onder b en c, en op die plaats 
ook ligplaats blijft innemen, geen 
huisvestingsvergunning wordt 
vereist. De gekozen formuleringen 
dwingen echter niet tot deze 
conclusie. Degene, die een 
woonschip betrekt, neemt daarmede 
immers ook een ligplaats in. 

5. Het wetsvoorstel opent in 
artikel 4 de mogeli jkheid van het 
bewandelen van de privaatrechtelijke 
weg van overeenkomsten met 
eigenaars van woonruimte. Gedacht 
wordt daarbij in het bijzonder aan 
woningcorporaties die een belangrijk 
deel van het bestand aan goedkope 
woningen in de sociale sector 
beheren en aan institutionele 
beleggers. Het afsluiten van deze 

Naar aanleiding van het advies van 
de Raad van State heb ik een en 
ander nog eens overdacht. Ik ben 
daarbij tot de slotsom gekomen dat 
een eenvoudiger regeling mogelijk is, 
door het in gebruik nemen van een 
woonwagen die reeds op een 
standplaats staat, aan te merken als 
het in gebruik nemen van die 
standplaats. Artikel 7 is daartoe 
uitgebreid met een derde lid, dat 
tevens een overeenkomstige bepaling 
bevat ten aanzien van ligplaatsen 
voor woonschepen. Voor het in 
gebruik nemen van de woonwagen 
zelf zal daarnaast niet ook een 
huisvestingsvergunning geëist 
kunnen worden. Artikel 6, tweede lid, 
onderdeel b, is in die zin gewijzigd. 

Overeenkomstig de suggestie van 
de Raad zal het nu geldende «wie-het-
eerst-komt-het-eerst'maalt»-systeem 
(artikel 8, eerste l id, van de Woonwa-
genwet) voorts van kracht blijven 
voor zover een gemeente voor het in 
gebruik nemen van woonwagenstand-
plaatsen geen huisvestingsvergun-
ning eist (zie artikel 99, derde lid, van 
het wetsvoorstel). 

De memorie van toelichting is met 
een en ander in overeenstemming 
gebracht. De door de Raad gesigna-
leerde onduidelijkheid ten aanzien 
van de vergunningplichtigheid van 
het in gebruik nemen van een op een 
ligplaats liggend woonschip, is 
daarmee tevens opgeheven. 

5. Artikel 4, tweede lid, van het 
aan de Raad van State voorgelegde 
wetsvoorstel droeg gemeenten in 
algemene zin op, bij het sluiten van 
privaatrechtelijke overeenkomsten 
inzake de woonruimteverdeling zorg 
te dragen voor de rechtsbescherming 
van woningzoekenden. Naaraanlei-
ding van het advies van de Raad is 
deze algemeen geformuleerde 
opdracht in het wetsvoorstel nader 
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overeenkomsten kan voor een 
gemeente een reden zijn om een 
huisvestingsverordening achterwege 
te laten. De aanwezigheid van een 
verordening is geen vereiste voor het 
sluiten daarvan. Maar ook als in de 
betrokken gemeente een huisves-
tingsverordening bestaat, blijft de 
mogelijkheid dat daarvan in de 
overeenkomst wordt afgeweken. Het 
wetsvoorstel bepaalt niet dat de 
huisvestingsverordening, indien 
aanwezig, in acht moet worden 
genomen. Wel stelt artikel 4, tweede 
lid, dat bij het sluiten van een 
overeenkomst de gemeente ervoor 
zorg dient te dragen dat de rechtsbe-
scherming van de woningzoekenden 
is verzekerd. Dit vereiste wordt 
echter niet nader uitgewerkt, het is 
wenselijk dat dit alsnog gebeurt. 

In het derde lid van artikel 4 wordt 
bepaald dat bij uitvoering van de 
overeenkomsten de algemene 
maatregel van bestuur in acht moet 
worden genomen die op grond van 
artikel 15 ter bescherming van 
bepaalde categorieën kan worden 
uitgevaardigd. Blijkens de memorie 
van toelichting (bladzijde 64) ligt het 
in het voornemen de in de 
Woonruimtebeschikking 1984 aan 
bepaalde groepen gegeven 
bescherming op te nemen in een 
dergelijke algemene maatregel van 
bestuur, «Voor zover die 
bescherming althans ten tijde van de 
totstandkoming van die maatregel 
nog passend wordt geacht.» Artikel 
15 draagt een facultatief karakter. 
Gezien het belang van de 
bescherming van bijzonder 
kwetsbare groepen woningzoe-
kenden lijkt echter een imperatieve 
bepaling noodzakelijk. 

