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We beginnen met wat 

staatsrecht

• Taak overheid: besturen van het land. 



• In een dictatuur is dat simpel, het gezag 

maakt de dienst uit. 



• Onze eerste Koning kon er ook wat van.

Regelde alles

graag zelf



• Maar nu ligt dat anders. 

• Zowel de rijksoverheid als gemeente- en 

provinciebesturen moeten zich houden 

aan een aantal fundamentele regels.

• Welke zijn de belangrijkste?



1) Legaliteitsbeginsel: overheid mag alleen

ingrijpen in positie van burgers als daarvoor

een toereikende wettelijke grondslag is.

2) Overheidsoptreden wordt verder beperkt

door fundamentele rechten, 

te vinden in Grondwet en 

mensenrechtenverdragen



Dat maakt besturen soms lastig, zoals ook

in Amsterdam. Veel ‘uitdagingen’, 

waaronder: 

– Gebrek aan betaalbare huisvesting.

– Leefbaarheid staat onder druk.



• Veel problemen zijn niet nieuw.

• Kort na de Tweede Wereldoorlog al grote 

woningnood.



Wetgever is toen in actie gekomen.

• Woonruimtewet 1947. 

• Nu: Huisvestingswet 2014. 

• In wezen nog steeds dezelfde doelstelling





Huisvestingswet 2014

Twee pijlers. Regels over 

- toelating tot woningmarkt

- wijziging in de woonruimtevoorraad

Gemeente kan hierover in 

Huisvestingsverordening regels stellen



• Hoe nu te oordelen over de nieuwe 30-

dagenmaatregel in de Amsterdamse 

huisvestingsverordening.

• Primaire doel: bevordering leefbaarheid

• ‘collataral damage’: beperking van 

vrijheden van burgers, waaronder 

eigendomsrecht.



• Hoe valt deze maatregel te rijmen met 

eerder genoemde fundamentele 

beginselen?

• Er moet een toereikende wettelijke 

grondslag zijn: is die er?



• Gemeenteraad mag 

huisvestingsverordening opstellen. 

• Maar nergens in de wet staat dat de 

gemeenteraad regels mag stellen ter 

bevordering van de leefbaarheid.

• Sterker nog: dit begrip is uitdrukkelijk uit 

het wetsvoorstel gehaald.



Art. 2 lid 1 Hvw

De gemeenteraad maakt van zijn 

bevoegdheden op grond van deze wet 

slechts gebruik indien dat noodzakelijk en 

geschikt is voor het bestrijden van 

onevenwichtige en onrechtvaardige effecten 

van schaarste aan goedkope woonruimte.



• In het oorspronkelijke voorstel was 

leefbaarheid wel een motief

• Bedoeld om bepaalde categorieën van 

huurders in probleemwijken tegen te 

kunnen gaan.

• Maar regering heeft dit onderdeel 

geschrapt. 



En dit later in de Eerste Kamer nog eens 

uitdrukkelijk bevestigd :

‘Het is niet toegestaan op grond van dit 

wetsvoorstel om een 

huisvestingsverordening op te stellen met 

het doel om de leefbaarheid te bevorderen. 

Evenmin is het toegestaan om in het kader 

van woonruimteverdeling eisen te stellen 

aan woningzoekenden met het oog op de 

bevordering van de leefbaarheid.’

• (MvA EK,  Kamerstukken I 2013/14, 32 271, C, p. 3.)



• 30-dagen regeling heeft weinig met 

schaarste te maken, maar alles met 

bevordering leefbaarheid.

• Wettelijke grondslag ontbreekt daarom

• (Of het beoogde doel ook bereikt kan 

worden, laat ik even in het midden).



• Maar gemeentebestuur redeneert: meer 

dan 30 dagen = onttrekking. 

• En dat mag alleen met vergunning.

• Is daar dan sprake van bij verhuur van 

meer dan 30 dagen? Niet per definitie!



• Inmiddels is er jurisprudentie van de Raad 

van State. 

• Ook kortstondige verhuur werd al 

aangemerkt al onttrekking.

• Hoe valt dit te verklaren? Waarschijnlijk 

door de specifieke casuistiek.



Hoe dan ook, moeilijk valt voor te stellen dat een 

algemene 30-dagenregeling rechtmatig is. Voor 

zo’n verordening biedt de wet geen basis.

Mag leefbaarheid dan nooit een rol spelen?

Jawel, maar alleen in individuele gevallen bij een 

verzoek om bijv. een onttrekkingsvergunning.



‘Onder het belang van het behoud of de 

samenstelling van de woonruimtevoorraad 

kan naast schaarste ook gedacht worden 

aan andere belangen, zoals wanneer het 

verlenen van de vergunning zou kunnen 

leiden tot een onaanvaardbare inbreuk op 

een geordend woon- en leefmilieu in de 

omgeving van het betreffende pand.

Dit is ook de lijn van de jurisprudentie op 

basis van de vigerende Huisvestingswet, 

waarin dit wetsvoorstel geen verandering wil 

brengen.’
(MvA EK,  Kamerstukken I 2013/14, 32 271, C, p. 3.)



Dus:

het is nodig onderscheid te maken tussen

a) een algemene regeling (verordening)

en

b) besluitvorming in een concreet geval



• Denk aan verzoek tot verkamering



• Zijn er dan geen andere wetten die 

gemeentebesturen wel toestaan om te 

sturen op leefbaarheid/voorkoming van 

overlast?

• Uiteraard wel! 



Denk aan: 

- Omgevingswet (bestemmingsplan)

- APV-bepalingen (hinderverboden)

- Wet aanpak woonoverlast (nieuw!)

Als handhaving daarvan lastig is, mag niet

worden uitgeweken naar andere wetten die 

daarvoor niet zijn bedoeld.



• Wat dan wel? 

• Zoals het hoort: regering en parlement 

maken fatsoenlijke wet.

• Bij ons aan de VU hebben studenten daar 

onder leiding van prof. S.E. Zijlstra al hard 

aan gewerkt.





Een Wet toeristische verhuur 

woonruimte



Te denken valt aan: 

- registratie- en meldplicht

- openbaar register

‘Door een openbaar register en een meldpunt in te 

stellen, kunnen omwonenden direct zien of iemand 

staat ingeschreven en eventueel een klacht 

indienen over het verhuur via digitale platforms. De 

handhaafbaarheid is op die manier overzichtelijk 

omdat niet alleen de toezichthouder actief is, maar 

de gehele buurt.’ 

(aldus de toelichting bij een van de voorstellen)



• Tot slot: wat moet de gemeenteraad nu 

doen?

• Toch maar proberen en dan maar zien of 

het schip ergens strandt?

• Nee, de gemeenteraad heeft een eigen 

verantwoordelijkheid tot bewaking van 

rechtstatelijke beginselen. 



Vragen?


