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Dit jaarverslag beoogt een overzicht te geven van de 

werkzaamheden van de Beroepscommissie woonruimte-

verdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen (BCW) over het 

verslagjaar 2014. 

De beroepscommissie is een onafhankelijke commissie die  

is ingesteld door het College van Bestuur van de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen. Het beleid voor het behandelen van 

urgentieaanvragen en het verdelen van de woonruimte is 

vastgelegd in de Regionale Huisvestingsverordening  

Stadsregio Arnhem Nijmegen 2013. >>>
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De beroepscommissie behandelt beroepsschriften die zijn 

ingediend tegen besluiten van de Urgentiecommissie 

woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen en tegen 

besluiten die zijn genomen door woningcorporaties in het 

kader van het woonruimteverdeelsysteem.

De commissie is gevestigd op het kantoor van de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen. In haar werkzaamheden wordt de 

commissie ondersteund door het secretariaat van Enserve 

vanuit het kantoor van Enserve te Elst.

In het verslagjaar 2013 werd geconstateerd dat het aantal 

beroepschriften (flink) was afgenomen. Die afname lijkt het 

gevolg te zijn aan de invoering van de nieuwe huisvestings-

verordening. In het verslagjaar 2014 is er namelijk weer een 

toename te constateren van het aantal beroepschriften, hoewel 

het aantal beroepschriften onder het niveau van 2012 blijft. 

Het aantal gegrond verklaarde beroepen is ook weer gestegen, 

evenals het aantal ongegronde beroepen in vergelijking met 

2013. De komende periode zal uitwijzen of de situatie in 2013 

eenmalig is geweest. 

Wat opvalt is het aantal beroepschriften op grond van een 

beroep tegen een besluit op basis van het woonruimte-

verdeelsysteem. In die beroepschriften gaat het vaak om zaken 

die betrekking hebben op de vaststelling van de meettijd door 

de woningcorporaties, waar de beroepsaanvragers het niet mee 

eens zijn. Ook het niet meer in aanmerking komen voor de 

overgangsregeling, waar woningzoekenden een bepaalde 

periode een beroep op konden doen, speelt hierbij een rol. 

De voorzitters van de beroepscommissie hebben regelmatig 

contact met elkaar om een zo uniform mogelijke benaderings-

wijze van de beroepsschriften te waarborgen. Daarnaast is er 

overleg met de voorzitters van de urgentiecommissie om 

bepaalde conclusies uit beroepszaken met elkaar te bespreken 

en te delen. Op die wijze hebben uitspraken in beroep ook zijn 

uitwerking in de behandeling van urgentieaanvragen door de 

urgentiecommissie. 

Voor de komende periode staat de ophe"ng van de Stadsregio 

en de gevolgen daarvan voor onder andere de urgentie- en 

beroepsprocedure prominent op de agenda. Wijzigingen daarin 

zullen per 1 januari 2016 doorgevoerd worden, zodat in het 

lopende jaar de Regionale Huisvestingsverordening nog 

gewoon van kracht is.

De commissie hoopt dat dit jaarverslag de lezer weer 

voldoende inzicht biedt in het verloop en de wijze van de 

beroepsprocedure en de manier waarop de beroepscommissie 

haar verantwoordelijkheid op dit terrein vormgeeft.

Theo Bekker

coördinerend voorzitter beroepscommissie
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3
3·1  WERKGEBIED 

De beroepscommissie is werkzaam voor de in de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen (verder te noemen: de stadsregio) 

samenwerkende corporaties in de volgende gemeenten: 

Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, 

Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Nijmegen, 

Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Ubbergen, 

Westervoort, Wijchen en Zevenaar. >>>

DE BEROEPSCOMMISSIEDE BEROEPSCOMMISSIE
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3·2  INSTELLING EN SAMENSTELLING 

De voorzitters en leden worden benoemd, geschorst en 

ontslagen door het College van Bestuur van de stadsregio.  

In verband met de onafhankelijke status van de commissie, 

mogen voorzitters en leden niet werkzaam zijn voor de 

corporaties. Zij mogen daarnaast geen hoofd- of nevenfuncties 

vervullen die strijdig kunnen zijn met uitoefening van het 

lidmaatschap van de commissie. Voorzitters en leden worden 

benoemd op grond van hun professionele en maatschappelijke 

kennis en ervaring. 

Zij hebben een bijzondere kennis en ervaring op ten minste een 

van de volgende terreinen: medisch/gezondheidszorg, sociaal-

maatschappelijke dienstverlening, juridische zaken of volks-

huisvesting. Benoeming vindt plaats voor een periode van drie 

jaar. Voorzitters en leden kunnen eenmaal worden herbenoemd 

voor een periode van drie jaar.

De beroepscommissie bestaat in 2014 uit drie voorzitters en 

zeven leden. 

Het secretariaat van de beroepscommissie wordt gevoerd door 

Enserve. Het secretariaat bestaat uit drie secretarissen en een 

ondersteunend medewerker.

3·3  FINANCIËN EN PERSONELE BEZETTING

In een beroepsprocedure is er sprake van integrale toetsing. 

Meestal gaat het om een beroep tegen een uitspraak van de 

Urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem 

Nijmegen. Daarbij wordt het dossier zoals dat behandeld is 

door de urgentiecommissie opnieuw behandeld al dan niet 

voorzien van nieuwe informatie. In 2014 zijn er ook veel 

beroepsschriften tegen de uitvoering van het woonruimte-

verdeelsysteem binnengekomen (zie ook hoofdstuk 6).