De memorie van toelichting 
(bladzijden 34 en 35) vermeldt dat 
het wetsvoorstel de mogelijkheid 
opent (artikel 5 juncto artikel 7, 
eerste lid) dat de feitelijke verlening 
van de vergunning aan verhuurders 
wordt overgelaten. Gekozen is de 
rechtsfiguur van het mandaat 
(vergunning vanwege burgemeester 
en wethouders) met de bedoeling 
dat de mogelijkheid van het vragen 
van voorziening op grond van de 
Wet Arob tegen de beslissing op de 
aanvraag om een huisvestingsver-
gunning behouden blijft. Nu de 
bevoegdheid tot het verlenen van 
mandaat niet uitdrukkelijk in het 
wetsvoorstel is geregeld, is het 
onzeker hoe deze bepaling zich 
verhoudt tot de voorschriften inzake 
de overdracht van bevoegdheden in 
de gemeentewet. Hierop ware in de 
toelichting in te gaan. 

uitgewerkt in die zin, dat elke 
belanghebbende bij een daartoe in te 
stellen commissie zijn beklag zal 
kunnen doen over besluiten ter 
uitvoering van een dergelijke overeen 
komst. De uitspraken van zodanige 
commissie zullen de betrokken 
gemeente en eigenaar tot bindend 
advies moeten strekken. In verband 
hiermee is ook het overgangsrecht 
uitgebreid (artikel 102, eerste lid). 

Overeenkomstig het advies van de 
Raad, draagt artikel 15 van het 
wetsvoorstel niet langer een faculta-
tief karakter 

Het wetsvoorstel opent de moge-
Iijkheid de feitelijke verlening van de 
vergunning aan de eigenaar van de 
desbetreffende woonruimten te 
mandateren. De mogelijkheid 
daartoe moest in het aan de Raad 
van State voorgelegde wetsvoorstel 
worden afgeleid uit de formulering 
«van of vanwege burgemeester en 
wethouders», in artikel 7, eerste lid. 
De Raad was van mening dat het 
ontbreken van een uitdrukkelijke 
bepaling waarin de bevoegdheid tot 
het verlenen van een dergelijk 
mandaat is geregeld, onzekerheden 
kon oproepen omtrent de verhouding 
tussen de onderhavige regeling en de 
voorschriften inzake de overdracht 
van bevoegdheden in de gemeente-
wet. Om dergelijke onzekerheden te 
voorkomen is de bevoegdheid tot 
mandaatverlening thans met zoveel 
woorden in het wetsvoorstel opgeno-
men (artikel 37). Voor de formulering 
is aansluiting gezocht bij artikel 167 
van het wetsvoorstel voor een 
herziene Gemeentewet (Kamerstuk-
ken II, 1985/86, 19403, nrs. 1-2). 
Bij nader inzien leek een overeenkom-
stige bepaling gewenst ten aanzien 
van de registratie van woningzoeken-
den. Deze is toegevoegd aan artikel 
22 van het wetsvoorstel (tweede lid). 
De memorie van toelichting is met 
een en ander in overeenstemming 
gebracht. 
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6. Het wetsvoorstel voorziet bij de 
toewijzing van woonruimte in een 
passief distributiestelsel met toela 
tings , passendheids- en urgentiecri-
teria, zoals bedoeld in onderschei 
denlijk de artikelen 1 1 , 12 en 13. Het 
aantal urgentieverklaringen is 
gebaseerd op een maximum van drie 
(artikel 13, tweede lid). Daarnaast 
introduceert artikel 14 echter ook 
een actief distributiestelsel 
gebaseerd op voordrachten, waarbij 
eveneens een rangorde in de 
urgentie wordt aangehouden (artikel 
14, tweede lid) Uit de tekst blijkt 
echter niet of een voor toewijzing in 
aanmerking komende woningzoe-
kende met een hoge urgentie in de 
zin van artikel 14, tweede lid, een 
hogere urgentie heeft dan een door 
een eigenaar voorgedragen woning-
zoekende die is geplaatst in de 
hoogste urgentiecategorie, zoals 
bedoeld in artikel 13, tweede lid. De 
memorie van toelichting doet deze 
keuze op bladzijde 43 echter wel. 
Naar aanleiding van artikel 26, eerste 
lid, dat het vervallen van een 
voordracht voorschrijft twee 
maanden nadat de voordracht is 
gedaan, wordt gesteld dat «in de 
tussenliggende periode aan allen die 
niet behoren tot de categorie van 
woningzoekenden ten behoeve van 
wie de voordrachtsregeling is 
gecreëerd, de huisvestingsver-
gunning voorshands wordt 
geweigerd». Deze uitspraak staat 
echter op gespannen voet met wat 
elders in de memorie van toelichting 
(bladzijde 96) wordt betoogd inzake 
het in artikel 25 bepaalde over het 
achterwege laten van een voordracht 
van burgemeesters en wethouders 
«indien aan de door de eigenaar 
voorgedragen woningzoekende op 
grond van de ingevolge de artikelen 
11 , 1 2 en 13 geidende eisen een 
huisvestingsvergunning kan worden 
verleend en er voor het doen van een 
voordracht niet voldoende in 
aanmerking komende woningzoe-
kenden zijn ingeschreven met een 
hogere urgentie dan die welke de 
door de eigenaar voorgedragen 
woningzoekende heeft». De memorie 
van toelichting merkt hierover op 
«...wanneer de urgentie van de 
woningzoekenden die de gemeente 
zou moeten voordragen, zodanig is 
dat de door de eigenaar voorge-
dragen woningzoekende in feite ook 
op de voordracht een plaats zou 
moeten krijgen, dan dient een 
voordracht achterwege te blijven». 

