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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34314 

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met 

de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 29 maart 2016  aangenomen door de Tweede Kamer.  De PvdA, 

GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het 

CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.  

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel I, diverse onderdelen 

12 → 23 (Albert de Vries) dat regelt dat de uitvoering van het onderzoek op basis van 

politiegegevens komt te liggen bij de burgemeester, in plaats van bij het college van 

burgemeester en wethouders 

 

Dit amendement regelt dat de uitvoering van de beoordeling op basis van het verstrekte 

overzicht van relevante politiegegevens in het voorgestelde artikel 10b, komt te liggen bij 

de burgemeester, die naar aanleiding van die beoordeling aan de woningzoekende een 

woonverklaring afgeeft en daaraan voorschriften kan verbinden. De aanvrager van de 

woonverklaring wordt in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, indien de 

burgemeester voornemens is een negatieve woonverklaring af te geven of aan de 

woonverklaring voorschriften te verbinden. Behoudens in de gevallen als bedoeld in artikel 



 

 blad 2 

 

 

10, vijfde lid, kan de woonverklaring aanleiding geven tot weigering van een 

huisvestingsvergunning. Ingeval een huisvestingsvergunning wordt verleend en aan de 

woonverklaring voorschriften zijn verbonden, worden deze voorschriften opgenomen in de 

woonverklaring.  

Hierdoor is niet langer sprake van slechts een beoordeling, uitgevoerd door het college van 

burgemeester en wethouders. Dit omwille van privacy-overwegingen. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Houwers, de 

Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA. 

 

 

Artikel I, onderdeel C 

13 → 19 (Van der Linde en Ronnes) dat beoogt de procedure voor een gebiedsaanwijzing 

voor de gemeente op een verantwoorde manier in te korten 

 

Gemeenten, woningbouwcorporaties en het stedennetwerk G32 hebben in reactie op de 

wet aangegeven de voorgestelde procedure te tijdrovend te vinden. De indieners beogen 

met dit amendement de procedure voor een gebiedsaanwijzing voor de gemeente op een 

verantwoorde manier in te korten tot maximaal acht weken. Zo kunnen gemeenten dit 

middel effectiever inzetten en sneller gebruiken om goedwillende bewoners in kwetsbare 

wijken te beschermen als dat zij dat nodig vinden. 

Aangenomen. Voor: de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, 

Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren 

en de PVV. 

 

 

Artikel I, onderdeel E 

8 → 21 (Koolmees) dat regelt dat in het kader van een de beoordeling van de aanvraag 

van een huisvestingsvergunning verstrekte politiegegevens slechts voor die beoordeling 

mogen worden aangewend 

 

Het wetsvoorstel regelt dat het college van burgemeester en wethouders relevante 

politiegegevens mag gebruiken voor het besluit over het toewijzen van een 

huisvestingsvergunning. Politiegegevens zijn uiterst privacygevoelig, waarmee gemeenten 

voorzichtig moeten omgaan. Indiener acht het daarom van belang dat deze gegevens niet 

voor een ander doel door de gemeente gebruikt kunnen worden, dan voor het verstrekken 

van de huisvestingsvergunning. Om dit te waarborgen, regelt dit amendement op het 

niveau van de wet dat de verstrekte relevante politiegegevens alleen voor dat doel 

gebruikt mogen worden. 

Aangenomen. Tegen: de SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel E 

10 → 24 (Albert de Vries en Van der Linde) over het bij algemene maatregel van bestuur 

kunnen verkorten van de beslistermijnen voor de afgifte van een huisvestingsvergunning 

 



 

 blad 3 

 

 

Voor de afgifte van een huisvestingsvergunning als bedoeld in de Wet bijzondere 

maatregelen grootstedelijke problematiek worden beslistermijnen gehanteerd die ook 

elders in het bestuursrecht gebruikt worden. Daardoor moet er binnen acht weken een 

besluit op de aanvraag genomen worden, een periode die éénmaal met zes weken verlengd 

kan worden.  