Krachtens artikel 5.3 van het Reglement Beroepsprocedure 

Woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen 2013 wordt 

de indiener van het beroep alsmede de verweerder in de 

gelegenheid gesteld zich te doen horen en nader inlichtingen 

te verstrekken. De zaken die uiteindelijk door de beroeps-

commissie behandeld worden zijn vaker complex van karakter 

en vragen, mede door de werkwijze ter zitting, relatief veel tijd. 

Gemiddeld kost de totale afhandeling van een beroep vijf maal 

zoveel tijd en geld als de totale afhandeling van een urgentie-

aanvraag. Tijdens een zitting van de beroepscommissie worden 

gemiddeld drie of vier zaken behandeld. In dit verslagjaar 

hebben er 20 hoorzittingen plaatsgevonden. >>>
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DE BEROEPSCOMMISSIE

In dit jaarverslag worden alleen die kosten vermeld die direct 

verbonden zijn aan het werk van de commissie. Kosten die 

corporaties maken (personeel, externe advisering etc.) zijn hier 

buiten beschouwing gelaten. Degenen die beroep aantekenen 

dienen, alvorens hun beroep in behandeling wordt genomen,  

€ 55,- over te maken naar de beroepscommissie. Indien een 

beroep gegrond verklaard wordt krijgt degene die in beroep 

gegaan is dit bedrag terug. In het andere geval wordt het geld 

terugbetaald aan de corporatie waar de oorspronkelijke 

urgentieaanvraag is ingediend. Voor beroepszaken tegen de 

uitvoering van het woonruimteverdeelsysteem is geen bijdrage 

verplicht.

Naar aanleiding van het vaststellen van de regionale 

huisvestingverordening per 28 juni 2012 zijn de vergoedingen 

vastgesteld voor de commissievergaderingen.  Onderdeel van 

de besluitvorming vormde het Reglement Urgentieaanvragen 

Woonruimteverdeling en het Reglement Beroepsprocedure 

Woonruimteverdeling.

In artikel 1.8 van beide reglementen is bepaald dat de voor-

zitters en leden een vergoeding ontvangen voor het voor-

bereiden en bijwonen van de zittingen van de commissie en 

een redelijke vergoeding voor gemaakte reis- en eventuele 

overige kosten. 

De hoogte van deze vergoeding wordt, in overleg met de 

corporaties, vastgesteld door het College van Bestuur van de 

Stadsregio Arnhem Nijmegen en jaarlijks geïndexeerd met het 

CBS prijsindexcijfer.

Voor het bepalen van de vergoedingen is aansluiting gezocht 

bij de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004 van de 

minister van financiën. In deze regeling is de maximale 

vergoeding voor een gewoon commissielid vastgesteld op  

€ 135,- per vergadering en voor de voorzitter op  € 175,50. 

Na indexering bedroeg de vergoeding voor de voorzitter in 

2014 € 211,45 per vergadering en voor een lid  € 159,05. >>>

DE BEROEPSCOMMISSIEDE BEROEPSCOMMISSIE
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De tabel laat de ontwikkeling van de kosten van de werkzaam-

heden van de beroepscommissie vanaf 2012 zien. In 2013 is er 

sprake van een duidelijke afname van het aantal beroepszaken. 

In 2014 is er weer een toename. 

De ondersteuning van de beroepscommissie vindt plaats door 

het secretariaat van de commissie. Het personeel daarvan is in 

dienst bij Enserve wat betekent dat de kosten daarvan door de 

deelnemers aan Enserve worden betaald als onderdeel van de 

dienstverlening.      

                                                                                                                               

Op 31 december 2014 werkten er drie secretarissen voor de 

commissie met een totale aanstellingsomvang van 2,4 fte met 

een administratieve ondersteuning van ongeveer 1,2 fte. 

Binnen deze personeelsbezetting worden ook de secretariële 

en ondersteunende taken voor de urgentiecommissie 

gerealiseerd. Globaal geldt dat beide activiteiten een gelijk 

tijdsbeslag van het personeel vragen.

TABEL 1

AANTAL EN GEÏNDEXEERDE BEROEPSCHRIFTEN 

EN KOSTEN PER JAAR

AANTAL INDEX KOSTEN INDEX

BEROEPSCHRIFTEN COMMISSIE

112 100% € 34.739,- 100%

74 66% € 21.194,- 61%

92 82% € 22.374,- 64%

JAARJAAR

20122012

20132013

20142014
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4·1  HOORZITTING

Voor de beroepscommissie vinden in principe iedere maand 

drie hoorzittingen plaats. Indien nodig wordt er een extra zitting 

ingepland. In sommige gevallen wordt een zittingsdatum 

doorgehaald omdat er geen of onvoldoende beroepschriften 

zijn.

In 2014 zijn er 25 hoorzittingen gehouden.

In een hoorzitting worden als regel maximaal vier beroep-

schriften behandeld. Zowel de verwerende partij (urgentie-

commissie of corporatie) als de indiener van het beroepschrift 

worden uitgenodigd voor de hoorzitting. In veel gevallen laat 

de indiener van het beroepschrift zich bijstaan door (een) 

hulpverlener(s) of jurist. Een hoorzitting duurt gemiddeld 20 tot 

25 minuten per beroepsschrift. Daarna vindt de beraadslaging 

plaats en neemt de beroepscommissie een besluit. >>>

4
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De indiener van het beroepschrift ontvangt binnen een week 

alvast een schriftelijke vooraankondiging van het besluit.