6. Ik vermoed dat de door de Raad 
gesignaleerde onduidelijkheid 
veroorzaakt is door een misverstand 
omtrent de verhouding tussen de 
verschillende soorten criteria voor 
vergunningverlening die op basis van 
het wetsvoorstel mogelijk zijn. De 
Raad gaat er kennelijk van uit dat de 
gemeente kan kiezen tussen hetzij 
toepassing van de criteria als 
bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13 
(onderscheidenlijk toelatings , 
passendheids en urgentiecriteria), 
hetzij toepassing van een voordracht-
stelsel, waarbij alleen nog (urgentie)-
criteria op basis van artikel 14 zullen 
gelden. De redactionele kanttekening 
die de Raad in zijn advies bij artikel 
25 plaatst, doet een dergelijk 
misverstand vermoeden. Anders dan 
de Raad kennelijk meent, sluit een 
voordrachtstelsel echter niet de 
toepasselijkheid van de overige 
criteria (voor zover deze zijn gesteld) 
uit. Dat is ook een van de redenen, 
waarom een voordracht niet steeds 
de drie meest urgente woningzoeken-
den zal behoeven te bevatten: de 
gemeente zal ook binnen een 
voordrachtstelsel kunnen onderschei-
den naar bij voorbeeld passendheid 
van de betrokken woning voor de 
woningzoekenden. Zou een gemeente 
criteria hanteren op basis van alle 
vier hier in het geding zijnde artikelen 
(11 tot en met 14), dan gelden die 
criteria derhalve cumulatief, hetgeen 
ook in de opbouw van artikel 32 
duidelijk tot uitdrukking is gebracht. 

Diezelfde opbouw is terug te 
vinden in artikel 25. Uit de tekst van 
dat artikel volgt ondubbelzinnig, dat 
het enkele feit dat de door de 
eigenaar voorgedragen kandidaat 
voldoet aan de maatstaven die 
krachtens de artikelen 11, 1 2 en 13 
gelden - hetgeen kan betekenen dat 
hij tot de hoogste urgentiecategorie 
behoort - , niet verhindert dat 
burgemeester en wethouders een 
voordracht doen. Om dat te verhin-
deren is bovendien vereist dat die 
kandidaat, volgens de krachtens 
artikel 14 bepaalde meer verfijnde 
urgentie-rangorde, zo urgent is, dat 
hij zelf voor plaatsing op de voordracht 
in aanmerking zou kunnen komen. 
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Het is daarom wenselijk dat in het 
wetsvoorstel een duidelijke regeling 
over het verband tussen artikel 14 en 
de daaraan voorafgaande artikelen 
wordt opgenomen. 

7. Met betrekking tot artikel 54 
handhaaft de Raad onverkort de 
bezwaren ter zake zoals vermeld in 
zijn advies van 28 mei 1980 (no. 
800521/9) . Niet valt in te zien, mede 
in het licht van de eerste ervaringen 
met de procedure onder de 
Leegstandwet, welke bezwaren 
zouden bestaan tegen onverkorte 
toepassing van de bepalingen van de 
Wet Arob en van de Wet op de Raad 
van State met de daarin voorziene 
mogelijkheid tot toepassing van de 
artikelen 107 en volgende en de 
artikelen 11 7 en volgende. 

