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VERSLAG
Vastgesteld 25 november 1993

De vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening1

brengt als volgt verslag uit over dit voorstel van wet. Onder het
voorbehoud dat de regering de gestelde vragen en opmerkingen tijdig zal
hebben beantwoord acht de commissie de openbare beraadslaging over
dit voorstel van wet genoegzaam voorbereid.

1. ALGEMEEN

De leden van de CDA-fractie hadden met instemming kennis genomen
van de voorgestelde wetswijzigingen. De voorgestelde wijzigingen lagen
in de lijn van het door deze leden voorgestane en ondersteunde beleid.
De indertijd ingediende motie Weijers c.s. was erop gericht om de
specifiek voor woonwagenbewoners bestaande regelingen te beëindigen
en het huur– en subsidiebeleid op te nemen in dat voor reguliere
woningbouw. Daarnaast hadden de leden van de CDA-fractie gedurende
het proces van deconcentratie en integratie nadrukkelijk gevraagd om
het draagvlak bij de doelgroep en de uitvoerende instanties nauwlettend
te volgen.

De leden van de PvdA-fractie begrepen dat met het van toepassing
verklaren van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de Huurcom–
missies op woonwagens en standplaatsen beoogd wordt dat bewoners
van woonwagens en standplaatsen ten aanzien van de huurstelling
dezelfde bescherming zullen verkrijgen als waarop huurders van
woningen een beroep kunnen doen. In het mondeling overleg over de
notitie «Wetgeving wonen op een standplaats in de 90er jaren» gaven
deze leden aan dat de voltooiing van het deconcentratiebeleid en de
decentralisatie aanleiding zijn voor een herorientatie op specifieke
wetgeving. Zij konden dan ook hun instemming betuigen met de harmo–
nisatie en integratie van de wetgeving in het reguliere volkshuisvestings–
beleid. Daarmee komt een einde aan de aparte benadering van woonwa–
genbewoners en verkrijgen zij, met een goede huisvesting, dezelfde
rechten en plichten als huisbewoners. Deze leden beschouwden het
voorliggend wetsontwerp in lijn met de gevoerde discussie en konden in
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principe hiermee instemmen. Sinds 1976 is een andere, gedeconcen–
treerde en reguliere beleidsrichting ingeslagen ten aanzien van het
wonen in een woonwagen. Dit met het doel te komen tot integratie van
de woonwagenbewoner. De leden van de PvdA-fractie wilden de
regering herinneren aan de toezegging die in 1989 is gedaan om dit
woonwagenbeleid in brede zin te evalueren.

De leden van de fractie van D66 hadden kennis genomen van het
voorstel van de regering tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte,
de Wet op de huurcommissies en het Burgerlijk Wetboek. Hoewel zij ten
volle de doelstelling van deze wetswijzigingen onderschreven om met het
oog op de gelijke behandeling van woonwagenbewoners en andere
burgers de regels betreffende huurprijs– en huurbescherming van
toepassing te doen zijn op overeenkomsten van huur en verhuur van
woningen en woonwagenstandplaatsen, toonden zij wel enige verbijs–
tering over het zeer lange tijdsverloop tussen het advies van de RAVO op
het concept-wetsvoorstel, dat in november 1991 aan de regering werd
uitgebracht en de indiening van het onderhavige voorstel van wet. Zij
vroegen de regering waarom het bijna 2 jaar heeft moeten duren,
voordat dit toch relatief vrij simpele wetsvoorstel werd aangeboden.

De leden van de fractie van GroenLinks hadden met belangstelling
kennis genomen van voorliggend wetsvoorstel. Zij waren het met de
regering eens dat ook voor woonwagenbewoners die in een huurwagen
wonen op een huurstandplaats, huurprijsbescherming en huurbe–
scherming op zijn plaats is. Deze leden vroegen de regering waarom niet
al veel eerder deze bescherming gerealiseerd is? Wat heeft de regering
er in het verleden van weerhouden om deze zaken te regelen? Immers, er
is de laatste jaren veel gebeurd op het gebied van huurprijzen van
woonwagens en standplaatsen. Had de bescherming daarbij niet direkt
moeten worden meegenomen? Nu lijkt de bescherming er wat achteraan
te komen.

