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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Wonen is een grondrecht,1 maar door de jarenlange krapte op de huizenmarkt is een passende 

woning niet voor iedereen beschikbaar.2 Wonen en woningbouw worden dan ook als prioriteit 

genoemd in het huidige regeerakkoord,3 en in veel verkiezingsprogramma’s voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.4 Tevens vinden kiezers dit onderwerp het belangrijkste 

onderwerp bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.5 Gezien het belang van een betaalbare 

woning en de krapte op de woningmarkt hebben Koerhuis en Van Eijs op 19 februari 2020 een motie 

ingediend, waarmee gemeenten de bevoegdheid kunnen krijgen om snel permanente bewoning van 

recreatiewoningen toe te staan.6 Uit onderzoek en voorzichtige schatting van Platform31 blijkt dat 

zo’n 55.000 tot 80.0000 mensen permanent in een recreatiewoning wonen.7 Deze recreatiewoningen 

kunnen, stellen Koerhuis en Van Eijs, als ze geen toeristisch toekomstperspectief meer hebben, 

ingezet worden om snel de druk op de woningmarkt te verlichten.8  

In Nederland is permanente bewoning van recreatiewoningen op grond van artikel 5.18 

Besluit Omgevingsrecht (Bor) in beginsel niet toegestaan, waardoor gemeenten in principe 

handhavend moeten optreden op de permanente bewoning van recreatiewoningen. Deze 

handhavingsplicht kan dakloosheid tot gevolg hebben en lijkt daardoor in strijd met het recht op 

wonen, zoals gesteld in artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).9 Naast 

handhaving staan sinds 2013 de volgende drie mogelijkheden open voor gemeenten om met 

permanente bewoning van recreatiewoningen om te gaan: de gemeente kan onder strikte 

voorwaarden een persoonsgebonden vergunning aan de bewoner verlenen,10 de gemeente kan het 

bestemmingsplan wijzigen11 of de gemeente kan een persoonsgebonden gedoogbeschikking 

 
1 Zoals onder andere blijkt uit artikel 22 Gw en artikel 8 EVRM. 
2 Bijlage bij Kamerstukken II 2021/22, 32847, nr. 920, p. 34. 
3 Coalitieakkoord, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, bijlage bij Kamerstukken II 2021/22, 
35788, 77, p. 16-18. 
4 Niet uitputtend: ‘Verkiezingskrant gemeente Alkmaar’, alkmaar.nl/verkiezingen februari 2022; 
‘Verkiezingskrant gemeente Soest’, Soester Courant, 2 maart 2022, p. 22-23; ‘Verkiezingskrant gemeente 
Alphen aan den Rijn’, alphenaandenrijn.nl/College/Verkiezingen/Verkiezingskrant februari 2022. 
5 P. Kanne & A. van der Schelde, Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Peiling januari ’22, Amsterdam: I&O 
Research 2022, p. 17-19. 
6 Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 622. 
7 J. van der Velden e.a. 2019, p. 38.  
8 Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 622. 
9 Kamerstukken II 2003/04, 29200 XI, nr. 22, p. 3. 
10 Artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, Wabo jo. artikel 4 Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
jo. artikel 2.25, derde lid, van de Wabo jo. artikel 5.18 van het Bor. 
11 Artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo. artikel 3.1.3. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
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afgeven.12 Nadeel van deze drie manieren van legalisatie is dat het lang duurt, geen rechtszekerheid 

biedt of persoonsgebonden is. Daarom heeft minister Ollongren op 18 maart 2021 het 

ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming 

van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen 

(Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bor)13 als reactie op de motie van Koerhuis en Van Eijs aan 

beide kamers als voorhangprocedure voorgelegd.14  

Dit wijzigingsvoorstel beoogt in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

artikel 5.18 Bor te verruimen, waardoor gemeenten eenvoudiger permanente bewoning van 

recreatiewoningen kunnen toestaan. De verruiming betreft in dit voorstel de aanvrager en zijn 

rechtsopvolger, waardoor het persoonsgebonden karakter enigszins wordt versoepeld. Tevens wordt 

de peildatum voor bewoning, te weten oktober 2003, losgelaten. In plaats daarvan moet de 

recreatiewoning voor 1 januari 2019 gebouwd zijn.15  

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met ondernemingsorganisaties in 

de recreatiebranche bezwaar tegen dit wijzigingsvoorstel aangetekend. Zij noemen drie bezwaren. 

Ten eerste komt de in artikel 5.18 Bor voorgestelde persoonsgebonden wijziging niet overeen met de 

zaaksgebonden manier waarop de Omgevingswet permanente bewoning van recreatiewoningen 

gaat regelen, zoals blijkt uit artikel 5.37 Invoeringswet Omgevingswet (Omgevingswet).16 

Voortvloeiend uit dit eerste bezwaar, vindt de VNG in de tweede plaats dat de voorgestelde regeling 

onzorgvuldig, onhelder in zijn doel, lastig uitvoerbaar en disproportioneel is. In de derde plaats 

verliezen recreatiewoningen door permanente bewoning hun recreatiebestemming.17  

Op 22 mei 2022 heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

bekend gemaakt dat de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 5.18 Bor beëindigd 

wordt. De minister geeft aan dat via de Omgevingswet de motie van Koerhuis en Van Eijs alsnog 

uitgevoerd gaat worden.18  

Vanwege de aanhoudende berichtgeving in de media over de woningnood begon ik mij af te 

vragen of woningzoekenden in Nederland op grond van artikel 8 EVRM een afdwingbaar recht op 

wonen bezitten. En wat dat dan betekent voor permanente bewoners van recreatiewoningen; 

kunnen zij zich, gezien de huidige en voorgenomen wetgeving, beroepen op dit recht op wonen? 

 
12 Kamerstukken I 2020/21, 33118 CA, p. 5. 
13 Dit Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bor noem ik verder in dit onderzoek wijzigingsvoorstel Bor. 
14 Kamerstukken I 2020/21, 33118 CA; Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 184. 
15 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de 
mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (Kamerstukken 
2020/21, 33118), p. 6. 
16 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 197. 
17 ‘Inbreng voorhangprocedure besluit t.b.v. recreatiewoningen’, vng.nl, 30 maart 2021. 
18 Brief van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 20 mei 2022, 2022-0000281022. 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-4c6eef5d-b112-4ba4-8516-0f9f0b95f562/1/pdf/ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-besluit-omgevingsrecht.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-4c6eef5d-b112-4ba4-8516-0f9f0b95f562/1/pdf/ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-besluit-omgevingsrecht.pdf
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1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 

Op grond van het voorgaande luidt de centrale vraag in dit onderzoek: 

 

Is de huidige wetgeving (artikel 5.18 Bor) en de voorgestelde wetgeving (wijzigingsvoorstel artikel 

5.18 Bor en artikel 5.37 Omgevingswet) inzake de permanente bewoning van recreatiewoningen in 

overeenstemming met het recht op wonen (ex. artikel 8 EVRM)? 

 

Om tot een antwoord op deze onderzoekvraag te komen, worden de volgende deelvragen 

beantwoord: 

1. Wat houden de huidige en voorgestelde wettelijke bepalingen met betrekking tot de 

permanente bewoning van recreatiewoningen in? 

2. Wat houdt het recht op wonen van artikel 8 EVRM in? 

3. In hoeverre beschermt het recht op wonen de permanente bewoners van recreatiewoningen? 

 

1.3 Begripsbepaling  

Het begrip ‘permanente bewoning’ is in Nederland niet landelijk en uniform gedefinieerd. Elke 

gemeente kan daardoor zelf bepalen wat onder permanente bewoning wordt verstaan en neemt de 

eigen definitie op in de planregels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.19 Deze definitie is 

leidend in geval van mogelijke overtreding. De Jonge wijst er om die reden op dat het opnemen van 

een heldere definitie in het bestemmingsplan essentieel is.20 Veel gemeenten sluiten voor het begrip 

permanente bewoning aan bij het begrip woonadres, zoals neergelegd in de Wet basisregistratie 

personen.21 Deze wet bepaalt dat burgers in principe met hun woonadres in de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens ingeschreven moeten staan. Dit is noodzakelijk, omdat de 

overheid voor de uitvoering van zijn taak de burger moet kunnen vinden.22 In de Wet basisregistratie 

personen is een woonadres gedefinieerd als het adres waar iemand woont. Als een persoon meer 

dan één adres heeft, dan betreft het woonadres het adres waar hij gedurende een half jaar het 

meest zal slapen. Heeft iemand geen adres, dan is zijn woonadres het adres waar hij naar 

verwachting twee derde van de tijd gedurende drie maanden zal overnachten.23 

 
19 Onder andere ABRvS 11 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1248, r.o. 2; ABRvS 11 december 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:4143, r.o. 3.3. 
20 P.H.J. de Jonge, Gst. 2016/115, par. 1. 
21 P.H.J. de Jonge, Gst. 2016/115, par. 5. 
22 Kamerstukken II 2011/12, 33219, nr. 3, p. 4. 
23 Artikel 1.1 onder o sub 1 en 2 Wet basisregistratie personen. 
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Een recreatiewoning is ‘een tot bewoning bestemd gebouw dat gelegen is op een officieel 

voor recreatie aangewezen terrein en/of bestemd is voor bewoning gedurende de vakantie’.24 

Tussen een woning en een recreatiewoning bestaan twee belangrijke verschillen. Ten eerste is een 

recreatiewoning zo gebouwd dat het een deel van het jaar voor bewoning geschikt is, een woning 

moet het jaarrond geschikt zijn voor bewoning. Ten tweede heeft een recreatiewoning de 

bestemming ‘vakantiedoeleinden’.25 Een recreatiewoning is derhalve een woning die op grond van 

het bestemmingsplan bestemd is voor recreatie.26 

 

1.4 Afbakening en onderzoeksmethode 

In dit onderzoek worden alle doelgroepen die permanent een recreatiewoning bewonen 

meegenomen. Echter, omdat dit een zeer diverse doelgroep betreft, zoals ouderen die de rust en 

natuur op het recreatiepark zoeken, spoedzoekers en arbeidsmigranten, die vaak acuut een woning 

nodig hebben en kwetsbare mensen met financiële, psychische of sociale problemen,27 worden de 

bewoners niet voor wat betreft problematiek en reden dat zij permanent een recreatiewoning 

bewonen, nader uitgesplitst. Ook blijven eventuele specifieke rechten, zoals de rechten van het kind 

of rechten van arbeidsmigranten buiten beschouwing.  

In dit onderzoek is alleen artikel 8 EVRM besproken en niet artikel 22 Grondwet (Gw) of enig 

ander verdrag inzake het recht op wonen. Dit komt door het toetsingsverbod van wetten in formele 

zin aan de grondwet (artikel 120 Gw)28 en het gegeven dat de Nederlandse jurisprudentie inzake het 

recht op wonen slechts verwijst naar artikel 8 EVRM.29 De rechten die uit het EVRM voortvloeien zijn 

namelijk afdwingbaar bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Nadat een burger 

alle nationale rechtsgangen heeft doorlopen, kan deze een zaak bij het EHRM voorleggen, waarna de 

staat gebonden is aan die uitspraak.30 Deze mogelijk geldt niet bij andere verdragen, zoals het 

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Europees Sociaal 

Handvest.31 Het recht op wonen betreft een sociaal grondrecht met minimumvereisten, die nader 

ingevuld moeten worden. Hierdoor zijn ze niet eenieder verbindend en werken daardoor niet direct 

 
24 ‘Begrippen CBS’, cbs.nl. 
25 ‘Handleiding voor woningdefinities enquête omgevingsvergunningen met activiteit bouwen’, cbs.nl, 20 juli 
2015, p. 7. 
26 Kamerstukken I 2020/21, 33118 CA, p. 5. 
27 T. Lupi e.a. 2018, p. 50. 
28 Jaarverslag Raad van State 2019, p. 18; HR 14 april 1989, ECLI:NL:PHR:1989:AD5725, r.o. 7.1, NJ 1989/469, 
m.nt. M. van der Scheltema (Harmonisatiewetarrest); HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3679, r.o. 3.6.1. 
29 Niet uitputtend ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2014; ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1747; Rb 
Gelderland 29 maart 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1415. 
30 Barkhuysen & Van Emmerik 2017, p. 11-12. 
31 Vlemminx, NTM/NJCM-bull. 2003, p. 238. 

https://www.ensie.nl/cbs/tot-bewoning-bestemd-gebouw
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door in de Nederlandse rechtsorde.32 Al zijn deze bepalingen inzake het recht op wonen uit 

Grondwet en Verdragen niet rechtens afdwingbaar, het EHRM neemt ze wel mee bij de interpretatie 

van artikel 8 EVRM.33 

De literatuur die voor dit onderzoek is gebruikt, betreft literatuuronderzoek op het gebied 

van het Omgevingsrecht, bestudering van relevante kamerstukken en jurisprudentie met betrekking 

tot handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen en artikel 8 EVRM. De periode die 

onderzocht is betreft de periode tot 1 juli 2022.  

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot de permanente bewoning van 

recreatiewoningen besproken. Waarbij allereerst de huidige mogelijkheden de revue passeren, 

vervolgens worden ook de voorgestelde mogelijkheden onder artikel 5.18 wijzigingsvoorstel Bor 

besproken. Afgesloten wordt met de mogelijkheden die de Omgevingswet beoogt te bieden. Gezien 

de bezwaren van de VNG en ondernemingsorganisaties in de recreatiebranche, worden die ook in 

hoofdstuk 2 besproken. In hoofdstuk 3 wordt artikel 8 EVRM, het recht op wonen, uitgelegd. In 

hoofdstuk 4 wordt de vraag beantwoord in hoeverre artikel 8 EVRM de permanente bewoners van 

recreatiewoningen beschermt. Elk hoofdstuk eindigt met een tussenconclusie. Deze scriptie sluit in 

hoofdstuk 5 af met een eindconclusie en aanbevelingen.  

  

 
32 Modderman e.a. 2021/13.2, p. 167.  
33 De Vries 2020, p. 166. 
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2. Wettelijke bepalingen met betrekking tot de permanente bewoning van 

recreatiewoningen 

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: wat zijn de huidige en voorgestelde wettelijke 

bepalingen met betrekking tot de permanente bewoning van recreatiewoningen? Om deze vraag te 

beantwoorden worden in paragraaf 2.2 achtereenvolgens het huidige artikel 5.18 Bor behandeld, 

gevolgd door de drie manieren hoe met permanente bewoning kan worden omgegaan als legalisatie 

op grond van artikel 5.18 Bor niet mogelijk is. Deze manieren betreffen de 

bestemmingsplanwijziging, de gedoogbeschikking en handhaving. In paragraaf 2.3 volgt de 

bespreking van de voorgestelde wijzigingen voor permanente bewoning van recreatiewoningen. De 

voorhangprocedure van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht is weliswaar 

beëindigd, maar toch wordt deze inhoudelijk in paragraaf 2.3.1 besproken, omdat er wellicht 

aanknopingspunten zijn aangaande het recht op wonen die missen in het huidige artikel 5.18 Bor 

en/of de Omgevingswet. Hoe permanente bewoning van recreatiewoningen onder de Omgevingswet 

geregeld gaat worden, staat beschreven in paragraaf 2.3.2. Dit hoofdstuk sluit af met een 

tussenconclusie. 