Art ike lsgewi js commentaar 

8. Artikel 1 junctis artikel 5 en 
artikel 6, tweede lid, onder a. 

Het begrip «zelfstandige woonge-
legenheid» van de Woonruimtewet 
1947 is in artikel 1, eerste lid, onder 
b, van het wetsvoorstel vervangen 
door het begrip «woonruimte». Dit is 
zodanig gedefinieerd dat daaronder 
ook onzelfstandige woonruimte kan 
worden gerekend, mits bestemd of 
geschikt voor bewoning door een 
«huishouden» - een begrip dat in het 
wetsvoorstel in tegenstelling tot 
andere essentiële begrippen niet 
wordt gedefinieerd, maar waaronder 
volgens de memorie van toelichting 
(bladzijde 85) ook de zogenaamde 
eenpersoonshuishoudingen worden 
verstaan. In beginsel zou dus (artikel 
5) bij iedere kamerverhuur een 
huisvestingsvergunning nodig 
kunnen zijn. Artikel 6, tweede lid, 
onder a, zondert echter «woonruimte 
bestemd voor inwoning» uit. Op deze 
wijze wordt voorkomen dat zij, die bij 
een hospita of hospes inwonen, 
vergunningplichtig zouden kunnen 
worden. Maar de gekozen definitie 
van woonruimte brengt wel mee, 
zoals de memorie van toelichting 
(bladzijde 88) uitdrukkelijk stelt, dat 
andere onzelfstandige woonruimten 
dan die bestemd voor inwoning 
onder het huisvestingsvergunningen-
stelsel kunnen worden gebracht Te 
denken valt bij voorbeeld aan kamer-
verhuur door woningcorporaties In 
de praktijk zal dit echter op grote 
problemen stuiten. Als men indivi-
duele kamerverhuurders niet vergun-
ningplichtig wil maken, zal een 

7. Artikel 54 komt overeen met 
artikel 8 van de Woonruimtewet 
1947. 

Laatstgenoemd artikel is bij de 
gedeeltelijke inwerkingtreding van de 
Leegstandwet in de Woonruimtewet 
1947 opgenomen. Het is met ingang 
van 1 januari 1986 in werking 
getreden. Gelet op de uitvoerige 
discussies die daaraan vooraf zijn 
gegaan, zowel binnen als buiten het 
parlement, en gelet op de nog korte 
periode waarin met deze bepalingen 
ervaring is opgedaan, zie ik nu geen 
aanleiding de inhoud daarvan 
opnieuw ter discussie te stellen. 

Art ike lsgewi js commentaar 

8. Artikel I junctis artikel 5 en 
artikel 6, tweede lid, onder a 

De uitbreiding van de mogelijkheid 
een huisvestingsvergunning te 
verplichten voor het betrekken van 
onzelfstandige woonruimte, uitgezon-
derd die voor inwoning, is weloverwo-
gen in het wetsvoorstel opgenomen. 
In de praktijk is in een aantal gemeen 
ten de kamermarkt en de verhuur van 
(onzelfstandige) HAT-eenheden een 
wezenlijk onderdeel van de woning-
markt. Het is onder de huidige 
wetgeving echter niet mogelijk om 
op dit deel van de woningmarkt 
regulerend op te treden, terwijl 
daaraan in die gemeenten in sommige 
gevallen wel behoefte bestaat. 

De door de Raad van State 
veronderstelde problemen bij de 
vergunningverlening voor individuele 
kamerbewoners zullen zich in de 
praktijk mijns inziens niet voor 
kunnen doen. Anders dan de Raad 
kennelijk meent, zal immers elke 
afzonderlijke bewoner voor het 
betrekken van een kamer (onzelfstan-
dige woonruimte), mits aangewezen 
als distributiegoed door de gemeen-
teraad, een huisvestingsvergunning 
moeten aanvragen. 
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collectieve vergunning de enige 
mogelijkheid zijn, en dat terwij l de 
kamerverhuurders het pand als regel 
niet als groep zullen betrekken. 
Anderzijds worden geen redenen 
aangevoerd voor het onderbrengen 
van deze onzelfstandige 
woonruimten onder het huisvestings-
vergunningenstelsel. Het is daarom 
wenselijk dat een meer beperkte 
definitie van het begrip 
«woonruimte» wordt gekozen. Zie 
ook de opmerking bij artikel 37, 
tweede lid. 

9. Artikel 1, tweede lid 

Ingevolge deze bepaling kan, 
afgezien van mede-eigendom, meer 
dan één persoon worden aangemerkt 
als eigenaar van dezelfde 
woonruimte of hetzelfde gebouw. 
Aan te geven ware op welke van 
deze personen de verplichting 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, rust 
alsmede op wie de in artikel 94 
neergelegde strafbepalingen van 
toepassing zijn. 

10. Artikel 21, tweede lid 

In dit artikellid wordt niet vermeld 
door wie de vergunning is verleend. 
De vraag rijst of burgemeester en 
wethouders een inschrijving ook 
kunnen doorhalen, indien de 
ingeschrevene een woning in een 
andere gemeente heeft betrokken, 
waarvoor hem door burgemeester en 
wethouders van die gemeente 
vergunning is verleend. 