2. Inhoud van wijzigingen, definitie

De leden van de fractie van GroenLinks vroegen de regering of het
voorliggende wetsvoorstel ook geldt voor huurprijsbescherming en
huurbescherming voor bewoners van eigen wagens op huurstand–
plaatsen? Dat is een situatie die immmers veel meer voorkomt dan de
situatie van dubbel huren.

De leden van de PvdA-fractie begrepen dat er altijd sprake zal zijn van
twee huurovereenkomsten, een voor de woonwagen en een voor de
standplaats. De regering stelt hierbij dat het voor de hand ligt dat een
huurder de huur van een standplaats en woonwagen tegelijk opzegt.
Deze leden vroegen of in het geval een huurder van een woonwagen wil
overgaan naar een koopwagen, deze dan verplicht is ook de huur van de
standplaats op te zeggen. Zijn gemeenten in dergelijke gevallen bevoegd
om bij overgang van huur naar een koopwoonwagen de bewoner naar
een andere standplaats te verwijzen, of hebben deze het recht om op
een reeds eerder ingenomen standplaats te blijven wonen?

Ondanks de overname van de adviezen van de Raad voor de Volkshuis–
vesting inzake dezelfde begripsomschrijvingen in alle wetten is er toch
ten aanzien van de standplaats een verschil in begripsomschrijving
blijven bestaan tussen enerzijds de Woningwet en anderzijds de
Huurprijzenwet woonruimte, de wet op de Huurcommissies en het
Burgerlijk wetboek. Uit de memorie van toelichting bleek voor de leden
van de CDA-fractie niet duidelijk wat de motivering hiervoor was en

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 443, nr. 4



waarom niet tot een eensluidende begripsomschrijving kon worden
gekomen.

Met genoegen constateerden de leden van de fractie van D66 dat in
hoofdlijn het advies van de RAVO was opgevolgd om de definities van
woonwagen en standplaats in alle wetsartikelen gelijk te trekken. Hoewel
zij wel enig begrip konden opbrengen voor de redenering van de
regering, dat de toer– en trekkerswagens werden uitgezonderd van het
brengen onder de huur(prijs)bescherming, gaven zij toch de voorkeur aan
de eenduidiger en makkelijker definitie in het voorstel tot wijziging van
de Woningwet (23 248) voor alle definities van een woonwagen. Zij
verzochten de regering te bezien het wetsvoorstel zodanig te wijzigen,
dat overal dezelfde definitie wordt gebruikt en dat het tweede deel van
de omschrijving, namelijk de uitzondering voor de toer– en trekkers–
wagens waar nodig apart geregeld wordt in een subartikel. Daarmee zal
de eenduidigheid bevorderd worden en ongewenste verwarring
voorkomen kunnen worden. De systematiek van de omschrijving van een
standplaats doet verhoudingsgewijs veel logischer aan, omdat allereerst
verwezen wordt naar de definitie in artikel 1 van de Woningwet en
vervolgens naar de inperking van artikel 40 van diezelfde Woningwet,
waarbij tevens bestaande standplaatsen met en zonder bestemmingsplan
in aparte subartikelen worden geregeld. Deze leden verzochten de
regering hieraan aandacht te besteden.

De toer– en trekkerswagens, in de Woningwet wel vallend onder het
begrip woonwagen, worden in bovengenoemde wetswijzigingen uitge–
sloten. De Huurprijzenwet en de Huurbescherming zijn dus niet van
toepassing. De leden van de CDA-fractie vroegen of dit wel het geval is
voor de als trekkersplaatsen gereserveerde huurstandplaatsen.

De leden van de PvdA-fractie vonden het voor een duidelijke consis–
tente lijn juist dat steeds dezelfde omschrijving wordt opgenomen voor
het begrip «woonwagen», zowel in de Woningwet als in de onderhavige
wetsvoorstellen. Belangrijk vonden zij daarbij dat er een nadrukkelijke
koppeling is gelegd met de standplaats. Verder vonden deze leden het
van belang dat de gekozen omschrijving de toer– en trekkerswagens
uitsluit. Bovendien maakt het bouwbesluit bewoning van dergelijke
wagens niet mogelijk, begrepen deze leden.