 

2.2 Huidige mogelijkheden voor permanente bewoning van recreatiewoningen  

2.2.1 Artikel 5.18 Bor 

Artikel 5.18 Bor regelt de mogelijkheden waaronder een buitenplanse persoonsgebonden 

omgevingsvergunning verleend kan worden. Een buitenplanse omgevingsvergunning staat afwijking 

van het bestemmingsplan toe indien voldaan is aan de voorwaarden die bij algemene maatregel van 

bestuur zijn gesteld.34 In geval van permanente bewoning van recreatiewoningen in strijd met het 

bestemmingsplan kan een persoonsgebonden beschikking worden verleend indien voldaan is aan de 

vier voorwaarden die genoemd zijn in artikel 4, onderdeel 10, bijlage II van het Bor:  

‘a.   de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning   

        gestelde eisen; 

b. de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet Milieubeheer, de Wet geluidhinder, 

de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de 

Reconstructiewet concentratiegebieden, 

 
34 Van der Schoot 2017, p. 265. 
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c. de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze 

sedertdien onafgebroken bewoont, en 

d. de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was.’ 35 

Vooral voorwaarde c zorgt er voor dat er niet snel meer een persoonsgebonden beschikking kan 

worden afgegeven. De voorwaarde dat de bewoning sinds 31 oktober 2013 en zonder onderbreking 

moet hebben plaatsgevonden is een sterk beperkende voorwaarde.36 Dit blijkt ook uit de 

jurisprudentie die hierover in het verleden is gevoerd.37 De buitenplanse vergunningverlening vindt 

plaats op basis van de reguliere voorbereidingsprocedure,38 die 8-14 weken in beslag neemt.39 Indien 

de gemeente binnen deze termijn geen besluit heeft genomen, is de omgevingsvergunning van 

rechtswege verleend.40 

Als legalisatie op grond van artikel 5.18 Bor niet mogelijk is, staan voor een gemeente drie 

andere mogelijkheden open in de benadering van de permanente bewoning van recreatiewoningen. 

De gemeente kan het bestemmingsplan wijzigen, de permanente bewoning gedogen of handhavend 

optreden tegen de overtreding. Deze drie mogelijkheden worden in de volgende drie subparagrafen 

uitgewerkt. 

 

2.2.2 Bestemmingsplanwijziging 

Het bestemmingsplan is verplicht voor het hele grondgebied van een gemeente.41 Het betreft een 

juridisch bindend plan, waarin in het kader van een goede ruimtelijke ordening de gebruiks- en 

bouwmogelijkheden van een bepaald gebied worden aangegeven.42 Dat gebied kan het hele 

grondgebied van een gemeente zijn, maar vaker is het een kleiner deelgebied, zoals het 

centrumgebied, een woonwijk of een buitengebied.43  

De bestemming die op recreatiewoningen rust, is de bestemming recreatie. Om 

recreatiewoningen geschikt voor permanente bewoning te maken, kan de bestemming in een 

woonbestemming of een dubbele bestemming wonen/recreatie gewijzigd worden.44 Deze 

wijzigingsprocedure is neergelegd in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo afdeling 3.4 van de 

 
35 Artikel 4, onderdeel 10, bijlage II Bor. 
36 De Haan & De Ruijter, BR 2020/88, par. 2.1. 
37 Onder andere. ABRvS 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2642; ABRvS 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:856; Rb 
Overijssel 25 januari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:44. 
38 Artikel 3.7 Wabo. 
39 Artikel 3.8 Wabo. 
40 Artikel 3.9 derde lid Wabo jo. artikel 4:20b Awb. 
41 Van der Schoot 2017, p. 134. 
42 Boeve & Groothuijse 2019, p. 227. 
43 Van der Schoot 2017, p. 134. 
44 Kamerstukken I 2020/21, 33118 CA, p. 5. 
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Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze procedure neemt 26 weken in beslag en die lengte is dan 

ook het grote nadeel van een bestemmingsplanwijziging.45 Gedurende deze hele periode verkeert de 

permanente bewoner van een recreatiewoning in onzekerheid of de bestemming definitief gewijzigd 

gaat worden en dus of hij voortaan een legale recreatiewoningbewoner wordt.46 

De minister van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer heeft in 2003 in een 

beleidsbrief een mogelijkheid aangedragen waardoor de bestemming van permanent bewoonde 

recreatiewoningen versnelt gewijzigd kan worden. Afwijken van het geldende bestemmingsplan 

wordt onder de volgende voorwaarden mogelijk voor ‘complexen van recreatiewoningen: 

− die op 31 oktober 2003 in grote mate onrechtmatig worden bewoond;  

− die zijn gelegen buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden;  

− die thans niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd;  

− waarvan de woningen voldoen aan het Bouwbesluit;  

− en waarvan een bestemmingswijziging niet in strijd is met de toepasselijke milieuwetgeving.’47 

De minister wilde hiermee tegemoet komen aan bewoners bij wie de permanente bewoning van hun 

recreatiewoningen reeds vele jaren gedoogd werd. Tegen mensen die na 31 oktober 2003 

permanent in een recreatiewoning gaan wonen moet volgens deze beleidsbrief voortaan wel gelijk 

handhavend opgetreden worden.48  

Het bestemmingsplan en een bestemmingsplanwijziging dienen een door de gemeenteraad 

bepaalde goede ruimtelijke ordening.49 De gemeenteraad moet daarbij rekening houden met de 

maatschappelijke behoefte in een bepaald gebied.50 Dat houdt in dat complexen met weinig 

permanente bewoning niet omgezet kunnen worden naar een woonbestemming. Omzetting van 

recreatie naar wonen is niet voor de hand liggend en niet wenselijk als het gebied een grote 

recreatieve waarde heeft door de neveneffecten die daardoor ontstaan.51 In de eerste plaats neemt 

de recreatieve waarde van het park zelf af door permanente bewoning. In de tweede plaats geven 

permanente bewoners minder geld uit dan toeristen, wat gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de 

horeca.52 Ten slotte kan afname van de recreatieve waarde van het park ertoe leiden dat op een 

andere locatie nieuwe recreatiewoningen gebouwd moeten worden.53  

 
45 Boeve & Groothuijse 2019, p. 258. 
46 Struiksma, BR 2007/3. 
47 Kamerstukken II 2003/04, 29200 XI, nr. 22, p. 3. 
48 Kamerstukken II 2003/04, 29200 XI, nr. 22, p. 2. 
49 Artikel 3.1 lid 1 Wro. 
50 Boeve & Groothuijse 2019, p. 228. 
51 Kamerstukken II 2003/04, 29200 XI, nr. 22, p. 4. 
52 Rapport Effecten wijziging Bor permanente bewoning recreatiewoningen, bijlage bij Kamerstukken II 
2021/2022, 27926, 365, p. 20. 
53 Kamerstukken II 2003/04, 29200 XI, nr. 22, p. 4. 
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De kans dat het bestemmingsplan voor complexen van recreatiewoningen versneld kan 

wijzigen, wordt steeds kleiner door de wettelijk bepaalde peildatum van 31 oktober 2013. Hierdoor 

lijkt dit een uitsterfconstructie te betreffen, waarna gedogen of handhaven de resterende manieren 

zijn voor de gemeente om met de permanente bewoning van recreatiewoningen om te gaan. 

 

2.2.3 Gedogen  

De tweede manier om met permanente bewoning van recreatiewoningen om te gaan is het 

afgeven van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Gedogen wil zeggen dat het bevoegd gezag 

de overtreding, in casu de gemeente het permanent bewonen van een recreatiewoning, niet 

handhaaft.54 Dit kan alleen als het gedoogbeleid is vastgesteld en gepubliceerd is, met andere 

woorden expliciet is. De gedoogbeschikking kan vervolgens voortduren tot het moment dat de 

bewoner de recreatiewoning verlaat als gevolg van overlijden of vanwege verhuizing, dit maakt dat 

de gedoogbeschikking tijdelijk is. Om te kunnen gedogen moet de recreatiewoning en de bewoning 

aan een viertal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de recreatiewoning aan de vereisten van het 

Bouwbesluit voldoen. Ten tweede mag de bewoning niet in strijd zijn met de milieuwetgeving. Ten 

derde moet de bewoning plaatsvinden vanaf een peildatum, die de gemeente zelf heeft bepaald. Ten 

vierde moet de bewoner meerderjarig zijn op de vastgestelde peildatum.55 De naleving van deze 

voorwaarden moet door de gemeente worden gecontroleerd.56  

Gemeenten geven vaak de voorkeur aan de persoonsgebonden gedoogbeschikking boven de 

in paragraaf 2.2 genoemde persoonsgebonden omgevingsvergunning op grond van artikel 5.18 Bor. 

Doordat de gedoogbeschikking gemeentelijk beleid betreft, is het flexibeler inzetbaar dan de 

persoonsgebonden omgevingsvergunning.57 Naast de flexibiliteit is een ander voordeel voor de 

gemeente dat de persoonsgebonden gedoogbeschikking niet overdraagbaar is. Een persoon, partner 

of meerderjarig kind, die na de peildatum bij de hoofdbewoner gaat inwonen, krijgt niet zonder meer 

een afgeleide bescherming, zoals blijkt uit een arrest uit 2018. De Afdeling bestuursrechtspraak 

(Afdeling) bevestigt hierin de uitspraak van de rechtbank, die het volgende had overwogen: de door 

het college verleende gedoogbeschikking is persoonlijk en de gemeente mag handhavend optreden 

als de hoofdbewoner, in strijd met de beschikking, iemand na de peildatum bij zich laat inwonen.58  

Voor de gedoogde kent de gedoogbeschikking twee nadelen: het biedt geen rechtszekerheid 

en het biedt een gebrekkige rechtsbescherming. Het gebrek aan rechtszekerheid, blijkt uit een 

 
54 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 664. 
55 Van der Meulen & Van Mannekes, BR 2021/57, p. 56. 
56 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 666. 
57 De Jonge, Gst. 2017/68, p. 67. 
58 ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2014, r.o. 4.3, Gst. 2018/152, m.nt. P.H.J. de Jonge & A.M. Plooij. 

https://www.navigator.nl/document/id72b0fd92054b4952a3bc25ec5bba1bc5?anchor=id-0168ac5a-4925-470f-91d5-793504bf8083


12 
 

uitspraak van de Afdeling. De gemeente had 27 jaar niet opgetreden tegen onrechtmatige bewoning 

van een bedrijfspand. De Afdeling bepaalde dat zelfs na een dergelijke periode handhavend optreden 

mogelijk was en dat daardoor het vertrouwensbeginsel niet geschonden werd.59 

 De gebrekkige rechtsbescherming blijkt uit de complexe invulling door de rechtspraak. 

Daardoor is niet altijd duidelijk of de gedoogbeschikking een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb 

betreft.60 Voor de derde is de gedoogbeschikking een besluit, zodat deze derde rechtsmiddelen, zoals 

bezwaar en beroep, kan aanwenden. Voor de gedoogde zelf is de gedoogbeschikking geen besluit, 

omdat voor de gedoogde pas rechtsmiddelen open staan als de gemeente handhavend optreedt.61 

Om deze complexe invulling te vereenvoudigen heeft de Afdeling in 2019 aan advocaat-generaal (A-

G) Widdershoven gevraagd een conclusie te wijzen over de vraag of een persoonsgebonden 

gedoogbeslissing een besluit in de zin van de Awb betreft. De A-G heeft in zijn conclusie overwogen 

dat een gedoogbeslissing geen besluit kan zijn, omdat deze niet op rechtsgevolg is gericht. De A-G 

geeft echter ook aan dat het onder omstandigheden mogelijk moet zijn dat er wel 

rechtsbescherming bij de bestuursrechter open staat.62 Van een dergelijke omstandigheid is 

bijvoorbeeld sprake als een gedoogbeslissing onevenredig bezwarend is voor de gedoogde. 

Onevenredig bezwarend is bijvoorbeeld het risico op een vrijheidsbenemende maatregel indien de 

overtreder een appellabel handhavingsbesluit uitlokt.63 De A-G volgt de jurisprudentie van de 

Afdeling dat in een dergelijke situatie de gedoogbeslissing met een Awb-besluit gelijk kan worden 

gesteld, zodat er wel rechtsbescherming bij de bestuursrechter open staat.64 Diverse auteurs en de 

Afdeling vinden dat met deze conclusie van de A-G nog niet de benodigde duidelijkheid wordt 

geboden. Van Angeren, Barkhuysen en Jak zijn van mening dat de gedoogbeslissing voortaan gelijk 

gesteld moet worden met een Awb-besluit, zodat daar rechtsbescherming bij de bestuursrechter 

voor mogelijk is.65 De Afdeling daarentegen is van mening dat gedoogbeslissingen in beginsel niet 

met een besluit in de zin van de Awb gelijk gesteld kunnen worden.66 Mijns inziens is, zoals de 

Afdeling ook aangeeft, een gedoogbeschikking geen besluit. Het heeft immers geen rechtsgevolg, 

omdat een gedoogbeschikking niets wijzigt in de overtreding. Een gedoogbeslissing behelst een 

mededeling van de gemeente dat deze niet tot handhaving van de overtreding over gaat, maar het is 

 
59 ABRvS 4 maart 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH4646, r.o. 2.51, JB 2009/125, m.nt. C.L.G.F.H. Albers. 
60 Vermeer, JBplus, 2012, p. 251-252. 
61 ABRvS 14 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO1644, r.o. 2.2, AB 2004/242, m.nt. F.R. Vermeer 
(recreatiewoningen Nieuwebrug); Vermeer, JBplus, 2012, p. 255. 
62 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, r.o. 6.6, bij ABRvS 16 januari 2019. 
63 ABRvS 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7160, r.o. 2.6.1, AB 2011/104, m.nt. F.R. Vermeer (Coffeeshop 
Charlie). 
64 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, r.o. 6.8, bij ABRvS 16 januari 2019. 
65 Van Angeren, Barkhuysen & Jak, NJB 2019/640. 
66 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 20, AB 2019/286, m.nt. L.J.A. Damen. 

https://www.navigator.nl/document/id7a8c11e527b148a9b9ad9be7de1b56ee?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-94236524-23af-4a60-9482-40b95046a6ff
https://www.navigator.nl/document/id7a8c11e527b148a9b9ad9be7de1b56ee?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-94236524-23af-4a60-9482-40b95046a6ff
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geen definitief besluit zoals bij een persoonsgebonden omgevingsvergunning of 

bestemmingsplanwijziging. Een gemeente kan dan ook alsnog zelf of op verzoek van een ander 

besluiten dat handhaving noodzakelijk is.67 Dit gegeven zorgt wel voor een gebrekkige 

rechtszekerheid en rechtsbescherming voor degene die een persoonsgebonden gedoogbeschikking 

heeft.68 Een gedoogbeschikking moet dan ook zo min mogelijk afgegeven worden. Om de 

rechtsbescherming te bevorderen kan de gemeente beter overgaan tot handhaving van de 

overtreding, omdat daar wel beroep tegen open staat.69  

 

2.2.4 Handhaven 

De laatste manier om met permanente bewoning van recreatiewoningen om te gaan betreft 

handhaving van de illegale situatie. Nadat de overtreding door een toezichthouder of door een derde 

is gesignaleerd, heeft de gemeente de plicht om tot handhaving over te gaan.70 Sinds 2004 

overweegt de Afdeling inzake deze beginselplicht als volgt: de gemeente moet handhaven indien een 

wettelijk voorschrift is overtreden. Handhaving kan alleen achterwege blijven onder bijzondere 

omstandigheden: als er een concreet zicht op legalisatie bestaat of bij onevenredigheid in 

verhouding tot de met handhaving te dienen belangen.71  

Handhaven is het ‘toezien op de naleving van wettelijke voorschriften en het sanctioneren 

van handelingen die in strijd zijn met die wettelijke voorschriften.’72 Handhaving betekent dat alle 

belangen afgewogen moeten worden, dus het algemeen belang, maar ook het individuele belang van 

de overtreder en andere belanghebbenden. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden wordt 

het belang van de overtreder zwaarder gewogen dan het algemeen belang of de belangen van 

derden.73  

Om handhavend te kunnen optreden, moet de gemeente de permanente bewoning van de 

recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan wel kunnen bewijzen.74 Bewijzen is relatief 

eenvoudig als de bewoners zich hebben ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres 

van de recreatiewoning. Deze inschrijving is voldoende voor de gemeente om aan te tonen dat de 

 
67 Heinrich, Veldhuis & Batting, NTB 2019/33, par. 3.1. 
68 Kamerstukken II 1996/97, 25085, nrs. 1-2, p. 41. 
69 Kamerstukken II 1996/97, 25085, nrs. 1-2, p. 35; Albers 2019, p. 526. 
70 Albers 2019, p. 530-531. 
71 ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683, r.o. 2.2, JB 2004/293 m.nt. Albers (illegale dakopbouw); 
ABRvS 7 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP8242, r.o. 2.4; en meer recent ABRvS 20 januari 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:106, r.o. 3.3, NJB 2021/437. 
72 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 629. 
73 Van der Schoot 2017, p. 487. 
74 Van der Meijden 2010, p. 111; Kuitenbrouwer, BR 2015/68, p. 67. 