Indien door de beroepscommissie een beroep gegrond wordt 

verklaard en het beroepschrift had betrekking op een afwijzend 

besluit van de urgentiecommissie, dan wordt binnen een week 

na de hoorzitting, de urgentieverklaring alsnog verleend. 

Het schriftelijke gemotiveerde besluit wordt opgesteld en 

geschreven door de secretaris in overleg met de voorzitter. 

Het gemotiveerde besluit wordt vervolgens binnen de 

vastgestelde termijn van zeven weken na ontvangst van het 

beroepschrift verzonden aan belanghebbende(n). 

4·2  PROCEDURE

In de beroepsprocedure worden beroepschriften behandeld die 

zijn gericht tegen een genomen besluit door de 

urgentiecommissie. Dit kunnen besluiten zijn van afwijzing van 

de urgentieaanvraag, het buiten behandeling laten van de 

aanvraag, het niet toekennen van een door de woningzoekende 

verzochte plaatsgebondenheid van de urgentieverklaring of het 

intrekken van de urgentieverklaring. In de beroepsprocedure is 

de urgentiecommissie de verwerende partij. Een van de 

voorzitters van de urgentiecommissie geeft tijdens de 

hoorzitting een toelichting op het genomen besluit waartegen 

het beroep is gericht; de corporaties zijn hierbij geen partij. 

Daarnaast worden beroepschriften behandeld van 

woningzoekenden die zich benadeeld voelen als gevolg van 

een besluit dat voortkomt uit de uitvoering van het 

woonruimteverdeelsysteem. Een beroep kan betrekking hebben 

op de inschrijving van een woningzoekende of op de 

aanbieding en toewijzing van een woning. In eerste instantie 

probeert de woningzoekende het probleem op te lossen met de 

betre!ende woningcorporatie. Wanneer de woningzoekende er 

samen met de corporatie niet uitkomt, dan kan een 

beroepschrift worden ingediend bij de beroepscommissie. Het 

beroepschrift kan dan behandeld worden in een hoorzitting van 

de beroepscommissie, waar de betre!ende corporatie de 

verwerende partij is.  

De beroepscommissie is niet bevoegd om beroepschriften te 

behandelen die betrekking hebben op de beleidsregels van het 

WRV systeem (= woonruimteverdeelsysteem), de woning, de 

woonomgeving, het woningaanbod op de Entree website of 

gedragingen of bejegening door een medewerker van een 

corporatie. Klachten over woning, woonomgeving en 

gedragingen van medewerkers van corporaties worden 

behandeld door de eigen klachtencommissies van de 

corporaties. >>>
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WERKWIJZE

4·3  TOETSINGSKADER 

De beroepscommissie hanteert in al haar werkzaamheden het 

regionale toetsingskader dat bestaat uit de Regionale Huis-

vestingsverordening Stadsregio Arnhem Nijmegen 2013, het 

Uitvoeringsdocument Woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem 

Nijmegen 2013 en het Reglement Beroepsprocedure Woon-

ruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen 2013. De twee 

laatstgenoemden zijn onderdeel van de huisvestings-

verordening. 

De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht worden 

naar analogie toegepast op de werkzaamheden van de 

commissie, voor zover dit in de huisvestingsverordening of  

in het reglement is vermeld.

Tijdens de beroepsprocedure vindt er een integrale herover-

weging plaats van het bestreden besluit. Met inachtneming van 

de voorgaande regelgeving beoordeelt de beroepscommissie 

bij beroepschriften die zijn gericht tegen besluiten van de 

urgentiecommissie of de belanghebbende voldoet aan de 

volgende drie criteria:  

• Verkeert belanghebbende in een woonnoodsituatie?

• Is er sprake van een eigen verantwoordelijkheid aangaande 

die situatie?

• Is belanghebbende zelfredzaam (in financiële zin, met 

opgebouwde meettijd of door het bewonen van 

onzelfstandige woonruimte (kamermarkt)?

4·4  JURIDISCH KADER

JURIDISCHE OPZET BEROEPSREGELING

De beroepsregeling vormt het sluitstuk van de regelingen die 

als doel hebben de “bevordering van een evenwichtige en 

rechtvaardige verdeling van de schaarse woonruimte.” Dit is 

hoe het omschreven staat in de aanhef van de Huisvestingswet. 

Het doel van de beroepsregeling is te komen tot een 

deskundige en onafhankelijke afhandeling van beroepschriften 

over woonruimteverdeling en urgentieaanvragen in de Stads-

regio Arnhem Nijmegen. Het juridisch kader voor woonruimte-

verdeling, urgentieverlening en beroepsrecht wordt in hoofdlijn 

bepaald door een “drietrapsraket”, die bestaat uit:

• De Huisvestingswet (hierna ook: “de wet”);

• De Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Arnhem  

Nijmegen (hierna ook: “de verordening”);

• De overeenkomsten zoals bedoeld in art. 4 HW en art. 10  

van de verordening. >>>
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WERKWIJZE

De Huisvestingswet schept in art. 2 het kader voor de 

verordening, terwijl de verordening op haar beurt in art. 10 

bepaalt dat burgemeester en wethouders met de in hun 

gemeente werkzame corporatie(s) een overeenkomst sluiten 

zoals bedoeld in art. 4 van de Huisvestingswet. 