11 . Artikel 30, tweede lid 

Een niet-ontvankelijkverklaring 
acht de Raad niet op haar plaats in 
een geval, waarin inschrijving als 
woningzoekende een vereiste is voor 
het verkrijgen van een huisvestings-

9. Artikel I, tweede lid 

Naar aanleiding van het advies van 
de Raad is artikel 1, tweede lid, in 
overeenstemming gebracht met de 
overeenkomstige bepaling in de 
Leegstandwet. In samenhang 
daarmee is - eveneens overeenkonv 
stig de Leegstandwet - de tot 
onderhuur gerechtigde huurder in 
het eerste lid van artikel 9 uitgezon-
derd van de verplichting het leeg 
staan van de door hem verlaten 
woonruimte te melden. Tevens is, in 
verband hiermee, aan artikel 55 een 
nieuw derde lid toegevoegd. De 
memorie van toelichting is dienover-
eenkomstig aangepast. 

10. Artikel 21, tweede lid 

De bij de Raad van State gerezen 
vraag moet ontkennend beantwoord 
worden: een inschrijving kan niet 
zonder meer worden doorgehaald 
indien aan de ingeschrevene door 
burgemeester en wethouders van 
een andere gemeente een vergunning 
is verleend. De wettekst en de 
memorie van toelichting zijn op dit 
punt verduidelijkt. 

Door de opmerking van de Raad 
van State heb ik mij voorts gereali-
seerd dat in het onderhavige artikel 
een voorschrift ontbreekt dat 
burgemeester en wethouders er toe 
verplicht de betrokkene op de hoogte 
te stellen van de doorhaling, indien 
hij niet zelf om de doorhaling heeft 
verzocht. Gelet op het rechtskarakter 
van de inschrijving acht ik een 
dergelijk voorschrift bij nader inzien 
gewenst. Het wetsvoorstel is daarom 
dienovereenkomstig aangevuld. 

11. Artikel 30, tweede lid 

Het lijkt bij nader inzien inderdaad 
juister de mogelijkheid uit te sluiten 
dat een vergunningaanvrager niet 
ontvankelijk wordt verklaard op 
grond van het enkele feit dat hij niet 
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vergunning en de aanvrager daaraan 
niet voldoet. Dit is immers een 
inhoudelijke toetsing. Bovendien kan 
altijd een beroep worden gedaan op 
de hardheidsclausule. Artikel 30, 
tweede lid, ware dan ook 
achterwege te laten. 

12. Artikel 30, vierde lid, en artikel 
43, derde lid 

is ingeschreven in het register van 
woningzoekenden. Een dergelijke eis 
zal immers in de praktijk slechts tot 
overbodige administratieve handelin-
gen leiden, omdat een vergunningaan-
vrager die wel aan alle maatstaven 
voor vergunningverlening ten aanzien 
van de betrokken woonruimte 
voldoet doch die (nog) niet is 
ingeschreven, eerst om inschrijving 
in het register van woningzoekenden 
zal moeten verzoeken - welke 
inschrijving hem in het stelsel van de 
wet in zo'n geval niet kan worden 
geweigerd - , alvorens zijn vergunning-
aanvraag in behandeling kan 
worden genomen. De Raad van State 
merkt voorts terecht op dat aan de 
beslissing tot inschrijving een 
inhoudelijke toets vooraf gaat, die 
niet vermengd behoort te worden 
met de toetsing aan de formele 
vereisten die bepalend zijn voor de 
ontvankelijkheid van een aanvrager. 
Bedoeld artikellid is dan ook, 
overeenkomstig het advies van de 
Raad, geschrapt. 

1 2. Artikel 30, vierde lid, en artikel 
43, derde lid 

Deze bepalingen acht het college 
overbodig, aangezien op grond van 
artikel 73, eerste lid, van de Wet op 
de Raad van State burgemeester en 
wethouders gehouden zijn bij een 
vernietiging opnieuw in de zaak te 
voorzien. 

13 Artikel 37, tweede lid 

Een meer beperkte definitie van 
het begrip «woonruimte» zoals in het 
commentaar op artikel 1 is aanbe-
volen, zou tot het weglaten van de 
definitie van «zelfstandige 
woonruimte» kunnen leiden. 

De Raad van State merkte terecht 
op dat het vierde lid van artikel 30, 
gelet op hetgeen reeds bepaald is in 
artikel 73, eerste lid, van de Wet op 
de Raad van State, overbodig is. 

Bedoeld artikellid is daarom 
geschrapt. De verwijzing naar artikel 
30 in artikel 43, derde lid, is aan deze 
en aan de onder 1 1 genoemde 
wijziging aangepast. 