https://www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprudentie/eclinlrvs2004ap4683-haarlemse-dakopbouw/
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bewoner deze woning permanent bewoont.75 Maar vaak schrijven permanente bewoners zich niet in 

op het adres van de recreatiewoning. Dan moet de gemeente op een andere manier bewijzen dat de 

recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan permanent bewoond wordt.76 De manier hoe 

permanente bewoning in het bestemmingsplan gedefinieerd is, bepaalt of permanente bewoning in 

een specifieke casus bewezen of ontkracht kan worden.77 Nadat de overtreding is bewezen, moet de 

gemeente een bestuurlijke sanctie aan de overtreder opleggen indien de bewoner de illegale 

bewoning van de recreatiewoning niet staakt.78  

 

2.3 Voorgestelde mogelijkheden voor permanente bewoning van recreatiewoningen  

2.3.1 Wijzigingsvoorstel artikel 5.18 Bor  

Zoals in de inleiding aangegeven, heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 

22 mei 2022 de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 5.18 Bor beëindigd.79 

Aangezien deze scriptie de vraag onderzoekt of de huidige en voorgestelde wetgeving inzake de 

permanente bewoning van recreatiewoningen in overeenstemming is met het recht op wonen, 

verdient het wijzigingsvoorstel artikel 5.18 Bor mijns inziens wel aandacht. Dit voorstel is immers 

ontstaan uit de wens om permanente bewoning van recreatiewoningen sneller toe te kunnen staan 

dan onder het huidige artikel 5.18 Bor mogelijk is.80  

Het wijzigingsvoorstel artikel 5.18 Bor stelt twee veranderingen ten opzichte van het huidige 

5.18 Bor voor, waardoor de buitenplanse persoonsgebonden omgevingsvergunning ruimer toegepast 

kan worden, maar er zijn ook overeenkomsten. De voorbereidingsprocedure is bij toepassing van het 

wijzigingsvoorstel artikel 5.18 Bor gelijk aan het huidige 5.18 Bor. Dat betekent dat in beide gevallen 

de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd moet worden, de beslistermijn 8-14 weken betreft en 

de beschikking van rechtswege wordt verleend als deze beslistermijn wordt overschreven.81 De 

voorgestelde wijzigingen betreffen de peildatum en de eenmalige rechtsopvolging. In de huidige 

regeling moet de bewoner reeds voor 31 oktober 2013 de recreatiewoning permanent bewonen én 

op 31 oktober 2013 meerderjarig zijn. In het wijzigingsvoorstel moet de recreatiewoning voor 1 

 
75 Mus, Gst 2004/78, p. 78. 
76 Van der Meijden 2010, p. 111. 
77 P.H.J. de Jonge, annotatie bij ABRvS 11 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1248, Gst. 2016/115. 
78 ABRvS 7 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP8242, r.o. 2.4. 
79 Brief van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 20 mei 2022, 2022-0000281022. 
80 Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 622. 
81 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de 
mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (Kamerstukken 
2020/21, 33118), p. 9 en Kamerstukken I 2020/21, 33118 CA, p. 11. 
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januari 2020 gebouwd zijn.82 De tweede wijziging betreft het eenmalig mogen overdragen van de 

persoonsgebonden omgevingsvergunning aan een rechtsopvolger. Nadat de vergunning eenmalig is 

overgedragen, moet de volgende rechtsopvolger de vergunning wel weer opnieuw aanvragen.83 Doet 

deze persoon dat niet, dan moet de gemeente de overtreding handhaven.84  

Vanwege de aanzienlijke verruiming van de mogelijkheden tot het verlenen van een 

vergunning tot permanente bewoning van recreatiewoningen, beperkt het voorgestelde tweede lid 

van artikel 5.18 Bor op grond van geluidsnormen. Voor het bewonen van een recreatiewoning die op 

een geluidgevoelige locatie staat, zoals naast een rijksweg of industrieterrein, kan geen 

persoonsgebonden omgevingsvergunning verkregen worden. De wetgever vond deze beperkende 

toevoeging noodzakelijk, omdat voor woningen strenge geluidnormen gelden, die niet voor 

recreatiewoningen gelden.85 Als recreatiewoningen vervolgens de bestemming wonen krijgen, 

bestaat het gevaar dat het geluid van bijvoorbeeld een nabijgelegen rijksweg of industrieterrein de 

geluidsnormen voor een woning met woonfunctie overschrijdt. Dit zou vervolgens negatieve 

gevolgen kunnen geven aan het doelmatig gebruik van de weg of het industrieterrein.86  

De VNG geeft aan dat bewoners zich, vanaf het bekend worden van het wijzigingsvoorstel, bij 

gemeenten melden vanwege het vermeende recht op permanente bewoning. Bewoners hebben 

namelijk het idee dat permanente bewoning op individueel niveau geregeld kan gaan worden, 

zonder dat gemeenten moeten kijken naar het lange termijnplan voor het betreffende park. Dit heeft 

meerdere nadelen. In de eerste plaats kan dit idee van bewoners leiden tot verhoging van het aantal 

vergunningaanvragen, waardoor hoge uitvoeringslasten bij gemeenten en lange gerechtelijke 

procedures ontstaan. Bij de bewoners blijft tijdens deze procedure grote onzekerheid bestaan.87 

Daarnaast kan de gemeentelijke capaciteit onder druk komen te staan, doordat de gemeente tijdig 

op de vergunningaanvraag moet beslissen. Wordt de termijn overschreden, dan is de vergunning van 

rechtswege verleend. Een andere reden waardoor de gemeentelijke capaciteit onder druk kan 

komen te staan, is doordat het beleid aan het wijzigingsvoorstel moet worden aangepast.88  

 
82 Gewijzigde peildatum, vastgesteld in commissiedebat Kamerstukken II 2021/22, 32847, nr. 816, p. 35.  
83 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de 
mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (Kamerstukken 
2020/21, 33118), p. 4-5. 
84 Zie de beginselplicht tot handhaving onder andere in ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1752, r.o. 3; 
ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:190, r.o. 2.3; ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:106, r.o. 3.3, 
NJB 2021/437.  
85 Zie hiervoor artikel 3.1 Bouwbesluit 2012 en artikel 44 Wet geluidhinder. 
86 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de 
mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (Kamerstukken 
2020/21, 33118), p. 7. 
87‘Bijlage bij inbreng voorhangprocedure besluit t.b.v. recreatiewoningen’, vng.nl, 30 maart 2021. 
88 Rapport Effecten wijziging Bor permanente bewoning recreatiewoningen, bijlage bij Kamerstukken II 
2021/2022, 27926, 365, p. 17. 
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De VNG geeft als tweede bezwaar van dit wijzigingsvoorstel aan dat wijziging van een 

recreatiewoning in een woning met woonbestemming er voor zorgt dat de woning niet meer voor 

recreatieve doeleinden kan worden gebruikt. Dit kan ten koste gaan van werkgelegenheid in de 

recreatieve sector, omdat recreanten vaak een ander bestedings- en uitgaanspatroon hebben dan 

vaste bewoners.89 Dit negatieve effect wordt in het rapport van Berenschot wel enigszins 

genuanceerd: dit effect vindt alleen plaats als deze recreatieve woningen voor wijziging van het Bor 

recreatief verhuurd werden en na wijziging van het Bor permanent bewoond worden. De kans is 

groter dat de permanente bewoning wordt voortgezet.90  

Samenvattend zijn er twee belangrijke verschillen tussen het huidige en voorgestelde artikel 

5.18 Bor, waardoor, mits aan geluidsnormen voldaan, de persoonsgebonden omgevingsvergunning 

een ruimere toepassing ondervindt. Voor het overige blijft de systematiek tussen het huidige en 

voorgestelde artikel 5.18 Bor gelijk. Om die reden is mijn conclusie dat de wijzigingen van het 

wijzigingsvoorstel 5.18 Bor ten opzichte van het huidige 5.18 Bor dermate minimaal zijn, dat voor dit 

onderzoek verdere bespreking van het wijzigingsvoorstel 5.18 Bor geen toegevoegde waarde heeft. 

Ter vergelijking met het huidige artikel 5.18 Bor of de Omgevingswet wordt het wijzigingsvoorstel in 

het vervolg wel nog genoemd. 

 

2.3.2 Artikel 5.37 Omgevingswet  

Op 24 februari 2022 heeft minister de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 

aan de Tweede Kamer laten weten dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt.91 De 

Omgevingswet dient vier doelen. In de eerste plaats moet deze wet de inzichtelijkheid, de 

voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten. Ten tweede wordt er 

een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en 

regelgeving nagestreefd. In de derde plaats wordt de bestuurlijke afwegingsruimte vergroot. 

Tenslotte wordt de besluitvorming over projecten versneld en verbeterd.92 Om die doelen te 

bereiken worden 26 bestaande wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) vervangen door de Omgevingswet.93 De Omgevingswet kent twee leidende principes. Een 

principe is ‘ja, mits’. Dit houdt in dat activiteiten in principe kunnen plaatsvinden.94 Het tweede 

 
89 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juni 2021, 2021-0000290985, p. 3. 
90 Rapport Effecten wijziging Bor permanente bewoning recreatiewoningen, bijlage bij Kamerstukken II 
2021/2022, 27926, 365, p. 20. 
91 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 24 februari 2022 (Kamerstukken II 
2021/22, 33118, nr. 221). 
92 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 7. 
93 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 8. 
94 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 71. 
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principe is ‘decentraal, tenzij’.95 Dit wil zeggen dat de gemeente in principe het meest geschikte 

niveau is voor lokale ontwikkelingen. Zij kent de omgeving en kan derhalve beter rekening houden 

met gebiedseigen relevante feiten en omstandigheden.96 Gemeenten krijgen ook meer 

afwegingsruimte en afwijkingsmogelijkheden, waardoor vaker maatwerk geboden kan worden.97 Dit 

leidt tot flexibilisering in de besluitvorming aangaande de fysieke leefomgeving.98 

De procedures onder de Omgevingswet sluiten zoveel mogelijk aan bij de huidige wetgeving. 

Dit betekent dat, in het kader van de vergunningverlening van permanente bewoning van 

recreatiewoningen, de buitenplanse vergunningverlening volgens de reguliere 

voorbereidingsprocedure behouden blijft (artikel 16.62 Omgevingswet).99 De beslistermijn blijft dan 

ook, net als in de huidige situatie, 8-14 weken.100 Het vierde lid van artikel 16.64 Omgevingswet 

bepaalt overigens dat paragraaf 4.1.3.3 Awb niet meer van toepassing is op de voorbereiding van de 

beslissing op de aanvraag. Dat betekent dat bij een termijnoverschrijding door de gemeente de 

vergunning niet meer van rechtswege is verleend. In plaats daarvan geldt de regeling dwangsom en 

beroep bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb).101  

Artikel 5.37 Invoeringswet Omgevingswet (Omgevingswet) vervangt artikel 2.25 Wabo.102 Dat 

houdt in dat de vergunningverlening van permanente bewoning van recreatiewoningen in het 

vervolg onder artikel 5.37 Omgevingswet valt. Uit de bewoording van het eerste lid: ‘een 

omgevingsvergunning geldt voor degene die de activiteit(en) verricht waarop zij betrekking heeft 

blijkt de zaaksgebondenheid van de omgevingsvergunning. Uit het begrip ‘degene’ blijkt dat het niet 

uitmaakt wie de activiteit verricht.103 Maar dit is niet het hele verhaal. Uit het derde lid blijkt dat er 

wel uitzonderingen mogelijk zijn, waardoor de zaaksgebondenheid omgezet kan worden in een 

persoonsgebondenheid. Dit lid bepaalt namelijk dat de gemeente kan bepalen in welke gevallen de 

omgevingsvergunning alleen geldt voor degene aan wie zij is verleend.104 Deze 

uitzonderingsmogelijkheid is volgens de Memorie van Toelichting van de Omgevingswet toegevoegd, 

juist om er voor te kunnen zorgen dat het permanent bewonen van recreatiewoningen in strijd met 

het bestemmingsplan persoonsgebonden kan blijven.105  

 
95 Zoals neergelegd in artikel 2.3 eerste lid Omgevingswet. 
96 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 75; Oldenziel & De Vos 2018, p. 23-24. 
97 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 39-40. 
98 Brans, BR 2016/87, p. 2. 
99 Oldenziel & De Vos, 2018, p. 120. 
100 Artikel 16.64 Omgevingswet. 
101 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 80. 
102 Zie artikel 5.35 Omgevingswet jo artikel 5.37 Invoeringswet Omgevingsrecht.   
103 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 197. 
104 Zie artikel 5.37 Invoeringswet Omgevingswet. 
105 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 198; Oldenziel & De Vos 2018, p. 113. 
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In de toelichting bij het derde lid, heeft de wetgever aangegeven dat deze mogelijkheid is 

ingevoegd, voor gevallen waarvoor nu ook reeds een persoonsgebonden vergunning kan worden 

verleend, zoals het bewonen van recreatiewoningen in strijd met het omgevingsplan. Het verlenen 

van een persoonsgebonden omgevingsvergunning wordt in deze nieuwe situatie aan het oordeel van 

de gemeente overgelaten.106 Dit is wezenlijk anders dan de situatie onder artikel 5.18 Bor, waar de 

gemeente naast het eigen oordeel ook met voorgeschreven vereisten rekening moest houden 

voordat een persoonsgebonden omgevingsvergunning kan worden verleend. Toch mag ook onder de 

Omgevingswet niet onbeperkt een persoonsgebonden vergunning verleend worden, zoals blijkt uit 

de volgende clausule ‘als de persoon van de vergunninghouder van belang is voor de toepassing van 

de regels over het verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning’. De toelichting geeft aan dat 

de beoordelingsregels inzake het persoonsgebonden vergunnen in het concrete geval wel 

gerechtvaardigd moeten zijn. Deze rechtvaardiging of de weigering om te vergunnen moet 

vervolgens ook goed door de gemeente gemotiveerd worden.107  

Alders is van mening dat artikel 5.37, derde lid Omgevingswet voor een hoge workload bij 

juristen gaat zorgen en om die reden beter ingetrokken kan worden. Allereerst geeft hij aan dat de 

bepaling waarschijnlijk eerst uitgeprobeerd en zo ver mogelijk opgerekt gaat worden. Daarnaast kan 

de overdracht van de persoonsgebonden vergunning op grond van het tweede lid voor veel 

administratieve lasten zorgen.108 Naar mijn idee kan het intrekken van het derde lid van artikel 5.37 

Omgevingswet juist voor nieuwe problemen zorgen. Intrekken van dit derde lid zorgt er voor dat in 

het vervolg alle vergunningen voor permanente bewoning van recreatiewoningen zaaksgebonden 

vergund kunnen worden, omdat de persoonsgebonden vergunning dan niet meer verleend kan 

worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de prijs van de recreatiewoning doordat legale 

permanente bewoning speculatie in de hand kan werken. Deze speculatie kan de prijs van deze 

gewezen recreatiewoningen in de huidige krappe huizenmarkt flink opdrijven.109 Hierdoor kunnen 

deze woningen dan niet bijdragen aan het voorkomen of verminderen van de woningnood. 

Daarnaast kan het zaaksgebonden vergunnen er voor zorgen, zoals de VNG ook al heeft 

aangedragen, dat de recreatieve functie verloren gaat door permanente bewoning. Om die reden is 

het mijns inziens beter om de keuzemogelijkheid van de persoonsgebonden vergunning te 

behouden, zodat de gemeente per locatie kan bepalen of persoonsgebonden of zaaksgebonden 

vergunnen het beste is voor de fysieke leefomgeving. 