Wet en verordening zijn publiekrechtelijk van karakter, terwijl de 

overeenkomsten privaatrechtelijk zijn. De verordening beoogt 

– door het sluiten van deze overeenkomsten – de beroeps-

procedure een privaatrechtelijk karakter te geven, waardoor de 

uitspraak van de beroepscommissie het procedurele eindpunt 

vormt, behoudens de mogelijkheid de burgerlijke rechter te 

benaderen in een civielrechtelijke procedure. 

Wet en verordening zijn vaststaande gegevens. In de 

verordening is het sluiten van de overeenkomsten dwingend 

voorgeschreven. De stadsregio beschikt over een aantal 
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5·1  OVERLEGVORMEN 

De beroepscommissie probeert op diverse manieren zorg te 

dragen voor eenheid in de besluitvorming en zoveel mogelijk 

de kwaliteit van de werkwijze en het werkproces te bewaken.

Er is ten minste één keer per jaar een voorzittersoverleg. Als het 

nodig is wordt een tussentijds overleg gepland. 

De voorzitters van de beroepscommissie hebben in november 

2014 een overleg gehad, dat ging over onderlinge afstemming 

met betrekking tot afwijkende besluiten van de urgentie- en 

beroepscommissie.  

Het plenair overleg met de voorzitters en leden van de 

beroepscommissie is verschoven naar 2015. Tussentijds heeft  

er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de coördinerend 

voorzitter en het secretariaat van de beroepscommissie.

5·2  SECRETARIAAT

Het secretariaat vormt een belangrijke schakel tussen de 

beroepscommissie enerzijds en de bij de beroepsprocedure 

betrokken partijen anderzijds.

Het secretariaat bewaakt samen met de beroepscommissie  

de eenheid in de besluitvorming en de kwaliteit van de 

werkprocessen.

5
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6·1  SOORTEN EN AANTALLEN BEROEPSCHRIFTEN 

De beroepschriften die de beroepscommissie behandelt zijn in 

twee categorieën te verdelen. Enerzijds beroepschriften tegen 

een besluit van de urgentiecommissie en anderzijds beroep-

schriften tegen de uitvoering van het woonruimteverdeel-

systeem. 

Van het totale aantal beroepschriften dat in het jaar 2014 is 

behandeld in een hoorzitting hadden er 14 betrekking op de 

uitvoering van het woonruimteverdeelsysteem en 77 op een 

besluit van de urgentiecommissie. In totaal werden er dus  

91 beroepschriften behandeld in een hoorzitting. 

Daarmee heeft het overgrote deel van de beroepschriften in 

2014 betrekking op een afwijzend besluit van de urgentie-

commissie. >>>

6
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In figuur 1 is een vergelijking te zien tussen het totaal aantal 

ingediende beroepschriften in de afgelopen jaren.

6·2  BESLUITEN BEROEPSCOMMISSIE

De behandeling van een beroepschrift door de beroeps-

commissie kan leiden tot verschillende uitkomsten. In tabel 2 

zijn de besluiten van de beroepscommissie  weergegeven over 

de afgelopen drie jaar. Deze gegevens hebben alleen betrekking 

op beroepschriften die gericht zijn tegen een afwijzend besluit 

van de urgentiecommissie. >>>
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TABEL 2

AANTAL BESLUITEN 

BEROEPSCOMMISSIE

2012 2013 2014

42 15 26

70 48 62

3 1 3
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116 64 92
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AANTAL AANVRAGEN
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6·3  BEHANDELDE BEROEPSCHRIFTEN

De cijfers in tabel 3 geven weer over hoeveel beroepszaken de 

beroepscommissie de afgelopen jaren een besluit heeft 

genomen na behandeling in een hoorzitting. Dit betreft alleen 

de beroepszaken tegen een besluit van de urgentiecommissie. 

>>> 
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TABEL 3

AANTAL BEHANDELDE 

BEROEPSZAKEN

2012 2013 2014

42 15 26

38% 24% 30%

70 48 62

62% 76% 70%
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6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN

In 2014 zijn 26 beroepschriften tegen een besluit van de 

urgentie commissie gegrond verklaard. Daarmee ligt het  

aandeel gegrond verklaarde beroepszaken in 2014 op 30%.  

Dat is 6% meer dan in het jaar 2013. 

Omdat de situatie van iedere belanghebbende uniek is en als 

zodanig dient te worden beoordeeld, kan deze stijging niet 

worden verklaard. De motivering van een gegrond verklaard 

beroepschrift wordt in het automatiseringssysteem niet 

geregistreerd. Daarvan zijn dus geen cijfers beschikbaar.  

