Was-wordt-tabel Wijziging Model Huisvestingsverordening 2014 (gewijzigd model, april 2021)

Leeswijzer modelbepalingen
- […] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen.
- [iets] = facultatief.
- [iets EN/OF iets] = door gemeente te kiezen.
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente.
- Combinaties zijn ook mogelijk.
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet en – als
het een facultatieve bepaling betreft – eveneens onderstreept (aangezien dan de hele bepaling
cursief is i.v.m. het facultatieve karakter). In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens
vet gedrukt en – als de tekst al vet was gedrukt ook onderstreept.

Artikel 1 (artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
[- inwoning: bewoning van een woonruimte die
onderdeel uitmaakt van een woonruimte die
door een ander huishouden in gebruik is
genomen;]
- mantelzorg: hulp als bedoeld in artikel 1.1.1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015;
[- onzelfstandige woonruimte: woonruimte, niet
zijnde woonruimte bestemd voor inwoning,
welke geen eigen toegang heeft en welke niet
door een huishouden kan worden bewoond,
zonder dat dit daarbij afhankelijk is van
wezenlijke voorzieningen buiten die
woonruimte;]
- wet: Huisvestingswet 2014;
- woningcorporatie: toegelaten instelling als
bedoeld in artikel 19 van de Woningwet die
feitelijk werkzaam is in de gemeente;
[- woningmarktregio: [beschrijving gebied];]
- woningzoekende: huishouden dat in het
inschrijfsysteem als bedoeld in artikel 4 is
ingeschreven.

Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
[- inwoning: bewoning van een woonruimte die
onderdeel uitmaakt van een woonruimte die
door een ander huishouden in gebruik is
genomen;]
- mantelzorg: hulp als bedoeld in artikel 1.1.1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015;
[- onzelfstandige woonruimte: woonruimte, niet
zijnde woonruimte bestemd voor inwoning,
welke geen eigen toegang heeft en welke niet
door een huishouden kan worden bewoond,
zonder dat dit daarbij afhankelijk is van
wezenlijke voorzieningen buiten die
woonruimte;]
- wet: Huisvestingswet 2014;
- woningcorporatie: toegelaten instelling als
bedoeld in artikel 19 van de Woningwet die
feitelijk werkzaam is in de gemeente;
[- woningmarktregio: [beschrijving gebied].]

Artikel 4 (artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4. Inschrijfsysteem van
woningzoekenden
1. [Verhuurders OF Woningcorporaties OF

Artikel 4. Inschrijfsysteem van
woningzoekenden
1. [Verhuurders OF Woningcorporaties OF
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Particuliere verhuurders] dragen in het kader
van deze verordening zorg voor het aanleggen
en bijhouden van een uniform inschrijfsysteem
van woningzoekenden.
2. Zij stellen regels op over de wijze van
inschrijving, registratie van gegevens,
opschorting en einde van de inschrijving.
3. De woningzoekende ontvangt een bewijs van
inschrijving.
4. Indien een jongere als bedoeld in artikel
7:274c, tweede lid, van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek een huurovereenkomst op
grond van dat artikel is aangegaan, vervalt de
inschrijving van die jongere om in aanmerking te
komen voor een woonruimte niet.
5. Indien een huurder een huurovereenkomst
voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 271,
eerste lid, tweede volzin, van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek is aangegaan, vervalt de
inschrijving van die huurder om in aanmerking te
komen voor een woonruimte niet.

Particuliere verhuurders] dragen in het kader
van deze verordening zorg voor het aanleggen
en bijhouden van een uniform inschrijfsysteem
van woningzoekenden.
2. Zij stellen regels op over de wijze van
inschrijving, registratie van gegevens,
opschorting en einde van de inschrijving.
3. De woningzoekende ontvangt een bewijs van
inschrijving.
4. Indien een jongere als bedoeld in artikel
7:274c, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
een huurovereenkomst op grond van dat artikel
is aangegaan, vervalt de inschrijving van die
jongere om in aanmerking te komen voor een
woonruimte niet.
5. Indien een huurder een huurovereenkomst
voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 7:271,
eerste lid, tweede volzin, van het Burgerlijk
Wetboek is aangegaan, vervalt de inschrijving
van die huurder om in aanmerking te komen
voor een woonruimte niet.