 

 
106 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 197-199. 
107 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 199. 
108 Alders, BR 2017/27, p. 32.  
109 Van Dalen 2009, p. 48. 
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2.4 Tussenconclusie 

Wat zijn de huidige en voorgestelde wettelijke bepalingen met betrekking tot de permanente 

bewoning van recreatiewoningen? Op dit moment geeft artikel 5.18 Bor de voorwaarden waaronder 

een buitenplanse persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van 

recreatiewoningen aan de aanvrager verleend kan worden. Deze mogelijkheid neemt echter met het 

verstrijken van de jaren af, omdat een van de voorwaarden voorschrijft dat de aanvrager voor 31 

oktober 2003 de recreatiewoning zonder onderbreking moet hebben bewoond. De beslistermijn 

bedraagt op basis van de reguliere procedure 8-14 weken. De omgevingsvergunning is van 

rechtswege verleend als de gemeente deze termijn overschrijdt. Daarnaast staan voor het de 

gemeente onder de huidige regeling de volgende mogelijkheden open: het bestemmingsplan 

wijzigen als een goede ruimtelijke ordening dit toelaat. De permanente bewoning gedogen of 

handhavend optreden tegen de overtreding. 

Het wijzigingsvoorstel artikel 5.18 Bor gaat uit van dezelfde systematiek als het huidige 

artikel 5.18 Bor. Het enige verschil bestaat uit een ruimere toepassing van de persoonsgebonden 

omgevingsvergunning. Die ruimere toepassing heeft geen toegevoegde waarde ten aanzien van het 

recht op wonen. Om die reden wordt het wijzigingsvoorstel artikel 5.18 Bor in het vervolg niet meer 

uitgebreid besproken. 

De laatste voorgestelde wijziging betreft artikel 5.37 Omgevingswet. Onder de 

Omgevingswet kan het permanent bewonen van een recreatiewoning ook buitenplans vergund 

worden. Naast dat de systematiek gelijk blijft aan de systematiek onder artikel 5.18 Bor, zijn er ook 

belangrijke verschillen te onderscheiden. Het belangrijkste verschil tussen dit artikel en het huidige 

artikel 5.18 Bor is dat onder artikel 5.37 Omgevingswet het verlenen van een persoonsgebonden 

omgevingsvergunning aan het oordeel van de gemeente wordt overgelaten, er zijn dus geen 

vereisten voorgeschreven waar de gemeente rekening mee moet houden voordat een 

persoonsgebonden vergunning verleend kan worden. De Omgevingswet gaat uit van de principes ‘ja, 

mits’ en ‘decentraal, tenzij’. Om die reden heeft de gemeente de bevoegdheid om te kiezen, 

afhankelijk van de behoefte voor de fysieke leefomgeving, om de omgevingsvergunning zaaks- of 

persoonsgebonden te verlenen. Een ander verschil is dat de vergunning niet meer van rechtswege 

wordt verleend als de beslistermijn door de gemeente wordt overschreven. In plaats daarvan geldt 

de regeling dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. 
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3. Het recht op wonen op grond van artikel 8 EVRM 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beoogt een antwoord te geven op de vraag: Wat houdt het recht op wonen van artikel 

8 EVRM in? In artikel 1 EVRM is bepaald dat de verdragsstaten de mensenrechten en vrijheden die in 

artikel 2 tot en met 18 EVRM zijn vastgesteld moeten garanderen. Nederland beschouwt de 

bepalingen van het EVRM als een ieder verbindende bepalingen en moet deze derhalve op grond van 

directe werking (artikel 93 en 94 Gw) toepassen.110 Op basis hiervan heeft de Nederlandse staat een 

resultaatsverplichting, bestaande uit negatieve en positieve verplichtingen, om deze rechten uit het 

EVRM te garanderen.111 Dit geeft gelijk de verticale werking van de grondrechtenbescherming aan: 

grondrechten bieden burgers bescherming tegen de overheid.112  

In artikel 8 EVRM staat het recht op wonen beschreven en dit recht moet dus conform artikel 

1 EVRM gegarandeerd worden. Gezien de grote woningnood en het verbod voor burgers om 

recreatiewoningen permanent te bewonen is het de vraag in hoeverre de Nederlandse staat het 

recht op wonen garandeert. Om de deelvraag te beantwoorden wordt het recht op wonen en wat 

voor soort grondrecht dit betreft beschreven. Daarna ga ik in op de vereisten waaronder een inbreuk 

op het recht op wonen is toegestaan. Dit hoofdstuk sluit af met een tussenconclusie. 

 

3.2 Het recht op wonen 

Om te bezien of in een bepaalde casus artikel 8 EVRM van toepassing is, moet de reikwijdte van dit 

artikel bepaald worden. Het recht op wonen staat in artikel 8 eerste lid EVRM als volgt beschreven: 

‘Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning 

[cursivering MH] en zijn correspondentie.’ Voor de reikwijdte van het recht op wonen is allereerst 

van belang dat dit recht burgers beschermt tegen inmenging ten aanzien van hun huidige woning. 

Het geeft burgers dus geen recht op een woning.113 Of het om een gehuurde of woning in eigendom 

gaat maakt voor een mogelijk beroep op artikel 8 EVRM niet uit.114 Een ander belangrijk gegeven is 

dat het recht op wonen geschonden kan zijn als iemand gedwongen zijn woning moet verlaten of zijn 

huis uitgezet wordt of niet terug mag keren naar de woning.115 Er is sprake van een woning indien er 

 
110 Barkhuysen en Van Emmerik 2017, p. 29; HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2928, r.o. 3.5, AB 2015/21, 
m.nt. S. Philipsen en J.C. de Wit (Staat/CAN, rookverbod). 
111 Barkhuysen en Van Emmerik 2017, p. 12-13. 
112 Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 40. 
113 Sweeney and Fox O’Mahony 2011, p. 126; EHRM 18 januari 2001, nr. 27238/95, par. 99 (Chapman/Verenigd 
Koninkrijk). 
114 Buyse, EHRLR 2006/3, p. 297. 
115 Onder andere EHRM (GK) 10 mei 2001, nr. 25781/94, par. 175 (Cyprus/Turkije); EHRM (GK) 9 oktober2003, 
nr. 48321/99, par. 96 (Slivenko/Letland); EHRM 24 april 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0424JUD002544606, NJB 
2012/1366 (Yordanova e.a./Bulgarije). 
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voldoende en voortdurende banden met een bepaalde plaats zijn.116 Dat houdt in dat zelfs de 

werkplek tot woning gerekend kan worden. Het werk kan immers zowel in een bedrijfspand als thuis 

uitgevoerd worden en daarmee kan de privéwereld en de werkzame wereld niet altijd volledig van 

elkaar gescheiden blijven.117 Ook bungalows en caravans vallen onder het begrip woning, zelfs als 

deze onrechtmatig worden bezet of zijn betrokken.118 Het EHRM gaat in de bescherming van artikel 8 

EVRM zelfs zo ver dat krakers en bewoners van illegaal geplaatste woonwagens door het recht op 

wonen worden beschermd.119 Zo bezien valt permanente bewoning van een recreatiewoning onder 

de bescherming van artikel 8 EVRM. In de eerste plaats zijn er door de permanente bewoning 

voortdurende banden met een bepaalde plaats. Ten tweede is een recreatiewoning een woning, die 

op grond van het bestemmingsplan is bestemd voor recreatie.  

Zoals in paragraaf 3.1 aangegeven heeft de overheid een resultaatsverplichting in de 

bescherming van het recht op wonen, bestaande uit negatieve en positieve verplichtingen. Negatieve 

verplichtingen moeten de overheid er in beginsel van weerhouden om grondrechten van burgers te 

schenden. Met betrekking tot het recht op wonen in artikel 8 EVRM wil dat zeggen dat de overheid 

geen inbreuk mag maken op het ongestoord bewonen van een woning. In de zaak McCann 

oordeelde het EHRM dat iedereen die het risico op een grote inmenging van het recht op wonen 

loopt, de motivering van deze inmenging moet kunnen laten onderzoeken bij een onafhankelijke 

rechtbank.120 Bij deze onafhankelijke rechter moet de bewoner de proportionaliteit van de 

inmenging in zijn recht op wonen kunnen laten toetsen, wat inhoudt dat de rechter gedetailleerd 

onderzoek doet en zijn oordeel deugdelijk motiveert. De bewoner moet hiertoe wel een beroep doen 

op artikel 8 EVRM, omdat de rechter geen ambtshalve proportionaliteitstoets hoeft uit te voeren.121 

Het recht op wonen is niet absoluut. Op grond van artikel 8 tweede lid EVRM is een inbreuk 

toegestaan ‘voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in 

het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het 

land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid 

of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’122 

 
116 Onder andere EHRM 24 november 1986, nr. 9063/80, par. 46 (Gillow/Verenigd Koninkrijk); EHRM 25 
september 1996, nr. 20348/92, par. 54 (Buckley/Verenigd Koninkrijk); EHRM 18 november 2004, nr. 58255/00, 
par. 36-37 (Prokopovich/Rusland). 
117 EHRM 16 december 1992, ECLI:NL:XX:1992:AD18.00, par. 29-30, NJ 1993/400, m.nt. E.J. Dommering 
(Niemietz/Duitsland). 
118 EHRM 17 oktober 2013, nr. 27013/07, par. 141 (Winterstein e.a./Frankrijk). 
119 EHRM 25 september 1996, nr. 20348/92, par. 76 (Buckley/Verenigd Koninkrijk); EHRM 18 januari 2001, nr. 
27238/95, par. 92 (Chapman/Verenigd Koninkrijk); EHRM 24 april 2012, nr. 25446/06, par. 103 (Yordanova 
e.a./Bulgarije). 
120 EHRM 13 mei 2008, nr. 19009/04, par. 50 (McCann/Verenigd Koninkrijk). 
121 Vols, WR 2015/16, p. 17. 
122 Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 111. 
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Positieve verplichtingen moeten er juist voor zorgen dat de overheid actief grondrechten 

respecteert. Dit kwam voor het eerst tot uitdrukking in de Belgische Taalzaak. In deze zaak werd door 

het EHRM bepaald dat iedereen toegang moet krijgen tot bestaande onderwijsvoorzieningen.123 De 

aanwezigheid van positieve verplichtingen voor de staat zijn in latere uitspraken verder bevestigd.124 

Of de overheid aan een positieve verplichting moet voldoen, hangt af van het feit of deze verplichting 

voor een redelijk evenwicht (fair balance) zorgt tussen het individuele grondrecht en het algemeen 

belang dat de overheid dient.125 Ter bepaling van het redelijk evenwicht sluit het EHRM aan bij de 

toets of een inbreuk op grond van artikel 8 tweede lid EVRM is toegestaan.126 Daardoor maakt het 

voor de uitvoering niet uit of er een negatieve of positieve verplichting is. 

 

3.3 Inbreukmogelijkheden 

Door de ruime interpretatie van het begrip ‘huis’ wordt er vaak al snel aangenomen dat er van een 

inbreuk op het recht op wonen sprake is. Doordat artikel 8 EVRM niet absoluut is geformuleerd, is 

een inbreuk op dit recht mogelijk, als aan een drietal voorwaarden is voldaan. Ten eerste is de 

inbreukmogelijkheid voorzien bij wet. Ten tweede dient het een geoorloofd doel en ten derde is de 

beperking noodzakelijk in een democratische samenleving. Als deze drie voorwaarden van 

toepassing zijn, dan is de inbreuk op het grondrecht geoorloofd.127 De drie voorwaarden worden in 

de volgende drie paragrafen verder uitgewerkt.  

 

3.3.1 De beperking is voorzien bij wet 

Met het vereiste dat de beperking is voorzien bij wet wordt zowel het geschreven recht als het 

ongeschreven recht bedoeld.128 In het Sunday Times-arrest werd aan de term ‘voorzien bij wet’ twee 

vereisten toegeschreven. In de eerste plaats moet de wet toegankelijk of kenbaar zijn.129 Als de 

regels zijn gepubliceerd is vaak al voldaan aan de toegankelijkheid of kenbaarheid. Belangrijk hierbij 

is dat ‘redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het individu zijn rechten en plichten kan 

kennen.’130 In de tweede plaats moet de wet voldoende nauwkeurig geformuleerd oftewel 

voorzienbaar zijn. Dit wil zeggen dat mensen behoorlijk zeker moeten kunnen voorzien op welke 

 
123 EHRM 23 juli 1968, nr. 1474/62, par. B 3-4 (Belgische Taalzaak). 
124 EHRM 13 juni 1979, nr. 6833/74, par. 31 (Marckx/België); EHRM 21 juni 1988, nr. 10126/82, par. 32-33 
(Plattform ‘Ärzte für das Leben’/Oostenrijk).  
125 EHRM 17 oktober 1986, nr. 9532/81, par. 37 (Rees/Verenigd Koninkrijk). 
126 Gerards 2011, p. 234. 
127 Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 68. 
128 Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 112. 
129 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, par. 49, NJ 1980/146, m.nt. E.A. Alkema (Sunday Times/Verenigd 
 Koninkrijk); Gerards 2011, p. 98.  
130 Gerards 2011, p. 120. 
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manier een grondrecht is beperkt, zodat ze daar rekening mee kunnen houden in hun doen en 

laten.131 In latere uitspraken is het begrip ‘voorzien bij wet’ nader ingevuld. Het EHRM heeft 

aangegeven dat het er niet primair om gaat of een bepaling helder en duidelijk is geformuleerd, 

omdat rigide en precieze bepalingen geen rekening met gewijzigde omstandigheden kunnen houden, 

maar dat de persoon de inbreuk op een grondrecht had kunnen voorzien.132 Het vereiste dat de 

beperking bij wet is voorzien levert zelden problemen op en wordt over het algemeen al snel 

aangenomen.133 

 

3.3.2 De beperking dient een geoorloofd doel 

In artikel 8 tweede lid EVRM zijn de doelen genoemd die beperking van dit grondrecht toestaan. 

Deze doelen betreffen het belang van de nationale of openbare veiligheid, het economisch welzijn 

het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Het aantonen van 

een geoorloofd doel kent drie problemen, waardoor het EHRM vaak al snel aanneemt dat een 

inbreuk een dergelijk doel dient.134 In de eerste plaats gaat het EHRM over het algemeen mee in de 

door de staat aangevoerde doeleinden, omdat het beschuldigen van een staat van het aanvoeren 

van niet-legitieme doelstellingen gevoelig kan liggen. Vanwege deze gevoeligheid kan het EHRM er 

ook juist voor kiezen om bij de uitspraak de nadruk niet te leggen op het legitieme doel, maar op de 

noodzakelijkheidstoets die in de volgende paragraaf besproken wordt.135 Deze aanpak komt duidelijk 

naar voren in de zaak Alekseyev tegen Rusland, waarin het EHRM aangeeft dat het onduidelijk is of 

de inmenging een legitiem doel diende. Het EHRM kiest er in deze zaak bewust voor om te toetsen 

op het laatste criterium ‘is de beperking noodzakelijk in een democratische samenleving’. Op die 

manier kan het EHRM in casu het demonstratieverbod breder neerzetten, dan alleen gericht op een 

legitiem doel.136 Overigens geeft het EHRM aan dat dit soort uitspraken niet heel vaak voorkomen.137 

Een tweede probleem met betrekking tot het legitieme doel is dat er meerdere legitieme doelen 

tegelijkertijd relevant kunnen zijn. Ten derde zijn de doelcriteria ruim geformuleerd, waardoor een 

 
131 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, par. 49, NJ 1980/146, m.nt. E.A. Alkema (Sunday Times/Verenigd 
Koninkrijk). 
132 Gerards 2011, p. 123; EHRM 25 november 1999, nr. 25594/94, par. 31 (Harshman & Harrup/Verenigd 
Koninkrijk); EHRM 17 mei 2010 (GK), ECLI:NL:XX:2010:BN2942, par. 238, NTM/NJCM-bull. 2010/1076, m.nt. 
T.J.M. Mertens (Kononov/Letland). 
133 Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 113. 
134 Gerards 2011, p. 133; Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 114-115. 
135 Gerards 2011, p. 134-135. 
136 EHRM 21 oktober 2010, nrs. 4916/07, 25924/08 en 14599/09, par. 69, EHRC 2011/6, m.nt. J.P. Loof 
(Alekseyev/Rusland). 
137 EHRM 28 november 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1128JUD007250813, par. 296 (Merabishvili/Georgië).  