Een beroepschrift kan gegrond worden verklaard omdat er 

tijdens de behandeling door de beroepscommissie nieuwe 

informatie beschikbaar is of komt of de beschikbare informatie 

anders wordt gewogen. Hierbij is zeker van invloed de 

toelichting die belanghebbende geeft tijdens de hoorzitting  

op zijn/haar standpunt. >>>

6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN

In 2014 zijn 26 beroepschriften tegen een besluit van de In 2014 zijn 26 beroepschriften tegen een besluit van de 

6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN6·4  GEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN

CIJFERSCIJFERS

VOORBEELD

Meneer is in Nederland geboren en vertrekt in 2007 naar 

Kroatië. Daar blijft hij wonen tot 2013 en keert daarna weer 

terug naar Nederland. Hij betrekt een kamer van een 

particuliere verhuurder. Zijn partner en kind reizen hem een 

half jaar later na. Mevrouw is in Nederland bevallen van haar 

tweede kind, die kort na de geboorte geopereerd is. Het gezin, 

bestaande uit vier personen woont nu nog op de kamer en 

vraagt een urgentie aan.  De urgentiecommissie vindt dat er 

sprake is van een woonnoodsituatie. De kamer is ongeschikt 

voor bewoning van een gezin. De aanvraag is afgewezen, 

omdat de commissie vindt dat er een eigen verantwoordelijk-

heid is voor de ontstane woonnoodsituatie. Mevrouw is met 

een kind naar Nederland gekomen en bij meneer in de kamer 

gaan wonen. Er is sprake geweest van gezinsuitbreiding terwijl 

de woonruimte daarvoor ongeschikt was.

Tijdens de hoorzitting van de beroepscommissie is duidelijk 

geworden dat er sprake is van een zeer kwetsbaar gezin met 

twee kleine kinderen, waarvan een ziekelijk is, dat in een 

onacceptabele woonsituatie verkeert . Hulpverlening is 

inmiddels betrokken. De woonnoodsituatie weegt in deze 

specifieke situatie zwaarder dan de eigen verantwoordelijkheid 

voor de ontstane situatie. De beroepscommissie vindt dat een 

urgentieverklaring in dit geval gerechtvaardigd is.

CIJFERSCIJFERS
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6·5  ONGEGROND VERKLAARDE BEROEPSCHRIFTEN

In tabel 4 is te zien om welke redenen een besluit van de 

beroepscommissie ongegrond wordt verklaard en hoe deze 

redenen zich in de afgelopen jaren hebben verhouden.  

In 2014 zijn 62 beroepszaken tegen een besluit van de urgentie-

commissie ongegrond verklaard (70%) . Per besluit kunnen er 

één tot drie redenen worden aangevoerd. Vandaar dat het 

totaal in tabel 4 hoger ligt dan het totale aantal ongegrond 

verklaringen in dat jaar. 

Het grootste deel van de beroepszaken werd ongegrond 

verklaard omdat er sprake was van een eigen verantwoordelijk-

heid voor het oplossen van de woonsituatie. Daarnaast werd 

een groot deel van de beroepszaken ongegrond verklaard 

omdat er geen sprake was van een woonnoodsituatie. >>>
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Geen contra-indicatie kamerbewoningGeen contra-indicatie kamerbewoning

Geen noodzaak wonen in StadsregioGeen noodzaak wonen in Stadsregio

Geen relatie wonen/problematiekGeen relatie wonen/problematiek

Geen woonnoodsituatieGeen woonnoodsituatieGeen woonnoodsituatie

OverigeOverige

Overlast/conflict buurtOverlast/conflict buurt

WoonwensWoonwens

Zelfredzaam met meettijdZelfredzaam met meettijd

Aanvrager in gebrekeAanvrager in gebreke

TOTAALTOTAAL

TABEL 4

MOTIVERING BESLUIT 

ONGEGROND

2012 2013 2014

26 17 11

13 13 18

1 - -

15 4 14

- - -

7 2 3

20 22 16

9 12 13

5 2 -

3 - 1

- - -

- 2 -

99 74 76
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CIJFERSCIJFERS

VOORBEELD

Meneer is 32 jaar oud en vraagt een urgentie aan, omdat hij in 

een kamer woont waar hij veel (over)last heeft van zijn mede-

bewoners. Meneer heeft psychische- en medische problemen. 

Door het Bureau Leijten & Van Hoek is onderzoek gedaan naar 

de problematiek van meneer in relatie tot zijn woonsituatie.  

De urgentiecommissie is op basis van de gegevens uit het 

rapport van Leijten & Van Hoek tot de conclusie gekomen dat  

er sprake is van een woonnoodsituatie. De huidige kamer is voor 

hem ongeschikt en het verschil in leeftijd en levensstijl tussen 

meneer en zijn huisgenoten zorgt voor problemen die op korte 

termijn onoverbrugbaar zijn. Er is echter niet aangetoond dat 

meneer op basis van zijn psychische- en medische problemen 

genoodzaakt is om over een zelfstandige woonruimte te 

beschikken. De aanvraag wordt afgewezen omdat de commissie 

vindt dat meneer zijn woonprobleem zelf kan oplossen door op 

zoek te gaan naar een andere onzelfstandige woonruimte 

(kamer(s) of etage). 

In de beroepscommissie komen de problemen van meneer 

uitgebreid aan de orde. De beroepscommissie vindt ook dat er 

sprake is van een woonnoodsituatie. Zijn psychische klachten 

worden negatief beïnvloed door de (over)last van zijn huis-

genoten. Hoewel de beroepscommissie de huidige kamer  

van meneer ongeschikt voor hem acht, betekent niet dat 

kamerbewoning in zijn algemeenheid ongeschikt is.  

Tijdens de hoorzitting voert meneer zelf aan dat hij vanwege  

zijn psychische klachten niet op kamers kan wonen.  

Deze klachten kunnen niet worden onderbouwd met objectieve 

gegevens. Dit maakt het voor de beroepscommissie onvol-

doende om aan te nemen dat de aard en ernst van zijn klachten 

zodanig zijn dat hij hierdoor in het algemeen geen onzelf-

standige woonruimte zou kunnen bewonen.  