13. Artikel 37, tweede lid 

Onder verwijzing naar mijn betoog 
onder punt 8, merk ik op dat een 
definitie van het begrip «zelfstandige 
woonruimte» in het onderhavige 
artikel gehandhaafd dient te blijven. 

14. Artikel 39 14. Artikel 39 

In dit artikel ware tot uitdrukking te 
brengen dat het ook gaat om de 
samenstelling van de woonruimte-
voorraad. 

1 5. Artikelen 48 en 49 

Dit artikel is overeenkomstig de 
suggestie van de Raad van State 
aangevuld. Ook artikel 38, waarin 
dezelfde formulering voorkwam, is 
verband hiermee gewijzigd. 

1 5. Artikelen 48 en 49 

In artikel 48, onder a. ware uit een 
oogpunt van rechtszekerheid te 
bepalen dat een beschikking kan 
worden ingetrokken, indien niet 
binnen een jaar na het onherroepelijk 
worden van de beschikking daarvan 
gebruik is gemaakt. Op deze wijze 

Overeenkomstig de suggestie van 
de Raad van State, is het wetsvoorstel 
in dier voege gewijzigd, dat de 
termijn waarna een vergunning 
ingevolge artikel 48, onder a, kan 
worden ingetrokken, eerst ingaat bij 
het onherroepelijk worden van de 
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sluit artikel 48, onder a, beter aan bij 
het bepaalde in artikel 49. Voorts 
wordt ook recht gedaan aan de 
vergunninghouder, die wacht op de 
uitkomst van een ingesteld beroep, 
teneinde het risico te vermijden dat 
naderhand alsnog de vergunning 
wordt geweigerd. 

16. Artikel 50, derde en vierde lid 

Ingevolge deze bepalingen kan van 
de vorderingsbevoegdheid door 
burgemeester en wethouders 
gedurende een bepaalde termijn 
geen gebruik worden gemaakt 
ingeval het leegstaande koopwo-
ningen of leegstaande nieuwbouw-
woningen betreft. Vordering is 
niettemin mogelijk, indien daarvoor 
gewichtige redenen zijn. Aangezien, 
zoals de memorie van toelichting 
(bladzijde 108) reeds opmerkt, in 
geval van natuurrampen en verge-
lijkbare omstandigheden de Wet 
verplaatsing bevolking reeds in de 
noodzakelijke bevoegdheden 
voorziet, ware in de memorie van 
toelichting te vermelden aan welke 
situaties wordt gedacht. 

17. Artikelen 63 en 64 

In de memorie van toelichting 
wordt niet uiteengezet waarom de 
gedetailleerde regeling vervat in de 
artikelen 16 tot en met 18 van de 
Woonruimtewet 1947 niet is overge-
nomen. 

beschikking. De toelichting is 
hiermee in overeenstemming 
gebracht. 

1 6 Artikel 50, derde en vierde lid 

In de memorie van toelichting is 
een passage toegevoegd, waarin 
wordt uiteengezet aan welke situaties 
gedacht moet worden bij de «gewich 
tige redenen» waarvan in dit artikel 
wordt gesproken. 

17. Artikelen 63 en 64 

De onderwerpen die geregeld zijn 
in de artikelen 16 tot en met 18 van 
de Woonruimtewet 1947, zijn in het 
onderhavige wetsvoorstel opnieuw 
geregeld in de artikelen 63 tot en 
met 65 en 69. De voorgestelde 
regeling is inderdaad wat minder 
gedetail leerd, hetgeen vooral 
veroorzaakt wordt door het feit dat 
de vaststelling van een eventuele 
door de gebruiker te betalen vergoe-
ding voor door hem veroorzaakte 
schade aan het gevorderde, geheel 
aan het burgerlijk recht is overgelaten 
Het wetsvoorstel bevat daarom geen 
bepalingen die overeenkomen met 
het huidige tweede tot en met vijfde 
lid van artikel 16 van de Woonruim-
tewet 1947. In het aan de Raad van 
State voorgelegde wetsvoorstel was 
voorts niet voorzien in een garantstel 
ling van de gemeente voor vergoeding 
van eventuele door de gebruiker 
veroorzaakte schade aan het gevor-
derde. In het huidige recht volgt een 
dergelijke garantstelling uit de 
van-overeenkomstige-toepassingver-
klaring van artikel 14 in artikel 16, 
vierde lid, van de Woonruimtewet 
1947. Deze omissie is inmiddels 
hersteld en de toelichting op artikel 
63 is dienovereenkomstig aangevuld. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 7 - 1 9 8 8 , 20 520 , B 12 



18. Artikel 77 18. Artikel 77 

De in dit artikel vervatte aanwij-
zingsbevoegdheid is vergeleken met 
het voorontwerp verruimd, omdat de 
aanwijzing ook kan strekken tot 
aanwijzing van meer dan één 
persoon. Uit de memorie van 
toelichting (bladzijde 114) valt af te 
leiden dat bij voorbeeld wordt 
gedacht aan een groep vluchtelingen 
of repatrianten. Mede gezien deze 
verruiming wekt het verwondering 
dat niet wordt ingegaan op de vraag 
of de regeling beschikbaarstelling 
rijksvoorkeurswoningen zou kunnen 
worden afgeschaft. 