https://www.navigator.nl/document/id14544e1a01464013b745303a24bf5ab9?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-82711e6f-c98b-40b6-a598-61abae894793
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beperking van een bepaald grondrecht al snel onder een van de doelcriteria valt.138 Dit blijkt 

bijvoorbeeld ook uit een zaak uit 2007,139 waarin de term ‘bescherming van de openbare orde’ zeer 

ruim werd uitgelegd. In deze zaak beperkt de bescherming van de openbare orde zich niet tot het 

voorkomen van wanordelijkheden en het voorkomen van rellen, maar strekt het zich uit tot het 

voorkomen van institutionele wanorde.140 Doordat een geoorloofd doel over het algemeen 

overgenomen wordt en aanwezig wordt geacht, doet het EHRM ook niet altijd moeite om te bepalen 

onder welk geoorloofd doel een bepaalde inbreuk valt. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk in de zaak 

Wasmuth uit 2011, waarin het EHRM een inbreuk op grond van artikel 9 tweede lid EVRM toestond, 

zonder dat het Hof duidelijk aangaf onder welk legitiem doel deze toegestane inbreuk viel.141  

 

3.3.3 De beperking is noodzakelijk in een democratisch samenleving 

Zoals al enigszins blijkt uit de vorige paragraaf uit de zaak Alekseyev tegen Rusland, is de vraag of een 

beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving de belangrijkste beperkingsgrond.142 Het 

EHRM geeft in deze zaak aan dat ze de noodzakelijkheidstoets boven de toepassing van het juiste 

legitieme doel stelt, juist om een meer algemene opvatting of waarde vast te stellen.143 Tegelijkertijd 

is het een behoorlijk vage voorwaarde, want wat is noodzakelijk en wat houdt een democratische 

samenleving precies in? Aan deze begrippen heeft het EHRM nadere invulling gegeven.144 Zo vond in 

het Handyside-arrest een eerste inkadering van het begrip noodzakelijkheid plaats. Het EHRM gaf in 

dit arrest bij de invulling van het begrip ‘noodzakelijk’ aan dat het zich ergens tussen onmisbaar en 

toelaatbaar, normaal, nuttig, redelijk of tijdig bevond.145 In latere uitspraken is de invulling meer 

specifiek en daardoor beter toetsbaar gemaakt. De twee toetsingsgronden die op basis van de 

jurisprudentie zijn ontstaan, zijn proportionaliteit en subsidiariteit, in relatie tot een bepaalde mate 

van beoordelingsvrijheid voor de staten.146 

De proportionaliteitstoets betekent dat er een afweging gemaakt moet worden tussen het 

aangetaste belang en het nastreefde doel. De proportionaliteitstoets wordt onderzocht op basis van 

twee factoren. De eerste houdt in dat de beperking belangrijk is in verband met een dwingende 

 
138 Gerards 2011, p. 133-134; Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 115. 
139 EHRM 7 juni 2007, nr. 71251/01, par. 43, EHRC 2007/87, m.nt. Ph. Kiiver (Parti Nationaliste Basque – 
Organisation Régionale d’Iparralde/Frankrijk).  
140 Kiiver EHRC 2007/87, p. 13. 
141 EHRM 17 februari 2011, nr. 12884/03, par. 55 (Wasmuth/Duitsland). 
142 Gerards 2011, p. 140. 
143 Loof, EHRC 2011/6. 
144 Gerards 2011, p. 140-141; Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 113. 
145 EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, par. 48 (Handyside/Verenigd Koninkrijk). 
146 Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 120. 
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maatschappelijke behoefte.147 In het Handyside-arrest spreekt het EHRM uit dat het aan de staten 

zelf is om een eerste beoordeling te maken inzake de toepassing van de dringende maatschappelijke 

behoefte.148 In het Sunday Times-arrest stelt het EHRM dat er sprake is van de aanwezigheid van een 

dringende maatschappelijke behoefte als het nagestreefde doel gerechtvaardigd is én een dwingend, 

zwaarwegend en maatschappelijk belang betreft, waarbij alle belangen worden betrokken.149 In dat 

geval is inbreuk op een grondrecht toegestaan. Een inbreuk op een grondrecht is dus niet toegestaan 

als het EHRM oordeelt dat er geen zwaarwegend belang is of dat niet aan het doel voldaan wordt.150 

In de tweede plaats moet de beperking relevant en toereikend zijn.151 Dit wil zeggen dat een inbreuk 

niet is toegestaan als de aangedragen grond(en) geen ‘wezenlijke bijdrage aan een belangrijk 

maatschappelijk doel betreffen’.152 Een inbreuk is ook niet toegestaan als de gekozen maatregel 

ongeschikt is om het betreffende doel te bereiken.153 Dit was bijvoorbeeld het geval in de zaak 

Soltysyak tegen Rusland, waarin het EHRM een volledig reisverbod ongeschikt achtte om te 

voorkomen dat een gepensioneerde militair geheime informatie doorgaf aan anderen. Deze 

informatie kon namelijk op meerdere manieren doorgegeven worden, ook zonder fysiek contact 

tussen de militair en anderen. Het volledige reisverbod schoot dan ook zijn doel voorbij.154 In geval 

van een inbreuk op het recht op wonen moet een goede belangenafweging gemaakt worden, waarbij 

de nationale rechter deze nauwkeurig moet onderzoeken en goed motiveren.155 

Het vereiste van subsidiariteit wil zeggen dat er geen zwaardere middelen gebruikt worden 

dan noodzakelijk om het doel te bereiken; de inbreuk op het betreffende grondrecht moet zo klein 

mogelijk blijven.156 Zo werd het wettelijk monopolie van de publieke omroep in de Lentia-zaak 

veroordeeld. In deze zaak zijn er minder beperkende oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door 

voorwaarden aan licenties te verbinden of particuliere deelname aan de publieke omroep toe te 

staan.157 Bij een inbreuk op het recht op wonen moeten de nationale autoriteiten de noodzaak van 

deze inbreuk aantonen en motiveren. Als ontruiming inderdaad noodzakelijk is, dan moeten 

afhankelijk van de casus de mogelijkheden voor alternatieve woonruimte onderzocht worden, 

 
147 Zie bijvoorbeeld EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, par. 48 (Handyside/Verenigd Koninkrijk); EHRM 26 
april 1979, nr. 6538/74, par. 62 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk); EHRM 15 mei 2014, nr. 19554/05, par 74 
(Taranenko/Rusland). 
148 Zie bijvoorbeeld EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, par. 48 (Handyside/Verenigd Koninkrijk). 
149 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, par. 65 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk); Gerards 2011, p. 145 . 
150 Gerards 2011, p. 142 en 145. 
151 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, par. 67 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk). 
152 Gerards 2011, p. 142. 
153 Gerards 2011, p. 156. 
154 EHRM 10 februari 2011, nr. 4662/05, par. 53 (Soltysyak/Rusland). 
155 EHRM 21 juni 2011, nr. 48833/07, par. 69 (Orlić/Kroatië); EHRM 17 oktober 2013, nr. 27013/07, par. 148 
(Winterstein e.a./Frankrijk). 
156 Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 120. 
157 EHRM 24 november 1993, ECLI:NL:XX:1993:AD1994, par. 39, NJ 1994/559, m.nt. E.J. Dommering (Lentia). 
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aangezien ontruiming dakloosheid tot gevolg kan hebben.158 Alleen aangeven dat bewoners 

onrechtmatige bewoners zijn is, ondanks de legitimiteit daarvan op grond van nationale wetgeving, 

onvoldoende en kan schending van artikel 8 EVRM opleveren.159 

Tot slot is de mate van beoordelingsvrijheid van de staten van belang. Heeft een staat veel 

beoordelingsvrijheid, dan kan het EHRM minder intensief toetsen. Het EHRM onderzoekt dan vooral 

de vraag of een staat kennelijk onredelijk heeft gehandeld en het is aan de klager om de 

onrechtvaardige grondrechtenbeperkende maatregel aan te tonen. Bij een beperkte 

beoordelingsvrijheid daarentegen toetst het EHRM kritischer. Het EHRM onderzoekt dan intensief de 

feiten en bekijkt of de belangen goed zijn afgewogen.160 De vraag is alleen hoe het EHRM bepaalt dat 

een staat een grote of kleine mate van beoordelingsvrijheid heeft. Gerards heeft op basis van 

jurisprudentie drie factoren aangedragen op basis waarvan de mate van beoordelingsvrijheid 

bepaald kan worden. Deze factoren van Gerard worden door diverse auteurs vaker aangehaald 

vanwege de overzichtelijkheid.161 Dit zijn in de eerste plaats de mate van consensus tussen Europese 

staten over een bepaald onderwerp. Hoe groter de consensus hoe enger de beoordelingsvrijheid van 

staten wordt. Het vaststellen van de mate van consensus tussen staten is niet altijd eenvoudig vast te 

stellen, zoals ook blijkt uit de zaak Egeland en Hanseid tegen Noorwegen waarin het EHRM oordeelt 

dat er sprake is van een ruime mate van consensus tussen staten, terwijl in een concurring opinion 

door een van de rechters is aangegeven dat er juist sprake is van weinig consensus op basis van een 

andere interpretatie van dezelfde feiten.162 De tweede factor aan de hand waarvan de 

beoordelingsvrijheid bepaald kan worden, betreft het beter-toegerust-argument. Dit houdt volgens 

Gerards in dat staten een grotere beoordelingsvrijheid krijgen als zij beter dan het EHRM in staat zijn 

om ‘een oordeel te geven over de noodzakelijkheid, geschiktheid, proportionaliteit of redelijkheid in 

algemene zin van bepaalde maatregelen of omdat zij beter zijn gelegitimeerd’.163 Het beter-

toegerust-argument wordt vooral toegepast in zaken die voor een staat moreel, ethisch of politiek 

gevoelig liggen.164 In dergelijke zaken zal het EHRM een nationale rechter sneller een ruimere 

beoordelingsvrijheid toekennen. De derde factor betreft de aard en gewicht van het aangetaste 

recht. Hoe meer het aangetaste recht het kernrecht raakt, hoe kleiner de beoordelingsvrijheid voor 

de staat. Het EHRM beoordeelt de aard en het gewicht van het aangetaste recht aan de hand van 

 
158 EHRM 17 oktober 2013, nr. 27013/07, par. 158-159 (Winterstein e.a./Frankrijk). 
159 EHRM 24 april 2012, nr. 25446/06, par. 122 (Yordanova e.a./Bulgarije). 
160 Gerards 2011, p. 190. 
161 Glas 2022, par. 22.3; aldus ook Van Toor 2017, par. III.6.2.4.3.a. 
162 Gerards 2011, p. 198; E.J. Dommering, NJ 2011/332, p. 12. 
163 Gerards 2011, p. 199; EHRM 24 november 1986, nr. 9063/80, par. 56 (Gillow/Verenigd Koninkrijk); EHRM 27 
mei 2004, nr. 66746/01, par. 82 (Connors/Verenigd Koninkrijk). 
164 Gerards 2011, p. 200. 
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menselijke waardigheid, persoonlijke autonomie, democratie en pluralisme.165 Zaken die artikel 8 

EVRM raken, dus ook het recht op wonen, behoren volgens het EHRM tot de kern van het recht en 

hebben derhalve een smalle beoordelingsvrijheid voor staten.166 In zaken waarin het recht op wonen 

in het geding is, moeten de nationale autoriteiten hun besluit goed onderbouwen en moet er een 

deugdelijke belangenafweging hebben plaatsgevonden.167 

 

3.4 Tussenconclusie 

Wat houdt het recht op wonen van artikel 8 EVRM in? Het recht op wonen staat beschreven in artikel 

8 EVRM en moet conform artikel 1 EVRM door de Nederlandse staat gegarandeerd worden. De 

overheid heeft een resultaatsverplichting om het recht op wonen te beschermen. Het recht op 

wonen is echter niet absoluut en kan ingeperkt worden indien een van de inperkingsgronden van 

artikel 8 tweede lid EVRM van toepassing is. Een inbreuk is toegestaan als deze is voorzien bij wet, 

een geoorloofd doel dient en als de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving.  

Voorzien bij wet wil zeggen dat de beperking toegankelijk en voorzienbaar is. Dit vereiste 

wordt vaak al snel door het EHRM aangenomen. De geoorloofde beperkingsdoelen staan opgesomd 

in het tweede lid van artikel 8 EVRM. Het vereiste dat een legitiem doel wordt gediend, wordt vaak al 

snel aangenomen. De derde reden om een inbreuk toe te staan, is dat de beperking noodzakelijk is in 

een democratische samenleving. Dit is de belangrijkste beperkingsgrond. Een beperking is 

noodzakelijk in een democratische samenleving als de beperking proportioneel is en er een middel 

wordt toegepast die niet zwaarder is dan noodzakelijk, waarbij tevens rekening moet worden 

gehouden met de beoordelingsvrijheid van individuele staten. In geval van een beroep op een 

kernrecht, zoals het recht op wonen, is de mate van beoordelingsvrijheid voor staten klein en de 

motiveringsplicht om de proportionaliteit en evenredigheid aan te tonen groot. 

  

 
165 Gerards 2011, p. 216-217. 
166 EHRM 27 mei 2004, nr. 66746/01, par. 82 (Connors/Verenigd Koninkrijk); EHRM 13 mei 2008, nr. 19009/04, 
par. 49 (McCann/Verenigd Koninkrijk); EHRM 17 oktober 2013, nr. 27013/07, par. 148β (Winterstein 
e.a./Frankrijk). 
167 EHRM 21 juni 2011, nr. 48833/07, par. 69 (Orlić/Kroatië). 
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4. Beschermt artikel 8 EVRM de permanente bewoners van recreatiewoningen? 

4.1 Inleiding 

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, betreft de vraag in hoeverre het recht op wonen de 

permanente bewoners van recreatiewoningen beschermt? Zoals in paragraaf 3.2 vermeld, valt het 

bewonen van recreatiewoningen onder het recht op wonen van artikel 8 eerste lid EVRM.168 In de 

volgende paragrafen wordt onderzocht of inbreuk op het recht op wonen in een recreatiewoning, op 

basis van artikel 8, tweede lid, EVRM, is toegestaan. Allereest moet onderzocht worden of de 

beperking van permanente bewoning van recreatiewoningen is voorzien bij wet. De wettelijke 

bepalingen inzake de permanente bewoning van recreatiewoningen zijn artikel 5.18 Bor en artikel 

5.37 Omgevingswet. De Omgevingswet wordt naar verwachting op 1 januari 2023 ingevoerd.169  

In paragraaf 4.2 wordt op deze bepalingen dieper ingegaan om te bepalen hoe de beperking 

in beide wetten is voorzien bij wet. In paragraaf 4.3 wordt beoordeeld of er een geoorloofd doel is, 

die de beperking kan rechtvaardigen. Gezien het belang van de noodzakelijkheidstoets en het 

overzicht is de vraag of de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving voor artikel 

5.18 Bor en artikel 5.37 Omgevingswet opgesplitst. Allereerst wordt in paragraaf 4.4 de 

noodzakelijkheidstoetsing gedaan met betrekking tot artikel 5.18 Bor. Daarna volgt in paragraaf 4.5 

de bespreking van artikel 5.37 Omgevingswet in relatie tot de noodzakelijkheid in een democratische 

samenleving. Dit hoofdstuk sluit af met een tussenconclusie. 

 

4.2 Permanente bewoning van recreatiewoningen is voorzien bij wet 

Zoals ook blijkt uit de jurisprudentie is onder het huidige artikel 5.18 Bor beperking van het 

permanent bewonen van recreatiewoningen bij wet voorzien. Dit blijkt uit de verwijzing in artikel 

5.18 Bor naar artikel 2.12 Wabo, eerste lid, sub a, Wabo: het gebruik van gronden of bouwwerken in 

strijd met het bestemmingsplan kan worden toegestaan als er geen strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening. In geval van permanente bewoning van recreatiewoningen zijn er in artikel 4 

Bor vervolgens nog vier vereisten genoemd, die het mogelijk maken om een persoonsgebonden 

vergunning te verlenen om permanent een recreatiewoning te bewonen. Wordt aan deze vereisten 

niet voldaan én is er strijd met een goede ruimtelijke ordening, dan kan het permanent bewonen van 

een recreatiewoning niet worden vergund. In artikel 5.18 Bor is een beperking derhalve bij wet 

voorzien. Zoals in paragraaf 2.2.1 aangegeven is op grond van de peildatum voor de aanvang van 

 
168 EHRM 17 oktober 2013, nr. 27013/07, par. 141 (Winterstein e.a./Frankrijk). 
169 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 24 februari 2022 (Kamerstukken II 
2021/22, 33118, nr. 221). 
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permanente bewoning de kans dat een persoonsgebonden beschikking tot het bewonen van een 

recreatiewoning wordt afgegeven klein.  