De commissie heeft begrip voor de wens van meneer om over 

een zelfstandige woonruimte te beschikken, maar vindt 

onvoldoende aangetoond dat hiervoor een noodzaak bestaat.  

De commissie vindt daarom dat meneer zelf een verhuizing  

kan realiseren door een andere onzelfstandige woonruimte te 

zoeken. 

CIJFERSCIJFERS
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6·6  URGENTIE ONDER VOORWAARDEN

Met ingang van de Regionale Huisvestingsverordening 

Stadsregio Arnhem Nijmegen 2007 bestaat de mogelijkheid om 

een urgentie toe te kennen onder een bepaalde voorwaarde. 

Er zijn twee mogelijke voorwaarden die aan een 

urgentietoekenning kunnen worden verbonden:

1  de voorwaarde van acceptatie van begeleiding

2  de voorwaarde van bemiddeling van woonruimte

Beide voorwaarden worden alleen in uitzonderlijke gevallen 

toegepast. 

In 2014 is er eenmaal een urgentie onder voorwaarde van 

acceptatie van begeleiding afgegeven door de beroeps-

commissie. In 2013 gebeurde dit geen enkele keer en in 2012 

tweemaal. De urgentiestatus is geactiveerd nadat de gevraagde 

hulpverleningsovereenkomst was aangeleverd. Een mogelijke 

verklaring voor dit lage aantal kan zijn dat belanghebbenden 

die problemen ondervinden bij zelfstandig functioneren in de 

maatschappij, reeds worden bijgestaan door maatschappelijk 

werk of een andere hulpverlenende instantie.  In 2014 is er ook 

eenmaal door de beroepscommissie een urgentie onder 

voorwaarde van bemiddeling van woonruimte afgegeven.  

In zowel 2013 als in 2012 gebeurde dit geen enkele maal. 

6·7  VERGELIJKING BESLUITEN VAN DE URGENTIE-  

EN BEROEPSCOMMISSIE 

Aan een besluit van de beroepscommissie is meestal een 

afwijzend besluit van de urgentiecommissie voorafgegaan.  

Een enkel beroep gaat over het afwijzen van een aanvraag  

voor verlenging van de urgentieperiode of over het intrekken 

van een urgentieverklaring of tegen het niet afgeven van een 

plaatsgebonden urgentie. 

Bij de beoordeling door de beroepscommissie is er sprake  

van een integrale heroverweging. De beroepscommissie  

neemt een nieuw besluit over de situatie die aan haar wordt 

voorgelegd en maakt daarbij gebruik van alle voorliggende 

informatie. Dit kan meer of andere informatie zijn dan de 

urgentiecommissie ter beschikking had ten tijde van haar 

beoordeling van de situatie. De beoordelingen van de urgentie- 

en beroepscommissie en de motiveringsgronden die daarbij 

een rol spelen, kunnen daarom niet volledig met elkaar worden 

vergeleken. Evenmin kan een gegrond beroepschrift geïnter-

preteerd worden als zou de urgentiecommissie tot een verkeerd 

besluit zijn gekomen. >>>
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6·8  BEROEPSCHRIFTEN TEGEN DE UITVOERING VAN 

HET WOONRUIMTEVERDEELSYSTEEM (= WRV SYSTEEM)

In 2014 zijn er in totaal 46 beroepschriften tegen de uitvoering 

van het woonruimteverdeelsysteem (WRV beroepschriften)  

bij de beroepscommissie binnengekomen. Tabel 5 geeft een 

overzicht van het aantal ingediende WRV beroepschriften vanaf 

2012. 

De meeste WRV beroepschriften konden administratief worden 

afgehandeld door het secretariaat in overleg met een van de 

voorzitters van de beroepscommissie. 

In 14 gevallen is het nodig geweest een WRV beroepschrift te 

behandelen in een hoorzitting. Daar waar de woningcorporatie 

een rol speelde bij de beroepszaak werd deze opgeroepen om 

tijdens de hoorzitting verweer te voeren.

WRV beroepschriften kunnen uiteenlopend van aard zijn.  

In tabel 6 is te zien hoe het aantal beroepszaken in 2014 is 

verdeeld over de verschillende onderwerpen die onder het 

woonruimteverdeelsysteem vallen. 

In 2014 is het aantal beroepszaken fors toegenomen. Dit betrof 

met name de beroepszaken met betrekking tot het bepalen van 

de meettijd. In 2013 is er een tijdelijke overgangsregeling van 

kracht geweest met betrekking tot het behoud van meettijd.  

In de eerste helft van 2014 zijn er veel beroepschriften 

ontvangen van woningzoekenden die alsnog aanspraak wilden 

maken op deze regeling. >>>
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Beroepschriften tegen het Beroepschriften tegen het 

woonruimteverdeelsysteemwoonruimteverdeelsysteem

TABEL 5

AANTAL BEROEPSCHRIFTEN

TEGEN HET WOONRUIMTE-

VERDEELSYSTEEM

2012 2013 2014

23 29 46

JAARJAAR

BeleidBeleid

WoningtoewijzingWoningtoewijzing

MeettijdMeettijd

InschrijvingInschrijving

Vragen omtrent urgentieVragen omtrent urgentie

Beroepschrift voor klachtencommissie Beroepschrift voor klachtencommissie 

woningcorporatiewoningcorporatie

CombinatieCombinatie

OverigOverig

TOTAALTOTAAL

TABEL 6

TYPE WRV BEROEPSCHRIFT

2012 2013 2014

1 1 5

8 13 17

6 13 23

3 0 0

0 1 0

2 0 1

0 1 0

3 0 0

23 29 46
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VOORBEELD

Mevrouw heeft een beroepschrift ingediend tegen het besluit 

van de woningcorporatie haar meettijd te reduceren. In 2011 

was mevrouw herstellende van een operatie en heeft in die tijd 

contact gehad met een van de corporaties over haar meettijd.  