Na artikel 13 (artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit) wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

[HOOFDSTUK 2A. Standplaatsen voor
woonwagens
Artikel 13a. Aanwijzing woonwagenlocatie
De standplaatsen die enkel voor bewoning in
gebruik mogen worden genomen of gegeven als
burgemeester en wethouders daarvoor een
huisvestingsvergunning hebben verleend, zijn
gelegen in de [volgende locaties van de
gemeente:
a. […];
b. […], en
c. […].
OF
in bijlage 2 aangegeven locaties van de
gemeente].
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Artikel 13b. Standplaatsverbod behoudens
huisvestingsvergunning
1. Het is verboden zonder huisvestingsvergunning
of in afwijking daarvan een standplaats in gebruik
te nemen of te hebben.
2. Een huisvestingsvergunning voor een
standplaats kan alleen worden verleend voor een
standplaats op een aangewezen locatie waar
standplaatsen voor woonwagens [zijn OF kunnen
worden] ingericht (woonwagenlocatie).
3. Een huisvestingsvergunning voor een
standplaats kan alleen worden verleend aan een
persoon die is ingeschreven in het
inschrijfsysteem voor standplaatsen of die al
beschikt over een huisvestingsvergunning voor
een andere standplaats in de gemeente.
4. Bij overlijden van de vergunninghouder vervalt
de huisvestingsvergunning voor de standplaats.
Een achterblijvend persoon kan aanspraak maken
op de overschrijving van de
huisvestingsvergunning op zijn naam, mits deze
persoon op de datum van overlijden op hetzelfde
adres als de overledene in de gemeentelijke
basisregistratie personen stond geregistreerd.
Artikel 13c. Toepasselijkheid van hoofdstuk 2
Op degenen die een standplaats zoeken
(standplaatszoekenden) zijn de artikelen 3,
aanhef en onder b, 4, tweede tot en met vijfde
lid, 5, tweede en derde lid, 8 tot en met 11 en 13
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13d. Inschrijfsysteem voor
standplaatsen
1. Burgemeester en wethouders zorgen voor een
inschrijfsysteem voor standplaatsen, waarin
alleen standplaatszoekenden kunnen worden
ingeschreven die deel uitmaken van een culturele
groep waarbij de woonwagen onderdeel is van de
culturele identiteit. Daartoe worden in elk geval
gerekend Roma, Sinti, reizigers en circus- en
kermisfamilies met een woonwagenverleden.
2. Bij overlijden van de standplaatszoekende
vervalt de inschrijving. Een achterblijvend persoon
kan aanspraak maken op de inschrijving in het
inschrijfsysteem, mits deze persoon op de datum
van overlijden op hetzelfde adres als de
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overledene in de gemeentelijke basisregistratie
personen stond geregistreerd.
3. De inschrijving vervalt niet als de
standplaatszoekende op grond van hoofdstuk 2
woonruimte krijgt toegewezen en deze
accepteert.
4. Zodra een standplaats vrijkomt, stellen
burgemeester en wethouders de
ingeschrevenen in het inschrijfsysteem daarvan
in kennis en wijzen zij hen erop dat zij een
aanvraag om een huisvestingsvergunning voor
die standplaats kunnen indienen.
Artikel 13e. Voorrangsregeling
huisvestingsvergunning
1. Bij het verlenen van een
huisvestingsvergunning voor een standplaats
komen achtereenvolgens in aanmerking:
a. standplaatszoekenden die zijn
ingeschreven in het inschrijfsysteem voor
standplaatsen en een urgentieverklaring
hebben;
b. standplaatszoekenden die zijn
ingeschreven in het inschrijfsysteem voor
standplaatsen en die economisch of
maatschappelijk gebonden zijn aan de
woonwagenlocatie;
c. standplaatszoekenden met een
huisvestingsvergunning voor een andere
standplaats op de betreffende
woonwagenlocatie;
d. standplaatszoekenden die inwonen bij
en in familierelatie staan tot een
hoofdbewoner op een andere standplaats
op de betreffende woonwagenlocatie;
e. standplaatszoekenden met een
huisvestingsvergunning voor een
standplaats op een andere
woonwagenlocatie in de gemeente;
f. standplaatszoekenden die inwonen bij
en in familierelatie staan tot een
hoofdbewoner op een standplaats op een
andere woonwagenlocatie in de
gemeente;
g. standplaatszoekenden die staan
ingeschreven in het inschrijfsysteem en
die vóór [datum] in een woonwagen op
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een standplaats woonden of hebben
gewoond;
h. overige standplaatszoekenden in de
gemeente die staan ingeschreven in het
inschrijfsysteem;
[i. overige standplaatszoekenden uit de
regio [naam regio] die staan
ingeschreven in het inschrijfsysteem;]