Onder de Omgevingswet moet de gemeente een omgevingsplan voor het gemeentelijk 

grondgebied opstellen.170 In dit omgevingsplan worden de regels over de fysieke leefomgeving 

opgenomen en kan de gemeente een vergunningplicht instellen voor activiteiten in de fysieke 

leefomgeving.171 In artikel 5.1, eerste lid, sub a, Omgevingswet is opgenomen dat het verboden is om 

zonder omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit te verrichten. Een gemeente kan in het 

omgevingsplan bepalen dat de omgevingsplanactiviteit aangaande het permanent bewonen van een 

recreatiewoning middels een (persoonsgebonden) omgevingsvergunning is toegestaan mits aan 

bepaalde beoordelingsregels is voldaan (artikel 5.37 Omgevingswet).172 Een beperking van het recht 

op wonen is dan ook onder artikel 5.37 Omgevingswet bij wet voorzien. 

 

4.3 Permanente bewoning van recreatiewoningen dient een geoorloofd doel 

Zoals in paragraaf 3.3.2 naar voren kwam oordeelt het EHRM vaak al snel dat een geoorloofd doel 

met de beperking wordt gediend. In geval van permanente bewoning noemt de Afdeling als 

geoorloofd doel de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. Deze rechten en vrijheden 

kunnen beschermd worden door naleving van het bestemmingsplan, waardoor het recreatieve 

gebruik binnen het plangebied behouden kan blijven. Dit algemeen belang weegt voor de gemeente 

en de rechter zwaarder dan het persoonlijk belang van de bewoner, die in strijd met het 

bestemmingsplan de recreatiewoning bewoont.173 Vaker komt het echter voor dat de rechter de 

doelen niet specificeert. De rechter geeft dan slechts aan dat de inmenging een legitiem doel dient, 

omdat permanente bewoning in strijd met het bestemmingsplan verboden is.174 Dit wordt vervolgens 

niet verder gespecificeerd en onderbouwd.175 Door de ruime uitleg van het geoorloofde doel kan de 

Afdeling de beperking van permanente bewoning onder een van de in het tweede lid genoemde 

doelen plaatsen. Ook aan de tweede beperkingsvoorwaarde is onder artikel 5.18 Bor voldaan. Mijns 

inziens oordeelt de rechter ook onder artikel 5.37 Omgevingswet dat de beperking een geoorloofd 

doel dient. De overwegingen die onder artikel 5.18 Bor gelden, gelden immers onder de 

Omgevingswet ook.  

 

 
170 Artikel 2.4 Omgevingswet. 
171 Oldenziel & De Vos 2018, p. 110. 
172 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 197-199. 
173 Onder andere ABRvS 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2992, r.o. 6.4; ABRvS 18 december 2017 
ECLI:NL:RVS:2017:3593, r.o. 6.3; ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1747, r.o. 4.3.  
174 Onder andere ABRvS 12 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN7908, r.o. 2.4; Rb. Den Haag 26 oktober 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:12296, r.o. 10.  
175 Gerards 2007, p. 109. 
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4.4 Beperking van permanente bewoning van recreatiewoningen en het 

noodzakelijkheidsvereiste 

Om de vraag te beantwoorden of de beperking van permanente bewoning van recreatiewoningen 

noodzakelijk is in een democratische samenleving moet, zoals in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3, is 

aangegeven, achtereenvolgens onderzocht worden of deze beperking proportioneel is en voldoet 

aan het subsidiariteitsvereiste. Hierbij is de mate van beoordelingsvrijheid van de gemeente van 

belang. Deze drie vereisten worden in deze paragraaf besproken op grond van de huidige wetgeving.  

 

4.4.1 Het proportionaliteitsvereiste 

De beperking van permanente bewoning van recreatiewoningen moet proportioneel zijn. Dat wil 

zeggen dat, na afweging van alle belangen, het nagestreefde doel gerechtvaardigd is en een 

dwingend belang betreft. Deze beperking moet verder een wezenlijke bijdrage leveren aan een 

belangrijk maatschappelijk doel en de maatregel is geschikt om dit doel te bereiken.176  

Zoals in de inleiding al aangegeven zijn de belangen van alle actoren erg divers. Voor een groeiende 

groep mensen is het permanent bewonen van een recreatiewoning de enige mogelijk om te 

voorkomen dat zij niet op straat belanden. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt kunnen 

spoedzoekers, arbeidsmigranten of jongeren moeilijk een betaalbare woning bemachtigen.177 Ook 

kwetsbare personen met financiële, psychische of sociale problemen kunnen door hun problemen 

niet altijd in reguliere woningen terecht.178 Andere bewoners, zoals gepensioneerden, kiezen bewust 

voor de rust en ruimte op een recreatiepark.179 Als belangen vanuit de gemeente worden in de 

jurisprudentie de naleving van het bestemmingsplan180 en behoud van de recreatieve functie van het 

landelijke gebied genoemd.181 Dit zijn belangen die het algemeen belang betreffen en op basis van 

wetgeving zijn vastgesteld.182 De gemeente heeft de wettelijke plicht om alle belangen, dus zowel de 

persoonlijke als het algemeen belang zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.183 Het doel van deze 

belangenafweging is het voorkomen van onnodig nadelige gevolgen door het genomen besluit.184  

Met betrekking tot legalisatie van de permanente bewoning van recreatiewoningen blijkt dat 

de gemeente enige discretionaire ruimte heeft. Dat wil zeggen dat de gemeente over beleids- en 

 
176 ABRvS 18 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3593, r.o. 6.3. 
177 Van der Meulen & Van Mannekes, BR 2021/57, p. 55; ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:386, r.o. 8.1. 
178 Onder andere ABRvS 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2992. 
179 Lupi e.a. 2018, p. 53. 
180 ABRvS 26 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3909, r.o. 2.7. 
181 Onder andere ABRvS 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2992, r.o. 6.4; ABRvS 29 mei 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1747, r.o. 4.5.  
182 Schlössels e.a. 2020, p. 22. 
183 Artikel 3:4 Awb. 
184 ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, r.o. 7.4, AB 2022/120, m.nt. M. van Zanten. 

https://www.navigator.nl/document/iddbc690a7470948b9a9907de4a59cf4ad?anchor=id-0f15a5aa-c14a-4f25-9660-0e2c16a68953
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beoordelingsruimte, oftewel beslissingsruimte, beschikt ten behoeve van een goede 

belangenafweging. Deze beslissingsruimte is te herkennen aan de kan-bepaling in artikel 2.12 Wabo: 

de gemeente kan de omgevingsvergunning verlenen als de bij AMvB aangewezen activiteit, die in 

strijd is met het bestemmingsplan, niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.185 Het is aan 

het oordeel van de gemeente om te bepalen wat een goede ruimtelijke ordening voor een bepaalde 

locatie inhoudt.186 De gemeente moet hierbij rekening houden met een goede 

evenredigheidstoetsing, zoals bepaald in artikel 3:4, tweede lid, Awb.187 Indien een rechter oordeelt 

over een zaak met beslissingsruimte voor de gemeente, dan moet deze marginaal toetsen of het 

besluit van de gemeente niet kennelijk onevenredig is. De rechter mag immers vanwege de 

machtenscheiding niet op de stoel van de gemeente gaan zitten.188 De rechter motiveert vooralsnog 

meestal door middel van een standaardoverweging, die naar de beleidsruimte van de gemeente 

verwijst. In rechtszaken aangaande permanente bewoning van recreatiewoningen is zo’n standaard 

overweging bijvoorbeeld: ‘gegeven het (algemene) belang dat wordt gediend met de handhaving van 

het bestemmingsplan en met name het belang dat het gebruik van recreatiewoningen voor 

permanente bewoning naar het oordeel van het college de publieke recreatieve functie van het 

buitengebied aantast, het college een rechtens te respecteren belang heeft bij optreden tegen 

permanente bewoning.’189 In de jurisprudentie ben ik meer van dit soort standaard overwegingen 

tegengekomen.190 

Bij het afwegen van de belangen blijkt dat behartiging van het algemeen belang zwaarder 

wordt gewogen dan het persoonlijk belang van de bewoner.191 Dit leidt er toe dat onder de huidige 

wettelijke bepaling van 5.18 Bor de belangen om te handhaven zwaarder wegen dan de bevindingen 

van een arts met betrekking tot de nadelige medische gevolgen als gevolg van gedwongen 

verhuizing.192 In de jurisprudentie ben ik één uitspraak tegengekomen, waarin de rechter oordeelde 

dat handhaving van het verbod op permanente bewoning van een recreatiewoning op grond van 

medische en psychische klachten onevenredig werd geacht. De gemeente gaf in deze zaak ter zitting 

zelf aan dat handhaving zonder passende oplossing onredelijk was, gezien de bijzondere sociaal 

 
185 Teuben, 2004, par. 4.3.2. 
186 Schlössels e.a. 2020, p. 107-109. 
187 Huisman & Jak NTB 2019/20, p. 1. 
188 De Waard, AB Klassiek 2009/28, p. 3; Bots, JB 2016/65, p. 5. 
189 ABRvS 12 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN7908, r.o. 2.14; 24 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO6101, 
r.o. 2.13; 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2992, r.o. 6.4. 
190 ABRvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1857, r.o. 2.10.3; ABRvS 13 november 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1915, r.o. 10.8; ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1531, r.o. 12.2.  
191 Onder andere ABRvS 12 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN7996, r.o. 2.14; ABRvS 8 juli 2009, 
ECLI:NL:RVS:2009:BJ1895, r.o. 2.8; ABRvS 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2992, r.o. 6.4; ABRvS 18 
december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3593, r.o. 6.3. 
192 ABRvS 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4401, r.o. 5.1. 
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medische omstandigheden. Tevens heeft de gemeente de rechter in casu laten weten dat het college 

een persoonsgebonden gedoogbeschikking mogelijk wil maken op grond van nieuw beleid.193 

Sanders vindt het opmerkelijk dat het de bewoner is gelukt dat de Afdeling medeleven toont en het 

hoger beroep gegrond acht. Hij vraagt zich af of de mededeling van de gemeente van 

doorslaggevend belang is geweest om het hoger beroep gegrond te verklaren.194 De gedurende het 

gehele proces gewijzigde houding van de gemeente kan zeker van invloed geweest op het oordeel 

van de Afdeling. Aan de andere kant geeft de Raad van State in zijn jaarverslag van 2017 ook aan dat 

de bestuursrechter indringender gaat toetsen.195 Uit deze uitspraak blijkt mijns inziens een aanzet tot 

beleidswijziging bij de gemeente,196 waarbij de belangen van de burger op grond van bijzondere 

sociaal medische omstandigheden zwaarder kunnen gaan wegen. Deze aanzet blijkt ook uit een 

uitspraak die rechtbank Rotterdam begin dit jaar heeft gewezen. De rechter oordeelde in deze 

uitspraak dat aanvullend medisch onderzoek noodzakelijk is om, in het kader van een evenwichtige 

belangenafweging en gezien de problematiek van de bewoner, te bepalen of verhuizing mogelijk is. 

De voorzieningenrechter woog in zijn overweging ook de belangen van de verweerder en derde 

mee.197 In deze overweging oordeelt de voorzieningenrechter dat, alhoewel het besluit geschikt en 

noodzakelijk is, het onredelijk bezwarend is voor betrokkenen.198 De beginselplicht tot handhaving 

wordt hierdoor genuanceerd. Deze nuancering wordt ook voorgesteld in de conclusie van 

Widdershoven en Wattel inzake de evenredigheidstoets199 en de uitspraak van de Afdeling in het 

Harderwijkarrest.200  

In het Harderwijkarrest is het Unierechtelijke toetsingskader, dat door Widdershoven en 

Wattel is gewezen, toegepast.201 Kenmerkend aan dit, voor Nederland nieuwe, toetsingskader is de 

drietrapstoetsing, waarbij gekeken wordt naar de geschiktheid, de noodzakelijkheid en de 

evenwichtigheid van het besluit voor het te dienen doel.202 De Afdeling heeft in het Harderwijkarrest 

aangegeven dat de toetsingsintensiteit ‘wordt bepaald door onder meer de aard en de mate van de 

beleidsruimte van het bestuursorgaan, de aard en het gewicht van de met het besluit te dienen 

doelen en de aard van de betrokken belangen en de mate waarin deze door het besluit worden 

 
193 ABRvS 7 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3598, r.o. 3.3, AB 2019/124, m.nt. Sanders. 
194 Sanders, AB 2019/124.  
195 Jaarverslag Raad van State 2017, p. 61. 
196 Deze wijziging is voor het eerst genoemd door E.H.M. Hirsch Ballin, 2015, p. 47; zie voor een overzicht 
Ortlep & Zorg, AA 2018. 
197 Rb. Rotterdam 11 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:1132, r.o. 8. 
198 Rb. Rotterdam 11 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:1132. 
199 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven & A-G P.J. Wattel, ECLI:NL:RVS:2021:1468, bij ABRvS 7 juli 2021, nr. 
202006932/3/A3, 202002668/2/A3 en 202000475/2/A3. 
200 ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, r.o. 7.4 (Harderwijkarrest). 
201 ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, r.o. 7.7 (Harderwijkarrest). 
202 Concl. A.G. R.J.G.M. Widdershoven en P.J. Wattel, ECLI:NL:RVS:2021:1468, bij ABRvS 7 juli 2021, nr. 
202006932/3/A3, 202002668/2/A3 en 202000475/2/A3, p. 68. 



33 
 

geraakt. Naarmate die belangen zwaarder wegen, de nadelige gevolgen van het besluit ernstiger zijn 

of het besluit een grotere inbreuk maakt op fundamentele rechten, zal de toetsing intensiever zijn.’ 