Er was gezegd dat zij een meettijd had van 14 jaar. Mevrouw 

heeft meerdere keren op een woning gereageerd. In 2014 stond 

mevrouw op de eerste plaats. Na controle van de gegevens door 

de corporatie bleek haar meettijd niet juist te zijn. 

Het beroepschrift is behandeld in de hoorzitting van de 

commissie waarbij een medewerker van de betre!ende 

corporatie ook aanwezig was. Ter zitting bleek dat mevrouw zich 

in 1998 had ingeschreven als woningzoekende bij Entree. In 

2012 is zij verhuisd naar een zelfstandige woning. Tussentijds 

heeft mevrouw geen adreswijzingen doorgegeven, dus stond zij 

nog altijd ingeschreven met haar inschrijftijd van 1998. Met die 

meettijd heeft zij steeds op woningen gereageerd en kwam zij 

deze keer op de eerste plaats terecht. Toen bleek dat mevrouw 

verkeerd stond ingeschreven, heeft de betre!ende corporatie 

haar meettijd aangepast. Voor de commissie was niet te 

achterhalen of mevrouw eerder foutief was geadviseerd over 

haar meettijd. De commissie vindt dat woningzoekenden zelf 

verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van verhuizingen, 

zodat de inschrijving bij Entree correct is.  De regels over de 

woonruimteverdeling zijn vastgelegd in de regionale 

huisvestingsverordening, waarin onder andere is bepaald dat 

acceptatie van een zelfstandige woning (huur of koop) vóór  

1 januari 2013 leidt tot uitschrijving van de woningzoekende  

uit het register van woningzoekenden. Doordat mevrouw haar 

verhuizing niet heeft doorgegeven zijn haar gegevens op dat 

moment niet gewijzigd bij Entree en is mevrouw niet 

uitgeschreven als woningzoekende. In de verordening staat  

ook dat een woningzoekende zelf verantwoordelijk is voor het 

actueel houden van zijn of haar inschrijfgegevens. Daarnaast 

beschrijft de verordening dat bij aanbieding van een woning aan 

een woningzoekende, de meettijd wordt gecontroleerd aan de 

hand van de gegevens die vermeld staan in de Basisregistratie 

Personen (BRP). In het geval van mevrouw is dat gedaan door de 

betre!ende corporatie. De oude inschrijving van mevrouw is 

volgens de geldende regels komen te vervallen. Mevrouw had 

namelijk geen recht meer op haar oude meettijd vanwege de 

verhuizing die had plaatsgevonden naar een zelfstandige 

woning. De beroepscommissie heeft vastgesteld dat de mede-

werker van de corporatie conform de regels, zoals vastgelegd  

in de verordening, heeft gehandeld om de oude meettijd van 

mevrouw te laten vervallen. Mevrouw heeft een nieuwe meettijd 

gekregen gelijk aan het moment dat zij zich opnieuw als 

woning zoekende heeft gemeld. Het beroep is ongegrond 

verklaard.  
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6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 

Indien tijdens de behandeling blijkt dat er onvoldoende 

informatie beschikbaar is om op dat moment een zorgvuldige 

beoordeling te kunnen maken, besluit de beroepscommissie tot 

aanhouding van het beroep. In 2014 is het niet voorgekomen 

dat eenzelfde beroepszaak vaker dan één keer werd aange-

houden. De commissie streeft er ook naar om beroepszaken 

niet vaker dan eenmaal aan te houden vanwege de vertraging 

en de kosten die dit met zich meebrengt.

6·9·1  AANHOUDINGEN

Uit figuur 3 blijkt dat het in een ruime meerderheid van de 

gevallen niet noodzakelijk is de beoordeling uit te stellen en 

aanvullende informatie op te vragen. Slechts een klein deel van 

alle beroepszaken (dus ook de WRV beroepschriften die in een 

hoorzitting zijn behandeld) wordt aangehouden. De afgelopen 

jaren laten een vergelijkbaar beeld zien, hoewel er een lichte 

stijging zichtbaar is in het aantal aangehouden beroepschriften. 

Een beroepszaak wordt aangehouden omdat de beroeps-

commissie aanvullende informatie noodzakelijk acht om het 

beroep te kunnen beoordelen. Deze aanvullende informatie  

kan een psychosociaal of sociaal-medisch rapport van Bureau 

Leijten & Van Hoek zijn. 