Ten aanzien van de definitie-discussie wordt door de regering in de
memorie van toelichting in reactie op het advies van de RAVO gesteld
dat toer– en trekkerswagens buiten de definitie worden gehouden. De
leden van de fractie van GroenLinks konden die keuze niet volgen. Als
toer– en trekkerswagens als woonwagens gedefinieerd worden, eventueel
alleen voor niet-permanente bewoning, dan is het mogelijk dat deze
wagens op standplaatsen staan. Die standplaatsen zijn in vrijwel alle
gevallen huurstandplaatsen, waarvoor huurprijs– en huurbescherming op
zijn plaats is, aldus de leden. Deze leden vroegen de regering daarom of
het niet heel wel mogelijk is dat bijvoorbeeld jonge starters tijdelijk met
een toerwagen op een standplaats staan, en of in dat geval niet
tenminste voor de standplaats de huurprijs– en huurbescherming zou
moeten gelden.

Voorts vroegen de leden van de fractie van GroenLinks wat de conse–
quenties zouden zijn voor de huurbescherming van een woonwagenbe–
woner als een gemeente beslist een standplaats te verplaatsen, al dan
niet in het kader van het deconcentratiebeleid. Strekt de huurbe–
scherming zich uit tot een dergelijke situatie, zo vroegen de hier aan het
woord zijnde leden? Zo nee, aldus deze leden, dan zou dat alsnog

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 443, nr. 4



moeten worden toegevoegd. Het moet voor een huurder van een stand–
plaats evenzeer mogelijk zijn bezwaar aan te tekenen tegen de
verplaatsing op zich, als dat een dergelijke huurder het recht hoort te
hebben de nieuwe standplaats, die in de plaats komt van «zijn/haar»
oude standplaats, te gaan bewonen.

Is het nu zo, dat door de gehanteerde definities vaststaat dat een
woonwagen gedefinieerd kan worden als een onroerend goed in de zin
van de BTW-vrijstelling door de Staatssecretaris van Financien, waar het
de inkomsten uit verhuur betreft, zo vroegen de leden van de fractie van
D66. Zij verwezen daarbij naar opmerkingen uit het advies van de RAVO
op pagina 18. Als dat niet het geval zou zijn, hoe denkt de regering dat
nadeel voor de verhuurder en/of huurder op te heffen?

3. Huursprong

De leden van de CDA-fractie stelden het op prijs dat de regering naar
aanleiding van het advies van de RAVO het voorstel om de huren van
bestaande wagens en standplaatsen in een keer te brengen op het
niveau van de nieuwe wagens en standplaatsen, had willen herover–
wegen. In de advisering was ook hier uitgegaan van gelijkstelling met
bewoners van woningen. De leden van de CDA-fractie konden
instemmen met het feit dat is afgezien van de huursprong.

De bezwaren die de leden van de PvdA-fractie haddan geuit tijdens het
mondeling overleg over de notitie «Wonen op een standplaats» op 5
december 1991 op het punt om de huren van woonwagens en stand–
plaatsen in een keer te brengen op het niveau van nieuwe woonwagens
en standplaatsen heeft de regering onderkend. Vanuit het uitgangspunt
van gelijkstelling met bewoners van huizen wordt nu gekozen voor een
gelijk harmonisatiebeleid. Deze leden konden hiermee instemmen en
verwachtten dat uitvoering met betrekking tot het waarderingsstelsel
geschiedt zoals weergegeven in de reactie op het RAVO-advies en het
LOBH-rapport van februari 1992.

Overigens constateerden de leden van de fractie van D66 met
genoegen dat de regering op haar schreden was teruggekeerd waar het
betreft het ingezette huurbeleid, waarbij de huurprijzen van stand–
plaatsen sprongsgewijs werden verhoogd. Daarmee werd, weliswaar
achteraf, aan de intentie van de motie van de leden Versnel-Schmitz,
Lauxtermann en Lankhorst van 25 juni 1992 alsnog voldaan. Het
toepassen van het gebruikelijke harmonisatiebeleid voor de stand–
plaatsen en de verlaging van de wagenhuur naar het maximaal redelijke
huurniveau, aansluitend bij de voor woningen geldende systematiek, past
immers veel beter bij de integratie van regelgeving voor woonwagens en
standplaatsen. Dit zal daarom ook als veel aanvaardbaarder ervaren
worden door de woonwagenbewoners.