Hoe de Afdeling in de toekomst een besluit aan de evenredigheid gaat toetsen, moet blijken uit haar 

uitspraken.203 Sinds februari 2022 zijn er enkele uitspraken gedaan door de Afdeling onder toepassing 

van de evenredigheidstoets. Vooralsnog lijkt de belangenafweging onder deze toets nog steeds door 

te slaan naar de gemeente/het algemeen belang, maar wel na een uitgebreide overweging waarbij 

alle belangen goed worden gemotiveerd.204 Deze wijziging maakt het in elk geval mogelijk dat 

uitzonderingen op de beginselplicht tot handhaving op gaan treden, doordat de marginale toetsing 

bij discretionaire besluiten minder strikt wordt en de lasten van een besluit beter verdeeld 

worden.205 In het kader van het beëindigen van permanente bewoning van recreatiewoningen is 

handhaving, behalve als er kans op legalisatie bestaat, geschikt en noodzakelijk. De toets die in deze 

het meest relevant is, betreft de evenredigheidstoets. Dit wil zeggen de toetsing of het besluit niet 

onredelijk bezwarend is voor betrokkenen al is het wel geschikt en noodzakelijk voor het te bereiken 

doel.206 

 

4.4.2 Subsidiariteitsvereiste 

Het subsidiariteitsvereiste wil zeggen dat er geen zwaardere middelen gebruikt worden dan 

noodzakelijk om het doel te bereiken. In het kader van de handhaving van permanente bewoning van 

recreatiewoningen is dit een belangrijk vereiste, omdat de bewoners als gevolg van de handhaving 

dakloos kunnen worden. Aan de andere kant heeft handhaving ook een geoorloofd doel ten aanzien 

van de openbare orde; te weten het behoud van de recreatieve functie.207 In de jurisprudentie vanaf 

2003, waarbij burgers in het kader van de permanente bewoning van recreatiewoningen een beroep 

doen op artikel 8 EVRM, blijkt dat het subsidiariteitsvereiste vaak niet expliciet wordt genoemd in het 

besluit van de rechter.208 Het subsidiariteitsvereiste komt wel meer impliciet terug als overweging 

dat bewoners van recreatiewoningen er van op de hoogte zijn dat er een recreatieve functie op deze 

woningen rust en geen woonbestemming en dat de gemeente op die grond tot handhaving kan en 

moet overgaan.209 Verder wordt het subsidiariteitsvereiste ook genoemd in een zaak waarbij de 

bewoner vanwege medische en financiële niet kan verhuizen. De rechter geeft aan hier niet in mee 

 
203 ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, r.o. 7.10 (Harderwijkarrest). 
204 ABRvS 28 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:603; ABRvS 16 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:763. 
205 ABRvS 23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:564. 
206 Huisman & Jak NTB 2019/20, par. 4.3.1. 
207 ABRvS 24 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO6101, r.o. 2.13; ABRvS 8 november 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2992, r.o. 6.4. 
208 ABRvS 12 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN7996; 8 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1895; ABRvS 8 
november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2992; 18 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3593. 
209 ABRvS 9 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU5840, r.o. 2.11.4. 

https://www.navigator.nl/document/idebc5fc335f2e49a581c5f7f5a1754dea?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-1dfd5e3a-8c9b-496c-b9da-c1d524247517
https://www.navigator.nl/document/id29a2c491177d4bfabb4160e158ae4090?anchor=id-7ac05286-804d-4078-b591-a379671fff0b
https://www.navigator.nl/document/id407889d8e98241e6acfd9e418ebd99eb?anchor=id-0cc21724-6fba-4639-b0f8-7804e2000e66
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te kunnen gaan, omdat de gemeente al een langere begunstigingstermijn aan deze bewoner had 

toegekend dan gebruikelijk en alternatieve woonruimte had aangeboden die de bewoner niet 

geaccepteerd heeft.210 Behoudens deze casus ben ik, ondanks de motiveringsplicht die op 

bestuursorganen rust,211 vooral magere motiveringen tegen gekomen, die mijns inziens om die reden 

niet in lijn liggen met de uitspraken van het EHRM.212 Vooral gezien het risico op dakloosheid moeten 

de nationale autoriteiten aantonen en motiveren dat er een noodzaak is dat bewoners de 

permanente bewoning van hun recreatiewoning moeten staken. Zoals het EHRM in Yordanova heeft 

bepaald is alleen de illegaliteit van de bewoning op grond van nationale wetgeving onvoldoende.213 

Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de bewoners kan er op grond van het 

subsidiariteitsvereiste bijvoorbeeld gezocht worden naar alternatieve woonruimte,214 of een langere 

termijn waarbinnen de bewoner vervangende woonruimte kan zoeken.215 Op grond van het 

toepassen van het Unierechtelijke en voor Nederland nieuwe toetsingskader is de kans groot dat de 

gemeente en de bestuursrechter in de toekomst ook dit vereiste vaker en beter gaan onderbouwen, 

en dus niet alleen indien medische en/of financiële problemen de oorzaak zijn van de permanente 

bewoning van de recreatiewoning. 

 

4.4.3 Beoordelingsvrijheid 

Om te bepalen of een inbreuk proportioneel is en voldoet aan het subsidiariteitsvereiste is de mate 

van beoordelingsvrijheid van de gemeente van belang. Zoals in paragraaf 3.3.3 aangegeven behoort 

het recht op wonen tot de kern van het recht en hebben staten daardoor weinig 

beoordelingsvrijheid.216 Gevolg van een smalle beoordelingsvrijheid is dat de rechter intensief moet 

toetsen. De gemeente moet dan aantonen dat de beperking van het recht op wonen is gebaseerd op 

een zorgvuldige en objectieve belangenafweging.217 De vraag is of er onder de huidige wetgeving een 

zorgvuldige en objectieve belangenafweging plaatsvindt. Uit jurisprudentie blijkt dat het betoog dat 

artikel 8 EVRM is geschonden faalt, omdat er ‘een billijke afweging heeft plaatsgevonden tussen de 

belangen van het individu enerzijds en die van de gemeenschap als geheel anderzijds’.218 Doordat tot 

 
210 ABRvS 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4401, r.o. 5.1-6; zie ook meer recent ABRvS 27 januari 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:158, r.o. 3.1. 
211 Artikel 3:46 Awb. 
212 Niet uitputtend: ABRvS 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2992, r.o. 6.4; ABRvS 20 juni 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:2014; Rb. Zeeland-West-Brabant 18 juni 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2643. 
213 EHRM 24 april 2012, nr. 25446/06, par. 122 (Yordanova e.a./Bulgarije). 
214 EHRM17 oktober 2013, nr. 27013/07, par. 158-159 (Winterstein e.a./Frankrijk). 
215 ABRvS 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4401, r.o. 5.1. 
216 EHRM 17 oktober 2013, nr. 27013/07, par. 148 (Winterstein e.a./Frankrijk); Gerards 2011, p. 217. 
217 Gerards 2011, p. 191. 
218 Zie bijvoorbeeld ABRvS 24 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO6101, r.o. 2.3; ABRvS 8 november 2017 
ECLI:NL:RVS:2017:2992, r.o. 6.4; ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1747, r.o. 4.4. 
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op heden de drietrapstoetsing naar geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid van het 

besluit voor het te dienen doel nauwelijks plaatsvindt, valt mijns inziens moeilijk uit te maken of de 

gemaakte afweging inderdaad billijk is geweest. 

Zoals ook in paragraaf 2.2.4 mag de gemeente alleen in een uitzonderlijke situatie afzien van 

handhaving. Dit is het geval als er een concreet zicht op legalisatie bestaat of als de handhaving erg 

onevenredig is in verhouding tot de met handhaving te dienen belangen.219 De nationale rechter 

toetst of er een concreet zicht op legalisatie bestaat en of het algemeen belang gediend is met 

handhaving. De Afdeling toont hier een grote mate van beoordelingsvrijheid voor de gemeente aan, 

bijvoorbeeld door het gebruik van de woorden ‘naar het oordeel van’ of woorden van gelijke 

strekking.220 De belangen en persoonlijke omstandigheden van de bewoners van een 

recreatiewoning worden nauwelijks meegewogen.221 Juist in zaken met beoordelingsvrijheid zal op 

basis van het nieuwe toetsingskader een betere evenredigheidstoetsing kunnen gaan 

plaatsvinden.222 Gevolg daarvan is mijns inziens, dat de motiveringsplicht van artikel 3:46 Awb breder 

toegepast gaat worden. Door de afnemende marginale toetsing en in het verlengde daarvan een 

toenemende evenredigheidstoetsing wordt indringende motivering noodzakelijk. Standaard 

overwegingen zullen om die reden steeds minder gebruikelijk worden.  

Op dit moment faalt een beroep op artikel 8 EVRM met betrekking tot de permanente 

bewoning van recreatiewoningen over het algemeen nog.223 De kans is groot dat de Afdeling en 

mogelijk in navolging daarvan, de gemeente, een nieuwe weg in slaat, waarbij de marginale toetsing 

vervangen wordt door een in meer of mindere mate evenredigheidstoets. Door nadruk op de 

aanwezige belangen en de afweging van mogelijk nadelige gevolgen bij de belanghebbenden, kan de 

belangenafweging mogelijk vaker naar de kant van de burgers omslaan.224 Om de 

evenredigheidstoetsing goed in te vullen stelt Barkhuysen de introductie van een besluit-

effectrapportage voor. Middels deze rapportage kan elke gemeente bepalen wat een besluit 

betekent voor belanghebbenden aan de hand van drie vragen: ‘Is het besluit geschikt (effectief en 

coherent?), noodzakelijk (zijn er even effectieve maar minder ingrijpende alternatieven?) en 

 
219 Rb Zutphen 27 januari 2004, ECLI:NL:RBZUT:2004:AQ7039, r.o. 3.7; ABRvS 24 maart 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AO6101, r.o. 2.13; ABRvS 28 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5059, r.o. 2.4; 18 juli 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BX1857, r.o. 2.10.3. 
220 Vgl. Schlössels 2020, p. 107; ABRvS 24 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO6101, r.o. 2.13; ABRvS 28 oktober 
2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5059, r.o. 2.4. 
221 Bijvoorbeeld 8 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1895, r.o. 2.8. 
222 Barkhuysen, NJB 2022/457. 
223 Niet uitputtend: ABRvS 12 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN7908; ABRvS 24 maart 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AO6101; ABRvS 28 april 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO8491; ABRvS 8 november 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2992. 
224 ABRvS 7 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3598, r.o. 3.3, AB 2019/124, m.nt. Sanders; ABRvS 2 februari 
2022, ECLI:NL:RVS:2022:285 (Harderwijkarrest). 

https://www.navigator.nl/document/iddbc690a7470948b9a9907de4a59cf4ad?anchor=id-0f15a5aa-c14a-4f25-9660-0e2c16a68953
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evenwichtig (hoe zwaar wegen de nadelige gevolgen voor betrokkenen?)’.225 De vereisten in het 

Besluit omgevingsrecht waaraan voldaan moet worden om een persoonsgebonden vergunning te 

verkrijgen om permanent een recreatiewoning te mogen bewonen, zijn zo strikt geformuleerd, dat 

deze een evenwichtige belangenafweging in de weg staan.226 Of deze strikte vereisten dat inderdaad 

doen, moet de toekomst uitwijzen. Voor nu lijkt mij dat hierdoor het recht op wonen onder artikel 

5.18 Bor in het geding is, omdat de gemeente zich eenvoudig achter de vereisten van de wet kan 

stellen. Was dit anders geweest als het wijzigingsvoorstel artikel 5.18 Bor toch zou zijn ingevoerd? 

Het belangrijkste verschil is de ruimere toepassingsmogelijkheid, mits voldaan aan geluidsnormen. 

De formulering is nog steeds strikt, met als belangrijkste nieuwe eis dat de woning voor 1 januari 

2020 moet zijn gebouwd; de bewoner hoeft de recreatiewoning dus niet meer vanaf een bepaalde 

datum in het verleden onafgebroken te bewonen.227 Dit wijzigingsvoorstel had daarom naar mijn 

idee wel meer mogelijkheden gehad voor een evenwichtige belangenafweging binnen de regels van 

de wet en zou derhalve een goede wijziging zijn geweest in de bescherming op het recht op wonen. 

 

4.5 Toetsing van het noodzakelijkheidsvereiste onder de Omgevingswet 

De Omgevingswet gaat uit van de principes ‘ja, mits’ en ‘decentraal, tenzij’.228 Dat wil zeggen dat elke 

activiteit in principe mogelijk is, en dat gemeenten meer ruimte krijgen voor eigen afwegingen 

binnen de mogelijkheden van het omgevingsplan en de evenwichtige verdeling van activiteiten over 

de fysieke leefomgeving.229 Doel van de Omgevingswet is dat de overheid gaat faciliteren.230 Om die 

reden zijn er geen rijksbrede vereisten, maar algemene regels gesteld waaronder permanente 

bewoning van recreatiewoningen vergund kan worden.231 In het omgevingsplan kan de gemeente 

wel een toetsingskader vaststellen waar de verleende vergunning aan moet voldoen.232 Om tot een 

goede afweging te komen of een vergunning om permanent in een recreatiewoning te wonen al dan 

niet verleend kan worden, moeten de belangen van alle partijen, burgers, recreatiebedrijven en 

overheid in onderling overleg afgewogen worden. De gemaakte keuzes moeten, net als onder de 

huidige wetgeving het geval is, conform artikel 3:46 Awb goed gemotiveerd worden.233  

 
225 Barkhuysen, NJB 2022/457. 
226 Van Ettekoven NJB 2021/101, p. 100. 
227 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de 
mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (Kamerstukken 
2020/21, 33118), p. 6. 
228 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 71. 
229 Boeve & Groothuijse 2019, p. 433. 
230 Verhoeven, M&R 2019/124, p. 778. 
231 Boeve & Groothuijse 2019, p. 442. 
232 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 172. 
233 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 7. 
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De keuzemogelijkheden voor de gemeente zijn onder de Omgevingswet meer uitgebreid. Zo 

kan de gemeente, afhankelijk van de vereisten van de fysieke leefomgeving, kiezen tussen een 

persoonsgebonden of zaaksgebonden omgevingsvergunning. Ook zijn er meer mogelijkheden voor 

maatwerk en is er een grotere afwegingsruimte. Zoals de Raad van State in zijn advies op de 

Omgevingswet heeft aangevoerd, kent deze vrijheid meerdere kanttekeningen. In de eerste plaats 

kan het juist zorgen voor minder rechtszekerheid dan beoogd. Elke gemeente kan immers eigen 

maatwerkvoorschriften opstellen omtrent permanente bewoning in recreatiewoningen. Maar ook in 

individuele gevallen is maatwerk mogelijk.234 Hierdoor kunnen er verschillen in uitvoering tussen 

gemeenten, maar ook tussen burgers, blijven bestaan. Daarnaast kan een grotere flexibiliteit ook 

voor hogere lasten voor het bestuur zorgen, omdat burgers nog mogelijkheden zien om regels te 

kunnen oprekken en eerder in bezwaar of beroep gaan. Ten derde kan de flexibiliteit juist zorgen 

voor extra regels, omdat er per casus specifieke regels gesteld kunnen gaan worden. De beoogde 

overzichtelijkheid kan daardoor omslaan in een onoverzichtelijk en onvoorspelbaar systeem.235 

Afvlakking van deze kanttekeningen is mogelijk. Dan moet de gemeente wel consistent 

beleid voeren en dit beleid ook zoveel mogelijk kenbaar maken.236 Zoals in de Memorie van 

Toelichting bij de Omgevingswet aangegeven is het belangrijk dat de gemeente de burger op tijd 

betrekt en laat participeren in de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Door participatie 

worden burgers eerder meegenomen in activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 

leefomgeving en kunnen hun visies en wensen meegewogen worden in het te voeren beleid en kan 

het te voeren beleid ook duidelijk gecommuniceerd worden met de burger.237 Als de gemeente 

echter besluit dat het voor de fysieke leefomgeving noodzakelijk is dat in een bepaald gebied geen 

permanente bewoning van recreatiewoningen plaatsvindt, dan kan de gemeente nog steeds 

genoodzaakt zijn om te handhaven. De Omgevingswet kent immers, net als onder de huidige 

wetgeving, de beginselplicht tot handhaving. Deze is in artikel 18.1 onderdeel c Omgevingswet 

opgenomen. Een gemeente kan afzien van handhaving als zij over gaat tot legalisatie of als een 

sanctie in een concreet geval onevenredig is. Dit moet per casus onderzocht worden.238 Als een 

gemeente overgaat tot handhaving, dan staan dezelfde sancties open als onder de huidige 

wetgeving.239  

 
234 Oldenziel & De Vos, BIP 2021/5.3.1. 
235 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 4, p. 28. 
236 Lurks & Van Renssen 2020, p. 162. 
237 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 39. 
238 Oldenziel & De Vos 2018, p. 154. 
239 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 582. 
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Gemeenten blijken onder de Omgevingswet flexibeler omgevingsplannen met ruime normen 

op te stellen.240 Hierdoor krijgt de gemeente een grote beoordelingsvrijheid bij het verlenen van 

vergunningen. Ondanks de kanttekeningen die met de verhoogde flexibiliteit gepaard gaan, te weten 

rechtsonzekerheid, hogere bestuurslasten, onoverzichtelijk en onvoorspelbaar systeem, is het 

voordeel dat de bestuursrechter indringender moet gaan toetsen. Hoe meer vrijheid het de 

gemeente heeft, hoe beter zij haar keuzes moet onderbouwen en verantwoorden.241 Hier sluit, zo 

geeft ook de VNG aan, de Europese evenredigheidstoetsing zoals beschreven in de conclusie van 

Widdershoven en Wattel uit paragraaf 4.4 goed bij aan. Deze toetsing biedt een zorgvuldige en 

gestructureerde rechterlijke argumentatie waarbij alle rechtstreeks betrokken belangen 

meegewogen moeten worden.242 De kans is groot dat op grond van de systematiek van de 

Omgevingswet, de mogelijkheden tot maatwerk en de toename van burgerparticipatie in combinatie 

met de toepassing van de evenredigheidstoetsing het recht op wonen beter gerespecteerd wordt 

onder de Omgevingswet. Dat wil overigens niet zeggen dat de burger altijd gelijk krijgt van de 

bestuursrechter en permanent zijn recreatiewoning mag blijven bewonen. Het betekent veeleer dat 

de noodzakelijkheidstoets betere invulling krijgt door zowel de gemeente (maatwerk en participatie) 

als de bestuursrechter (evenredigheidstoets).  

