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Wijziging Woningwet ivm versterken handhavingsinstrumentarium 
inbreng SP-fractie 
 
 
(1.inleiding) 
 
De leden van de SP-fractie hebben met waardering kennis genomen van 
het wetsvoorstel. Zij hebben sinds de SP in 1994 in de Tweede Kamer 
vertegenwoordigd is aangedrongen op een effectief wettelijk 
instrumentarium om huisjesmelkers aan te pakken. Ook onderschrijven zij 
het maatschappelijk belang van goed onderhoud van gebouwen door de 
eigenaar. Slecht onderhouden panden kunnen een bedreiging vormen voor 
de gebruikers of de omgeving. Rotte kiezen in een wijk tasten de 
leefbaarheid aan en ondermijnen de waarde van de omringende gebouwen. 
Zij hebben een aantal vragen over de effectiviteit van de voorgestelde 
wettelijke bepalingen en enkele suggesties om de effectiviteit te verhogen. 
Zij denken dat het wetsvoorstel kansen laat liggen om goed gebouwbeheer, 
goed huisvaderschap van de bonafide gebruiker(s) van het gebouw en het 
bestrijden van asociaal gebruik integraler aan te pakken. 
 
 
(2.het doel van de voorgestelde wijzigingen) 
 
De leden van de SP-fractie zouden graag een beschouwing krijgen over de 
effectiviteit van het voorgestelde instrumentarium bij een aantal recente 
incidenten die de veiligheid van gebouwen raken: 
−brandoverslag bij woningen met houten dakconstructies (branden 
Hoofddorp en Zaanstad); 
−onveilige spouwmuurconstructies tgv verroeste en/of verkeerd bevestigde 
spouwankers (incident Den Haag) 
−aangestorte galerijen en balkons (incident Leeuwarden) 
−verroeste RVS-bevestigingsarmaturen in zwembaden (incident Tilburg). 
In al deze gevallen heeft de verantwoordelijk bewindspersoon de eigenaren 
van vergelijkbare gebouwen opgeroepen om te onderzoeken of er sprake 
was van een vergelijkbaar risico, en zo nodig maatregelen te nemen. 
Blijkens onderzoeken van de ILT zijn deze adviezen op grote schaal 
genegeerd. Kan met de nieuwe wet in de hand harder worden opgetreden 
tegen dit laks gedrag? 
 



Niet alleen het gebouw zelf kan risico's opleveren voor de gebruikers, 
omwonenden en passanten, maar ook de aard van het gebruik. Een gebouw 
dat ontworpen is voor een bezetting van 100 personen kan extra risico's 
opleveren als er in werkelijkheid 500 personen aanwezig kunnen zijn, of 
het gebruik (bv. discotheek) afwijkt van de bestemming waarvoor het 
ontworpen is (bv. restaurant). Zijn de nieuwe bepalingen ook van 
toepassing op het correct gebruik van een gebouw, of alleen op de 
bouwkundige staat? 
 
Risico's in gebouwen ontstaan niet alleen doordat de eigenaar het 
onderhoud verwaarloost, maar ook doordat de gebruiker veranderingen 
aanbrengt, (al dan niet per ongeluk) veiligheidsvoorzieningen buiten 
gebruik stelt of slecht functionerende toestellen aanbrengt. Bekende 
voorbeelden daarvan zijn slecht functionerende kachels, CV-installaties, 
geisers, ongeaarde elektrische apparaten, afgeplakte ventilatieopeningen. 
De leden van de SP-fractie hebben de indruk dat het jaarlijkse aantal doden 
en andere ernstige incidenten ten gevolge van dit soort handelingen in 
dezelfde orde van grootte ligt als de eigenaarsproblematiek die het 
wetsvoorstel beoogt aan te pakken. Kan de regering een beschouwing 
geven over de beschikbaarheid en effectiviteit van het wettelijk 
instrumentarium om dergelijke risico's terug te dringen?  
 
De SP-fractie heeft bij herhaling gesuggereerd om een periodieke APK 
voor woninginstallaties in te voeren. Als bv. een keer per vier jaar aan de 
hand van de standaard checklist van Uneto-VNI de elektrische, gas- en 
waterinstallaties en daaraan bevestigde apparaten gecontroleerd worden 
zou dat een zeer positief effect kunnen hebben op het aantal 
woningbranden en explosies, koolmonoxidevergiftiging en elektrocuties. 
Is de huidige incidentenbasis voor de regering aanleiding om deze optie te 
verkennen? 
 
