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Technische vragen:
1.      Artikel 9b; Moet er niet ook een mogelijkheid bestaan voor minderjarigen waarbij sprake is van 
          handlichting om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning?

De huisvestingsverordening gaat uit van het Burgerlijk Wetboek waarbij enkel personen vanaf 18 jaar 
handelingsbekwaam zijn. In geval van handlichting kan op basis van een rechterlijke uitspraak de 
hardheidsclausule worden toegepast en toch een huisvestingsvergunning worden afgegeven aan een 
minderjarige. Dit komt zo incidenteel voor dat het niet is opgenomen in de huisvestingsverordening. In 
artikel 33 is voor dit soort gevallen de hardheidsclausule opgenomen

2.      Artikel 17B-2 - experimenteerruimte; Biedt de huidige tekst geen ruimte voor meerdere 
          experimenten waarbij het totale percentage aan verhuring dat experimenteel verloopt meer dan 
          10% kan bedragen?

Het percentage is gekoppeld aan het aantal woningen per corporatie dat in het betreffende jaar wordt 
toegewezen aan een huurder. In dat jaar zelf kan er niet meer dan 10% per loting verdeelt worden. De 
loting-maatregel is vooral bedoelt om leegstand in minder-courante woningen tegen te gaan omdat veel 
mensen die wel op de woning reageren hem toch weigeren. Door loting kunnen spoedzoekers in 
aanmerking komen ondanks dat zij nog weinig of geen inschrijvingsduur hebben opgebouwd.

3.      Artikel 20-4a. Waarom alleen urgentie als financiële teruggang buiten de schuld van de 
          woningzoekende is ontstaan? 
 
Basisbeginsel van de urgentieregeling is dat de aanvrager buiten de eigen schuld in de betreffende situatie 
beland is waarvoor urgentie noodzakelijk is. Dit staat verwoord in artikel 5c: een urgentieverklaring wordt 
alleen verleend indien sprake is van een acute woonnoodsituatie die niet door betrokkene zelf is 
veroorzaakt of kon worden voorkomen of kan worden opgelost. Iedere aanvraag wordt individueel getoetst. 
De commissie kan kiezen tot het toepassen van de hardheidsclausule in schrijnende situaties. 