 

4.6 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk stond de volgende vraag centraal: In hoeverre beschermt het recht op wonen de 

permanente bewoners van recreatiewoningen? Uit de huidige jurisprudentie blijkt dat zaken waarin 

een beroep op artikel 8 EVRM wordt gedaan in relatie tot permanente bewoning van 

recreatiewoningen in bijna alle gevallen faalt. Onder de huidige wet wordt momenteel niet voldaan 

aan het vereiste dat de inbreuk gerechtvaardigd is in een democratische samenleving. De 

subsidiariteitstoets wordt overgeslagen en de belangenafweging pakt uit in het voordeel van de 

gemeente op grond dat de bewoning illegaal is en gehandhaafd moet worden. Ten aanzien van de 

beginselplicht tot handhaving lijkt sinds de conclusie van A-G Widdershoven en A-G Wattel uit 2021 

en het onlangs gewezen Harderwijkarrest wel een nuancering mogelijk. Door deze uitspraken komt 

de nadruk meer op de evenredigheidstoetsing te liggen en wordt de marginale toetsing door de 

rechter meer losgelaten. Hierbij kunnen de vereisten, zoals genoemd in Besluit omgevingsrecht, wel 

voor een uitdaging zorgen: deze vereisten zijn immers strikt geformuleerd. Op grond van die strikte 

formulering is, zelfs met een nadrukkelijker evenredigheidstoetsing, artikel 5.18 Bor moeilijk in 

 
240 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 38. 
241 Verhoeven, M&R 2019/124, p. 780. 
242 Gerards 2007, p. 112-113; Lurks & Van Renssen 2020, p. 168. 
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overeenstemming te brengen met het recht op wonen. In dat kader was wijzigingsvoorstel artikel 

5.18 Bor met zijn ruimere toepassingsmogelijkheden wel een goed voorstel geweest. 

 De Omgevingswet gaat uit van het uitgangspunt ‘ja, mits’ en een faciliterende overheid. Dat 

houdt in dat behoudens zwaarwegende bezwaren, in principe alles kan. De Omgevingswet is flexibel 

ingericht en laat aan de gemeente veel beoordelingsvrijheid. De gemeente kan dan ook afhankelijk 

van de vereisten van de fysieke leefomgeving er voor kiezen om een persoonsgebonden of 

zaaksgebonden vergunning te verlenen. Hierdoor heeft de gemeente ook meer mogelijkheden voor 

maatwerk. Dit heeft nadelen voor de rechtszekerheid, kan voor hogere uitvoeringslasten zorgen en 

zorgen voor een onoverzichtelijk en onvoorspelbaar systeem. Deze nadelen kunnen beperkt worden 

door consistent en publicatie van beleid, goede burgerparticipatie en het vroegtijdig betrekken van 

burgers. Doordat de beoordelingsvrijheid van de gemeente groot is, en de beoordelingsmarge klein - 

handhaven van permanente bewoning van recreatiewoningen gaat immers om een kernrecht - is het 

essentieel dat de gemeente zijn besluiten helder en ondubbelzinnig motiveert. De conclusie van 

Widdershoven en Wattel sluit goed aan bij de wijzigingen uit de Omgevingswet. Op grond van de 

systematiek van de Omgevingswet en de ingezette koers als gevolg van de conclusie van 

Widdershoven en Wattel is de kans groot dat de Omgevingswet beter in overeenstemming is met het 

recht op wonen. Wat overigens niet betekent dat bewoners van recreatiewoningen eerder een 

vergunning krijgen voor permanente bewoning. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Conclusie 

Aanleiding van dit onderzoek is de motie die Koerhuis en Van Eijs in 2020 hebben ingediend. Deze 

motie heeft in 2021 geleid tot het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bor. Dit wijzigingsvoorstel 

beoogt in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet artikel 5.18 Bor te verruimen, 

waardoor gemeenten eenvoudiger permanente bewoning van recreatiewoningen kunnen toestaan. 

Op die manier kan de woningnood verlicht worden. De voorwaarden, zoals in het huidige artikel 5.18 

Bor gesteld, zorgen er voor dat een persoonsgebonden omgevingsvergunning niet snel meer 

afgegeven kan worden. Gevolg is dat gemeenten handhavend moeten optreden, waardoor de 

bewoners die illegaal permanent een recreatiewoning bewonen de kans lopen om dakloos te 

worden. De centrale onderzoeksvraag is dan ook: Is de huidige wetgeving (artikel 5.18 Bor) en de 

voorgestelde wetgeving (wijzigingsvoorstel artikel 5.18 Bor en artikel 5.37 Omgevingswet) inzake 

de permanente bewoning van recreatiewoningen in overeenstemming met het recht op wonen (ex. 

artikel 8 EVRM)? Om deze vraag te beantwoorden zijn achtereenvolgens drie deelvragen behandeld.  

In het tweede hoofdstuk heb ik onderzocht wat de huidige en voorgestelde wettelijke 

bepalingen met betrekking tot de permanente bewoning van recreatiewoningen zijn. Permanente 

bewoning van recreatiewoningen wordt momenteel gereguleerd op grond van artikel 5.18 Bor. Een 

persoonsgebonden beschikking kan worden aangevraagd als aan vier vereisten is voldaan. De 

vereiste dat de bewoner al sinds 31 oktober 2003 permanent en ononderbroken in de 

recreatiewoning moet wonen, maakt dat er bijna nooit meer een persoonsgebonden beschikking kan 

worden afgegeven. Als de bewoner aan deze vereisten niet voldoet, kan de gemeente er voor kiezen 

om het bestemmingsplan te wijzigen, maar dit heeft als nadeel dat het een langdurig proces is. 

Verder kan de gemeente de illegale bewoning (tijdelijk) gedogen, maar dat biedt geen 

rechtszekerheid aan de bewoner. Tot slot kan de gemeente op grond van de beginselplicht tot 

handhaving het illegale gebruik handhaven, waarna de illegale bewoning onder dreiging van een 

sanctie gestaakt moet worden. 

Vervolgens is onderzocht wat de mogelijkheden voor permanente bewoning van 

recreatiewoningen op grond van het wetvoorstel van artikel 5.18 Bor zijn. Ondanks de beëindiging 

van de voorhangprocedure van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bor heb ik dit voorstel wel 

besproken, omdat het wellicht extra aanknopingspunten kan geven bij de aanbevelingen. Dit 

wijzigingsvoorstel houdt in dat de persoonsgebonden omgevingsvergunning ruimer toegepast kan 

worden. In dit voorstel moet de recreatiewoning voor 1 januari 2020 gebouwd zijn. Daarnaast kan de 

persoonsgebonden omgevingsvergunning eenmalig worden overgedragen aan een rechtsopvolger. 

Verder heeft het dezelfde systematiek als het huidige artikel 5.18 Bor. 
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Als laatste is in dit hoofdstuk onderzocht wat de mogelijkheden voor permanente bewoning 

van recreatiewoningen onder de voorgestelde Omgevingswet zijn. Deze wet treedt naar verwacht op 

1 januari 2023 in werking. De Omgevingswet kent twee leidende principes. Ten eerste ‘ja, mits’, wat 

betekent dat activiteiten in principe kunnen plaatsvinden. In de tweede plaats ‘decentraal, tenzij’, 

wat wil zeggen dat gebiedsontwikkelingen zo lokaal mogelijk gesloten moet worden. Artikel 5.37 

Omgevingswet bepaalt voor wie de omgevingsvergunning geldt. In principe is deze vergunning 

zaaksgebonden, maar het derde lid bepaald dat sommige vergunningen, zoals die voor de 

permanente bewoning van recreatiewoningen, ook persoonlijk vergund kan worden. Belangrijke eis 

in de Omgevingswet is dat de rechtvaardiging of weigering om te vergunnen goed gemotiveerd moet 

worden.  

In het derde hoofdstuk is vervolgens het recht op wonen behandeld. Het EHRM vat het recht 

op wonen ruim op. Hierdoor valt ook het illegaal bewonen van recreatiewoningen onder dit recht. 

Het recht op wonen is echter niet absoluut. Dat wil zeggen dat dit recht beperkt mag worden op 

grond van de wet. De beperking moet ook een van de geoorloofde doelen dienen, die beschreven 

staan in het tweede lid van artikel 8 EVRM. Daarnaast moet de beperking noodzakelijk zijn in een 

democratische samenleving. Dit houdt ten eerst in dat de beperking proportioneel is, oftewel er is 

een afweging gemaakt tussen het aangetaste belang en het nagestreefde doel: er is een dwingende 

maatschappelijke behoefte en de beperking is relevant en toereikend. Ten tweede wordt voldaan 

aan het subsidiariteitsvereiste. Dat wil zegen dat er geen zwaardere middelen gebruikt worden dan 

noodzakelijk om het doel te bereiken. Motivatie in geval van een inbreuk op het recht op wonen is 

essentieel, vooral als er een noodzaak tot ontruiming is. De overweging van de gemeente dat 

bewoners op grond van de wet illegale bewoners zijn is onvoldoende. Als ontruiming noodzakelijk is 

en dakloosheid tot gevolg heeft, rust er op de gemeente de plicht om alternatieve woonruimte te 

onderzoeken. Tot slot is de mate van beoordelingsvrijheid van staten van belang. Bij een kernrecht, 

zoals het recht op wonen hebben staten een nauwe beoordelingsvrijheid. Dat houdt in dat het EHRM 

intensief de feiten onderzoekt en checkt of de belangen goed zijn afgewogen.  

In het vierde hoofdstuk is onderzocht in hoeverre artikel 8 EVRM bescherming biedt aan het 

recht op wonen voor permanente bewoners van recreatiewoningen. Allereerst is onderzocht of de 

permanente bewoning van recreatiewoningen bij wet is voorzien. Dit is inderdaad het geval: de 

wettelijke bepaling zijn artikel 5.18 Bor artikel 5.37 derde lid Omgevingswet. Het tweede vereiste 

waar aan voldaan moet worden is dat de beperking van permanente bewoning een geoorloofd doel 

dient. De Afdeling kan de beperking van permanente bewoning van recreatiewoningen inderdaad 

onder een in artikel 8 tweede lid EVRM genoemd doel plaatsen. Dat zal onder de Omgevingswet niet 

anders zijn. 
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Dan volgt het derde en belangrijkste vereiste: is de beperking van permanente bewoning van 

recreatiewoningen noodzakelijk in een democratische samenleving. De beperking moet 

proportioneel zijn. Dat betekent dat na afweging van alle belangen het nagestreefde doel 

gerechtvaardigd is en een dwingend belang betreft. Onder de huidige wetgeving blijkt dat de 

belangen van de gemeente, vanwege de beginselplicht tot handhaving, zwaarder worden gewogen 

dan het persoonlijk belang van de bewoner. Dit jaar is er echter door de Afdeling een arrest gewezen 

waarin een kentering zichtbaar is. In het Harderwijkarrest is het Unierechtelijk toetsingskader m.b.t. 

de evenredigheidstoetsing zichtbaar. Dit kader toetst de geschiktheid, noodzakelijkheid en 

evenwichtigheid van het besluit. De toetsing wordt intensiever naarmate de belangen zwaarder 

wegen, de nadelige gevolgen ernstiger zijn of het besluit een grotere inbreuk maakt op fundamentele 

rechten. Gevolg van deze nieuwe toetsing is dat er uitzonderingen mogelijk worden op de 

beginselplicht tot handhaving. De rechter zal een minder strikte marginale toetsing bij discretionaire 

besluiten uitvoeren en de lasten van het besluit zullen beter verdeeld worden. Barkhuysen stelt een 

besluit-effectrapportage voor de gemeente voor, waardoor het bestuur al in de besluitfase motiveert 

of het besluit geschikt, noodzakelijk en evenwichtig is. Het gegeven dat er nu strikte vereisten, 

waaronder de peildatum van 31 oktober 2013, in het Besluit omgevingsrecht worden genoemd waar 

aan voldaan moet worden ter verkrijging van een persoonsgebonden omgevingsvergunning, lijkt me 

een goede toetsing van artikel 8 EVRM in de weg te staan, omdat de gemeente en de rechter zich 

eenvoudig achter de vereisten van de wet kunnen stellen. De verruiming die onder het 

wijzigingsvoorstel artikel 5.18 Bor mogelijk werd gemaakt, zou er mijns inziens voor gezorgd hebben 

dat een goede belangenafweging binnen de regels van de wet beter mogelijk en noodzakelijker was 

geworden. Om die reden zou dit een goede wijziging zijn geweest in de bescherming op het recht op 

wonen. 

De Omgevingswet gaat uit van ‘ja mits’ en ‘decentraal, tenzij’ en het doel is dat de overheid 

gaat faciliteren. In plaats van specifieke regels staan er vooral algemene regels in de Omgevingswet. 

Er zijn dan ook meer mogelijkheden voor maatwerk en de gemeente heeft een grotere 

afwegingsruimte. Daarnaast stellen gemeenten ook flexibeler omgevingsplannen op met ruimere 

normen. Dit kan zorgen voor rechtsonzekerheid, hogere bestuurslasten, onoverzichtelijk en een 

onvoorspelbaar systeem. Om die reden moet de bestuursrechter indringender gaan toetsen. Voor de 

gemeente wordt een goede motivering ten aanzien van de gemaakte keuzes daardoor nog 

belangrijker. De evenredigheidstoetsing uit de conclusie van Wattel en Widdershoven, waarbij de 

argumenten zorgvuldig en gestructureerd geformuleerd moeten worden en waarbij alle rechtstreeks 

betrokken belangen meegewogen moeten worden, sluit hier goed bij aan.  

Doordat de gemeente en de rechter zich bij zijn motivering eenvoudig achter de strikte 

vereisten van artikel 5.18 Bor kan stellen concludeer ik dat de huidige wetgeving niet in 
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overeenstemming is met artikel 8 EVRM. Op grond van de noodzaak tot indringender toetsen door 

de flexibele inrichting van en mogelijkheden tot maatwerk onder de Omgevingswet naast de 

ingezette koers als gevolg van de conclusie van Widdershoven en Wattel is de kans groot dat de 

Omgevingswet beter in overeenstemming is met het recht op wonen. 

 

5.2 Aanbevelingen 

Ten slotte wil ik enkele aanbevelingen doen waardoor reeds onder de huidige artikel 5.18 Bor, maar 

straks ook onder de Omgevingswet, het recht op wonen beter gerespecteerd gaat worden. 

In de eerste plaats geeft de conclusie van Widdershoven en Wattel een duidelijk 

toetsingskader in de vorm van een drietrapstoetsing aan de geschiktheid, de noodzakelijkheid en de 

evenwichtigheid van het besluit voor het te dienen doel. De strikte vereisten, met name de 

peildatum van 31 oktober 2013 kan problemen geven voor de evenredigheidstoetsing. Een 

mogelijkheid is om de voorwaarden, waaronder een persoonsgebonden omgevingsvergunning 

verleend kan worden, in aanloop naar de Omgevingswet lichter te laten meewegen indien die 

voorwaarden een evenwichtige belangenafweging in de weg staan. Op die manier wordt 

tegelijkertijd ook gelijk enigszins tegemoet gekomen aan de motie van Koerhuis en Van Eijs.  

In de tweede plaats kan de besluit-effectrapportage die Barkhuysen heeft voorgesteld 

geïntroduceerd worden. Daarmee bepaalt de gemeente al in de besluitfase of het besluit geschikt, 

noodzakelijk en evenwichtig is. Dit verbetert de motivering van het besluit. Zowel de gemeente als de 

rechter motiveren vaak erg mager. De gemeente heeft weliswaar beoordelingsruimte, maar is 

tegelijkertijd gebonden aan wettelijke vereisten en de beginselplicht tot handhaving. De rechter 

toetst vanwege die beoordelingsruimte marginaal en motiveert zijn uitspraak meestal met een 

standaard overweging. Door een betere motivering kan de belangenafweging tussen het algemeen 

en het persoonlijk belang duidelijker naar voren komen en dat kan het begrip bij de burger voor het 

besluit vergroten.  
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