Mede gezien de ruimere aanwij-
zingsbevoegdheid voor de minister, 
vergeleken met het voorontwerp, 
spreekt de Raad van State er zijn 
verwondering over uit dat niet wordt 
ingegaan op de vraag of de Regeling 
beschikbaarstelling rijksvoorkeurswo 
ningen zou kunnen worden afgeschaft. 
Tot dusverre vormt de op artikel 67 
van de Woningwet gebaseerde 
Regeling beschikbaarstelling rijks-
voorkeurswoningen de basis waarop 
de rijksoverheid op een directe wijze 
invloed kan uitoefenen op de 
toewijzing van woningen aan de 
zogenoemde voorkeursgerechtigden 
Deze regeling heeft haar waarde als 
instrument waarmede met enige 
zekerheid huisvesting aan de onder 
de rijkszorg vallende categorieën van 
woningzoekenden kan worden 
geboden, inmiddels genoegzaam 
bewezen. De in het wetsvoorstel 
opgenomen regeling van de ministe-
riële aanwijzing daarentegen gaat in 
beginsel uit van de vrijwillige 
medewerking van gemeenten. 
Onzeker is nog of ook in deze 
gewijzigde opzet de voorziening in de 
huisvesting van deze categorieën van 
woningzoekenden snel genoeg en 
met voldoende zekerheid kan blijven 
geschieden. Zolang dat nog onzeker 
is, acht ik het in elk geval prematuur 
om tot opheffing van de desbetreffen-
de regeling te komen. In dit verband 
zij echter verwezen naar de toelichting 
op artikel 91 van het wetsvoorstel 
waarin staat vermeld dat het in het 
voornemen ligt om, in afwijking van 
de verplichte vijfjaarlijkse vers'agleg-
ging omtrent de toepassing van de 
wet aan de Staten-Generaal, ''eeds 
twee jaar na de inwerkingtreding van 
de Huisvestingswet een eerste 
evaluatie te doen plaatsvinden van de 
werking van de gewijzigde opzet van 
huisvesting van de aangewezen 
voorkeursgerechtigde woningzoeken-
den. Afhankelijk van de resultaten 
daarvan zal worden bezien of, en zo 
ja, in hoeverre het verantwoord is de 
ministeriële aanwijzingsbevoegdheid 
geheel of gedeeltelijk in de plaats te 
laten treden van de Regeling beschik-
baarstelling rijksvoorkeurswoningen. 
De memorie van toelichting is in 
bovenstaande zin verduidelijkt en 
aangevuld. 

19. Artikel 88 19. Artikel 88 

In de eerste volzin ware aan te 
geven dat het huisvestingsbeleid 
wordt uiteengezet aan de gemeen-
teraad bij de aanbieding van de 
ontwerpbegrot ing. 

Dit artikel is aangepast overeen-
komstig de suggestie van de Raad 
van State. 
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20. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

20. Redactionele kanttekeningen 

De opvatting van de Raad dat de 
verwijzing naar de artikelen 11, 12 en 
13 in artikel 25 overbodig is, berust 
op een misverstand. De voordracht-
procedure, waarbij een individueel 
bepaalde urgentierangorde als 
bedoeld in artikel 14 een rol speelt, 
sluit de toepasselijkheid van de 
overige criteria voor vergunningverle-
ning niet uit. Ook een door de 
eigenaar zelf voor te dragen woning-
zoekende zal derhalve aan de ter 
zake eventueel gestelde eisen 
moeten voldoen. (Zie hiervoor ook 
het gestelde onder punt 6). 

Met de overige redactionele 
opmerkingen van de Raad is in het 
gewijzigde voorstel van wet en in de 
memorie van toelichting rekening 
gehouden. 