[j. overige standplaatszoekenden uit de
provincie [naam provincie].]
2. Voor elk van de categorieën, genoemd in het
eerste lid, geldt dat de standplaatszoekende met
de oudste inschrijfdatum voorgaat op andere
standplaatszoekenden uit dezelfde categorie.
3. Als een standplaatszoekende in aanmerking wil
komen voor toepassing van de voorrangsregeling
van het eerste lid, kunnen burgemeester en
wethouders voor zover noodzakelijk verlangen dat
een standplaatszoekende aannemelijk maakt dat
hij aan de genoemde vereisten voldoet.
[4. Een adviescommissie van bewoners van de
betreffende woonwagenlocatie adviseert
burgemeester en wethouders over de toepassing
van de voorrangsregeling voor zover het
standplaatszoekenden betreft die zijn
ingeschreven in het inschrijfsysteem voor
standplaatsen.]
5. Burgemeester en wethouders kunnen om
redenen van passendheid afwijken van de
rangorde in het eerste lid. Deze afwijking wordt in
de verleningsbeschikking afzonderlijk
gemotiveerd.
6. Als een standplaatszoekende al over een
huisvestingsvergunning voor een standplaats
beschikt en een andere huisvestingsvergunning
krijgt en daarvan gebruik maakt, vervalt daarmee
de eerdere huisvestingsvergunning.
Artikel 13f. Overgangsbepaling
De hoofdbewoners van woonwagens op een
standplaats die bij het in werking treden van dit
hoofdstuk op dat adres staan ingeschreven in de
gemeentelijke basisregistratie personen,
beschikken van rechtswege over een
huisvestingsvergunning voor hun standplaats.]
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Toelichting
Algemeen
De wijziging van de [citeertitel Huisvestingsverordening 2014] omvat [naast invoeging van een
hoofdstuk met een regeling voor standplaatsen voor woonwagens, ook] enkele wetgevingstechnische
en redactionele verbeteringen.
[Standplaatsen voor woonwagens
Met invoeging van hoofdstuk 2A wordt voorzien in de toewijzing van standplaatsen door middel van
huisvestingsvergunningen.
Het beschikken over passende regels voor de toedeling van deze vorm van woonruimte dient, net als
andere vormen van woonruimte, te berusten op de wet. Anders dan de reguliere woonruimte moet de
toewijzing van standplaatsen ook voldoen aan de mensenrechtelijke eisen die onder andere volgen uit
de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) en de oordelen
van het College voor de Rechten van de Mens (EHRM 27 mei 2004, nr. 66746/01 (Connors/VK);
EHRM 17 oktober 2013, nr. 27013/07 (Winterstein/Frankrijk); EHRM 18 januari 2001, nr. 27238/95
Chapman/VK; EHRM 8 december 2009, nr. 49151/07 (Munos Diaz/Spanje). Uit de jurisprudentie van
het EHRM volgt onder meer dat de overheid een positieve verplichting heeft om de identiteit en de
levensstijl van woonwagenbewoners te beschermen en te faciliteren. Dit kan betekenen dat
woonwagenbewoners een gedifferentieerde behandeling krijgen ten opzichte van andere
woningzoekenden.
Hoewel standplaatsen ‘woonruimte’ zijn in de zin van de wet, is de wijze waarop de
huisvestingsvergunning wordt geregeld niet identiek aan die van niet-standplaatsen. Voor nietstandplaatsen geldt dat vergunning wordt afgegeven voor de gehele huisvesting. Voor standplaatsen
geldt echter dat alleen de ondergrond waarop de uiteindelijke huisvesting wordt aangebracht, wordt
vergund met een huisvestingsvergunning. De uiteindelijke huisvesting is bijvoorbeeld de eigen
woonwagen. In de praktijk blijkt ook dat woonwagenbewoners relatief vaak in het bezit zijn van een
woonwagen. Om die reden is gekozen om alleen voor standplaatsen een huisvestingssysteem te
hanteren. Bij woonwagens in het eigen bezit van de woonwagenbewoner op een standplaats, die niet in
het bezit is van de woonwagenbewoner, wordt een opstalovereenkomst gesloten. Bij woonwagens die
worden gehuurd, is een huurovereenkomst nodig. De benodigde privaatrechtelijke opstal- en
huurovereenkomsten worden niet geregeld in deze verordening.]
Artikelsgewijs
Artikel I, onderdelen A en B
In deze onderdelen worden geen inhoudelijke, maar tekstuele en technische aanpassingen voorgesteld
die bovendien grotendeels voor zich spreken, zodat zij geen afzonderlijke toelichting behoeven.
[Artikel, onderdeel C
In dit onderdeel wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd. Met dit hoofdstuk 2A wordt voorzien in de
toewijzing van standplaatsen door middel van huisvestingsvergunningen. Zie verder de algemene
toelichting.
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