 
 
(3.het huidig instrumentarium) 
 
In april 2007 zijn naast de aanschrijving de last onder dwangsom en de last 
onder bestuursdwang ingevoerd als nieuwe instrumenten om herstel van 
gebouwen af te dwingen. Hoe vaak zijn die nieuwe instrumenten 
daadwerkelijk ingezet en hoe vaak wordt er nog gebruik gemaakt van de 
oude aanschrijf-bepaling? Kan ook voor de overige wetswijzigingen die in 



2007 zijn doorgevoerd een indicatie worden gegeven over de effectiviteit? 
Indien de nieuwe instrumenten niet zo vaak gebruikt worden: wat is de 
reden dat gemeenten er geen gebruik van maken? Als de 
handhavingskosten daarbij doorslaggevend waren: waarom zou dit na de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet veranderen? Zou het niet mogelijk 
moeten worden om de handhavingskosten te verhalen op de veroorzaker, 
onder het motto “de vervuiler betaalt”? 
 
Indien gebruik gemaakt wordt van het zware instrument van onteigening 
moet de eigenaar –en eventueel ook de huurder- schadeloos gesteld 
worden. Kunnen de volledige kosten voor de schade die een 
nalatige/malafide eigenaar aan de omgeving veroorzaakt heeft verrekend 
worden met de schadeloosstelling, om te voorkomen dat er eerst een 
schadeloosstelling in verband met onteigening wordt uitbetaald en 
vervolgens geprobeerd moet worden om de maatschappelijke schade te 
verhalen? 
 
 
(4. De aanleidingen en redenen waarom de voorgestelde wijzigingen 
noodzakelijk zijn) 
 
De leden onderschrijven de analyse van de aanleidingen waarom de 
voorgestelde maatregelen noodzakelijk zijn. Vaak zullen nalatige/malafide 
eigenaren gebruik maken van een scala aan rechtspersonen, soms in 
combinatie met katvangers. Is hiermee bij het voorgestelde 
instrumentarium voldoende rekening gehouden worden? Kan een 
natuurlijk persoon die schuilgaat achter een of meer rechtspersonen zo 
nodig ook rechtstreeks aangepakt worden? 
 
 
(5. Overwogen varianten bij de verkenning van een nieuw 
instrumentarium) 
 
In de MvT wordt gesteld dat een verkoopplicht onhaalbaar is en dat bij 
onteigening sprake moet zijn van volledige schadevergoeding? Is het wel 
mogelijk om de volledige schade ten gevolge van de verwaarlozing van 
een gebouw direct te verrekenen met de verstrekte vergoeding? Kan ook 
bv. de waardedaling van woningen in de directe omgeving ten gevolge van 
“rotte kiezen” verrekend worden? Is het mogelijk de 
onteigeningsprocedure in situaties van grote overlast te versnellen? 



 
Gesteld wordt dat een verhuurverbod een te zware inbreuk betekent op het 
ongestoord eigendom. Is het wel mogelijk om verhuur (evt. voor specifieke 
situaties, zoals gebiedsgericht of kamergewijs) te binden aan een 
vergunningplicht, welke vergunning ingetrokken kan worden bij 
overtreding van de vergunningsvoorwaarden? Als dit mogelijk is, waarom 
wordt dan niet voor deze optie gekozen? 
 
 
(6.toelichting op het nieuwe instrumentarium) 
 
De leden van de SP-fractie steunen de verduidelijking van de zorgplicht 
door de nieuwe bepaling in art.1a. Een aantal recente incidenten hebben 
aangetoond dat gebouweigenaren lang niet altijd op eigen initiatief 
onderzoek instellen naar potentiële risico’s. 
Zou de termijn waarbinnen het onderzoek moet zijn afgerond niet ook in 
de wet, dan wel in de ministeriële regeling onder de wet, moeten worden 
vastgelegd? Het zou ook voor de hand liggen om ingeval een eigenaar 
verplicht wordt een onderzoek in te stellen naar een potentieel risico hij 
tevens verplicht wordt om de gebruikers/huurders van dat gebouw te 
informeren over dat risico en de eventuele voorzorgsmaatregelen die zij in 
acht moeten nemen om het risico zoveel mogelijk te beperken in de tijd dat 
omvang en remedie nog niet zijn vastgesteld. 
 
De leden van de SP-fractie vragen zich af hoe de selectie van de beheerder 
verloopt ingeval de gemeente gebruik maakt van de beheerovername-
bepaling. Kan het beheer door de gemeente zonder vormvereisten 
onderhands worden uitbesteed bij een woningcorporatie? Welke eisen 
worden gesteld aan de verantwoording van de gemaakte kosten door de 
beheerder? 
Op grond van welke criteria wordt de beheerovername beëindigd? Wordt 
periodiek getoetst of (al) aan deze criteria voldaan wordt? 
 
Gesteld wordt dat het bevoegd gezag dat een verantwoordelijk is voor de 
handhaving en zo nodig een bestuurlijke boete oplegt voldoende 
deskundigheid in huis moet hebben.  
De leden van de SP-fractie vermoeden dat dit voor in ieder geval de niet-
G32 gemeenten een knelpunt is. Kan de uitvoering van deze taak worden 
gedelegeerd aan de Regionale Uitvoerings Diensten (RUD)? 
 



 
 
 
 