2 1 . Wijzigingen die niet voortvloei-
en uit het advies van de Raad van 
State 

a. In het derde lid van artikel 1 is 
de verwijzing naar de juridische 
grondslag van ligplaatsen voor 
woonschepen, geschrapt. Evenals dit 
bij woonwagenstandplaatsen het 
geval is, wordt aan de gemeenten 
overgelaten na te gaan welke 
ligplaatsen zodanig structureel zijn, 
dat zij voor verdeling in aanmerking 
kunnen komen. 

b. Aan het eerste lid van artikel 6 
is een volzin toegevoegd teneinde 
het mogelijk te maken dat de 
daarbedoelde algemene maatregel 
van bestuur zelf regelt wat de 
gevolgen van een eventuele wijziging 
van de daarin opgenomen grenzen 
zullen zijn voor reeds door gedepu-
teerde staten verleende goedkeurin-
gen. 

c. Artikel 20 is in overeenstemming 
gebracht met de binnenkort van 
kracht wordende Wet persoonsregi-
straties. 

d. In de tekst van artikel 22, eerste 
lid, is de verplichting van eigenaren 
om aan een centrale registratie van 
woningzoekenden mee te werken - in 
overeenstemming met de memorie 
van toelichting - met zoveel woorden 
beperkt tot eigenaren die zelf reeds 
een registratie van woningzoekenden 
bijhouden. 

e. In artikel 54 zijn de verwijzingen 
naar artikelen in de Wet op de Raad 
van State aangepast aan de inmiddels 
gewijzigde nummering van die 
artikelen. 
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De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De waarnemend vice-president van 
de Raad van State, 
G. H. Veringa 

Lijst van redactionele kant teke-
n i n g e n , behorende bij het advies 
no. WO8 .86 .0233 van de Raad 
van State van 13 mei 1987 

- Artikel 4 ware in een eigen 
paragraaf onder te brengen. 

- De artikelen 19, derde lid, 
laatste zinsnede, en 25, laatste 
zinsnede, waren zodanig te redigeren 
dat niet de woningzoekende zelf 
urgent is of urgentie bezit, maar 
diens behoefte aan woonruimte. 

f. Artikel 99, tweede lid, dat er toe 
strekt de bepalingen inzake de 
woonruimte onttrekkings- en de 
splitsingsvergunning uit de Woning-
wet te laten vervallen, is aangevuld in 
verband met het in werking treden 
van de Wet op de woningsplitsing. 
Voorts is voorzien in wijziging van 
verwijzingen naar de Woonruimtewet 
1947 in de Wet voorkeursrecht 
gemeenten en in de Wet individuele 
huursubsidie (vierde en zesde lid). 

g. In artikel 102 is het eerste lid, 
bevattende een overgangsregeling 
voor de in bepaalde gevallen vereiste 
goedkeuring van gedeputeerde 
staten inzake de aanwijzing van 
distributiewoonruimte, geschrapt. Uit 
ti jdsoverwegingen is een dergelijke 
overgangsregeling niet noodzakelijk, 
daar vóór inwerkingtreding van de 
Huisvestingswet toch ook de daarop 
te baseren algemene maatregel van 
bestuur en de huisvestingsverordenin-
gen van de betrokken gemeenten 
zullen moeten zijn vastgesteld. Uit 
beleidsoverwegingen is een dergelijke 
overgangsregeling voorts minder 
wenselijk, omdat daarmee het effect 
van de op basis van artikel 6, eerste 
lid, te stellen grenzen wordt uitge-
steld. 

Voorts zijn in het wetsvoorstel 
enige redactionele verbeteringen 
aangebracht en zijn waar nodig 
verwijzingen aangepast. 

De memorie van toelichting is 
eveneens nog op een aantal punten 
redactioneel verbeterd en aangepast 
aan de huidige stand van zaken. 

Ik veroorloof mij U in overweging 
te geven, het hierbij gevoegde 
gewijzigde voorstel van wet en de 
overeenkomstig het vorenstaande 
gewijzigde memorie van toelichting 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal te zenden. 

De Staatssecretaris van Volkshuisves-
t ing. Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, 
E. Heerma 
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- De artikelen 23, derde lid, onder 
b, en 32, zesde lid, onder b, waren 
gelijkluidend te formuleren. 

- In artikel 24, tweede lid, waren 
de woorden «ten minste» te 
schrappen. 

- In artikel 25 is de verwijzing 
naar de artikelen 11 , 12 en 13 
overbodig. 

- Gelet op punt 10 van de Aanwij-
zingen voor de wetgevingstechniek 
ware artikel 102 bij voorkeur zonder 
ficties te redigeren. 

- In de artikelsgewijze toelichting 
op artikel 35 ware de passage over 
de privaatrechtelijke voortzettings-
regels te actualiseren. 

- In de artikelsgewijze toelichting 
op de artikelen 81 tot en met 83 
ware de indruk te vermijden als zou 
ook de eigenaar Arob-beroep kunnen 
instellen tegen de vaststelling of 
wijziging van de gebruikersver-
goeding. De redactie ware te 
herzien. 
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