In 2014 is er voor de commissie geen aanleiding geweest om 

een rapport op te vragen bij Bureau Leijten & Van Hoek. >>>

6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 

Indien tijdens de behandeling blijkt dat er onvoldoende Indien tijdens de behandeling blijkt dat er onvoldoende 

6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 6·9  AANHOUDINGEN EN TERMIJNOVERSCHRIJDING 

CIJFERSCIJFERS

FIGUUR 3

AANDEEL AANHOUDINGEN
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6·9·2  TERMIJNOVERSCHRIJDING

Voor het behandelen van een beroepschrift staat een termijn 

van zeven weken na ontvangst van het beroepschrift door de 

beroepscommissie. Wanneer een beroepszaak wordt 

aangehouden kan dit leiden tot een termijnoverschrijding. 

In het verslagjaar is er viermaal sprake geweest van een 

termijnoverschrijding. Dit betrof in alle gevallen een 

beroepschrift tegen een besluit op basis van het woonruimte-

verdeelsysteem. Het is niet altijd noodzakelijk om een beroep 

tegen een beslissing op grond van het woonruimteverdeel-

systeem te behandelen in een hoorzitting. Wanneer dit wel het 

geval is, wordt vooraf informatie verzameld bij de betrokken 

partijen om de hoorzitting e!ciënt en doelgericht te kunnen 

laten verlopen. In de gevallen waarvan hier sprake is, namen de 

voorbereidende werkzaamheden bovengemiddeld veel tijd in 

beslag, waardoor de behandeltermijn is overschreden. 

In het verslagjaar 2014 werd 96% van alle beroepschriften 

binnen de daarvoor geldende termijn afgehandeld. Dit is 

vergelijkbaar met de voorgaande jaren (2013: 97%, 2012: 97%).

6·10  WEBSITE BEROEPSCOMMISSIE

Sinds het najaar van 2010 heeft de beroepscommissie een 

website www.beroepscommissie.nl. Op deze website kunnen 

woningzoekenden informatie vinden over het werk en de 

handelswijze van de beroepscommissie. Via een contact-

formulier op de website kunnen woningzoekenden direct in 

contact komen met het secretariaat van de beroepscommissie. 

Het contactformulier wordt gebruikt door zowel woning-

zoekenden zelf als door hun (juridisch) vertegenwoordigers.  

De berichten zijn gevarieerd van aard: vragen over een 

hoorzitting waarvoor men is ingepland, vragen over urgentie, 

vragen over meettijd of woningtoewijzingen. Bij het 

beantwoorden van de berichten gaat het secretariaat niet 

inhoudelijk in op een beroep dat in behandeling is bij de 

beroepscommissie. 

In het jaar 2014 is er 92 maal via het contactformulier op de 

website een bericht verzonden aan de beroepscommissie.  

In 2013 was dit 54 maal en in 2012 was dit 27 maal. Hieruit blijkt 

dat woningzoekenden en hun (juridisch) vertegenwoordigers 

de beroepscommissie steeds beter weten te vinden via de 

website. >>>
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6·11  RECHTBANK

In 2014 is het eenmaal voorgekomen dat een woningzoekende 

beroep heeft aangetekend bij de rechtbank. De urgentie-

aanvraag van de betre!ende woningzoekende was in eerste 

instantie afgewezen door de urgentiecommissie. De woning-

zoekende ging hiertegen in beroep en de beroepscommissie 

verklaarde het beroep ongegrond. Tegen dit besluit is beroep 

aangetekend bij de rechtbank. Deze zaak loopt nog. 
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De uitvoering van de beroepsprocedure vindt plaats op basis 

van de regionale huisvestingsverordening van de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen. Deze verordening vindt zijn basis in de 

huisvestingswet van 1994. Met ingang van 1 januari 2015 is 

deze wet komen te vervallen en opgevolgd door de nieuwe 

huisvestingswet.

In hoofdstuk 8 van de huisvestingswet 2014 staat in Artikel  

51. 2 : “ Een verordening die berust op de Huisvestingswet 

vervalt zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van 

deze wet.” Dat zou betekenen dat vanaf 1 juli 2015 de regionale 

huisvestingsverordening niet meer van kracht is. 

Behalve de nieuwe huisvestingswet is echter ook de “Wijziging 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere 

wetten in verband met de afscha#ng van de plusregio’s” 

aangenomen. Daarmee verdwijnt de stadsregio als 

verordenende instantie. Artikel 23 van deze wet luidt:  

“1. De huisvestingsverordeningen, bedoeld in artikel 2, derde lid, 

van de Huisvestingswet, die op het tijdstip van inwerkingtreding 

van deze wet van kracht zijn in plusregio’s als bedoeld in artikel 

104 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, blijven in de 

dienovereenkomstige gebieden van kracht tot het moment 

waarop de gemeenschappelijke regeling waarbij de plusregio is 

ingesteld, krachtens artikel XVII, eerste lid, is beëindigd met dien 

verstande dat de verordeningen uiterlijk een jaar na inwerking-

treding van deze wet vervallen”.  

Dit betekent dat de werkzaam heden van de regionale beroeps-

commissie ook gedurende het gehele jaar 2015 plaatsvinden op 

basis van de regionale huisvestingsverordening.

Gedurende 2015 wordt onderzocht of en zo ja op welke wijze 

de regionale samenwerking op het gebied van de woonruimte-

verdeling in het algemeen en van de beroepsprocedure in het 

bijzonder zoveel mogelijk gehandhaafd kan worden. Wel is nu 

al duidelijk dat de huidige privaatrechtelijke inrichting van de 

beroepsprocedure niet gehandhaafd kan blijven omdat de 

nieuwe huisvestingswet uitsluitend een publiekrechtelijk regiem 

kent. 
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