De leden van de fractie van GroenLinks waren het eens met de
beslissing van de regering om de huursprong voor woonwagens en
standplaatsen niet door te laten gaan. De hier aan het woord zijnde leden
vroegen evenwel aan de regering wat de nu voorgestelde harmonisatie
van huurprijzen concreet betekent voor bewoners van reeds bestaande
woonwagens. Voorts vroegen deze leden of de Wet op de individuele
huursubsidie voor woonwagenbewoners van toepassing is, en hoe
daarmee wordt omgegaan in het kader van de huurharmonisatie.
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4. Financiële en slotopmerkingen

De leden van de fractie van D66 zouden graag tevoren in kennis
gesteld worden van het ontworpen waarderingsstelsel voor woonwagens.
Zij verzochten de regering daarbij de afwijkingen van het door de RAVO
voorgestelde systeem aan te geven en de redenen van de afwijkingen toe
te lichten. Daarnaast vroegen zij de regering waarom in de memorie van
toelichting niet is ingegaan op de niet onbelangrijke opmerking van de
RAVO (pagina 10) dat wat grotere kampen, dan het maximum van 15
standplaatsen, financieel veel beter uitkomen dan de kleinere. Dit
vanwege gemiddeld lagere kosten van infrastructuur en aanleg van
nutsvoorzieningen, bij grotere aantallen. Dit speelt temeer bij aanleg van
standplaatsen in bestaande woonwijken, waar de bouw niet meer
meegenomen kan worden in de oorspronkelijke begroting van het
bestemmingsplan.

Voorts toonden de leden van de fractie van D66 waardering voor de
toepassing van het budget huurverlagingstoeslagen volgens het BWS bij
de bouw van standplaatsen ten gevolge van deconcentratie. Zij vroegen
de regering of daarmee in de regel het uitstijgen boven de fiatterings–
grens van de huursubsidie kon worden voorkomen.

Het beleid om het gemeentelijk woningbezit over te dragen aan de
woningbouwcorporaties is zeer actueel. In het verlengde hiervan zou in
het kader van de gelijkstelling ook de overdracht van huurwagens en
huurstandplaatsen op gang gebracht moeten worden. De leden van de
CDA-fractie vroegen welk uitdagend beleid dit proces op gang kan
brengen.

De huurstandplaatsen en huurwoonwagens zijn nu nog vrijwel geheel
in gemeentelijk bezit, waarvoor de bewoner een retributie betaalt, zoals
vastgelegd in een retributieverordening. De leden van de PvdA-fractie
vroegen of de gemeenten bij de inwerking treding van deze wet deze
retributieverordeningen ongedaan kunnen maken. Bovendien maakt de
nieuwe herziene Woningwet het aan woningbouwcorporaties mogelijk
om dit bezit van gemeenten over te nemen. Zijn in dergelijke gevallen de
woningbouwcorporaties gehouden aan de retributieregeling of is het
onderhavige wetsvoorstel na inwerkingtreding daarvan dan van
toepassing, zo vroegen deze leden?

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het nog steeds in de
verwachting ligt, zoals verwoord in de notitie «Wonen op een stand–
plaats» dat er in 1995 voldoende goede standplaatsen zijn? Hadden deze
leden goed begrepen dat alle standplaatsen, dus die zowel met een
bouwvergunning op voet van de oude als de nieuwe Woningwet zijn
aangelegd, voor huurprijs– en huurbescherming in aanmerking komen?

Voorts vroegen de leden van de PvdA-fractie of het na de realisering
van het deconcentratiebeleid en de daarmee gepaard gaande integratie
van specifieke wetgeving in de reguliere wetgeving het nog noodzakelijk
is om in de uitgeklede lede Woonwagenwet artikel 18 te handhaven.

De voorzitter van de commissie,
Castricum

De griffier van de commissie,
Verschoor
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