Deze beslistermijnen kunnen onwenselijk en onnodig lang zijn, waardoor onnodige 

onzekerheid voor de huurder dreigt en leegstand voor de verhuurder. Om deze 

onwenselijke situatie te voorkomen kan bij algemene maatregel van bestuur een kortere 

beslistermijn worden gesteld, alsmede een kortere termijn waarmee het college van 

burgemeester en wethouders deze beslistermijn eenmalig kan verlengen. 

Uiteraard is het wenselijk dat gemeenten in de praktijk zo snel mogelijk tot een beslissing 

komen, dat is idealiter ruim binnen de bij algemene maatregel van bestuur te stellen 

verkorte beslistermijn(en). 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Van Vliet, 

Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP en de ChristenUnie. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, diverse onderdelen 

9 (Bashir) over het schrappen van de mogelijkheid om woningzoekenden te screenen op 

basis van politiegegevens 

 

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om woningzoekenden te screenen op basis van 

politiegegevens. Dit zal mogelijk worden voor zowel sociale als particuliere verhuurders. Dit 

amendement schrapt de mogelijkheid van screening op basis van politiegegevens.  

 

Screenen op basis van politiegegevens is een verstrekkende uitbreiding van Rotterdamwet 

met grote gevolgen voor privacy. Daarnaast is de noodzaak hiervoor onvoldoende 

aangetoond. Momenteel screenen slechts achttien gemeenten op basis van 

politiegegevens. Het overgrote deel van Nederlandse gemeenten doet dit dus niet en weet 

overlast en criminaliteit aan te pakken zonder de mogelijkheid van screening. Daarnaast 

blijkt uit evaluaties van een aantal van de achttien gemeenten dat erg weinig 

overlastgevers uiteindelijk worden geweerd op basis van de politiegegevens, terwijl wel 

privacygevoelige gegevens gedeeld worden met derden.  

 

De politiegegevens die gedeeld worden, kunnen ook gaan om meldingen die niet tot 

strafvervolging hebben geleid. Het is dan ook buitenproportioneel om woningzoekenden 

enkel te weigeren op basis van meldingen. Daarom wordt met dit amendement voorgesteld 

deze mogelijkheid te schrappen.  

Verworpen. Voor: de SP, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

 



 

 blad 4 

 

 

Artikel II, invoeging onderdeel Aa 

11 → 22 (Albert de Vries) dat regelt dat ook voor goedkope koopwoningen in een gebied 

dat aangewezen is voor toepassing van artikel 5, derde lid, van de Wet bijzondere 

maatregelen grootstedelijke problematiek een huisvestingsvergunning vereist is 

 

Dit amendement regelt, door een aanpassing in de Huisvestingswet 2014, dat ook voor 

goedkope koopwoningen in een gebied dat aangewezen is voor toepassing van artikel 5, 

derde lid, van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek een 

huisvestingsvergunning vereist is. Ook voor de bewoning van deze koopwoningen is het 

van belang dat er geen mensen komen te wonen die bijdragen aan de problematiek van 

overlast en criminaliteit waar het aangewezen gebied mee kampt. 

Verworpen. Voor: de PvdA, GroenLinks, D66, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Klein en de ChristenUnie. 

 

 

 

 

Moties 

 

14 (Bashir) over een landelijk buurtverbeteringsfonds 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

15 (Bashir) over een sluitende aanpak om overlast te minimaliseren 

Aangehouden op 29 maart 2016 en aangenomen op 5 april 2016.  Voor: de SP, de 

PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de 

ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

16 → 25 (Madlener) over alternatieve woonruimte voor overlastgevers 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Van Vliet, de VVD, de 

Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

17 (Albert de Vries) over een nieuw investeringsbudget stedelijke vernieuwing 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, 

de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 

18 (Albert de Vries) over kosten VOG voor rekening van de gemeente of verhuurder laten 

komen 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep 

Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie. 


