
Omnummertabel 

Artikelnummer was Artikelnummer wordt 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsbepaling Artikel 1.1 Begripsbepaling 

Hoofdstuk 2 de huisvestingsvergunning Hoofdstuk 2 De verdeling van woonruimte 

 § 2.1 De huisvestingsvergunning 
Artikel 2 Aanwijzing vergunningplichtige 
woonruimte lid 1 t/m 3 

Artikel 2.1.1 Aanwijzing vergunningplichtige 
woonruimte lid 1 t/m 3 

Artikel 3 Criteria voor verlening 
huisvestingsvergunning 

Artikel 2.1.2 Criteria voor verlening 
huisvestingsvergunning 

Artikel 4 Inschrijving van woningzoekenden 
voor woningen van woningcorporaties lid 1 t/m 
6 

Artikel 2.2.1 Inschrijving van woningzoekenden 
voor woningen van woningcorporaties lid 1 t/m 
6 

Artikel 5 Aanvraag en inhoud 
huisvestingsvergunning lid 1 en 2 

Artikel 2.1.3 Aanvraag en inhoud 
huisvestingsvergunning lid 1 en 2 

 § 2.2 Inschrijving en aanbod 

Artikel 6 bekendmaking aanbod van 
woonruimte lid 1 t/m 3 

Artikel 2.2.2 Bekendmaking aanbod van 
woonruimte lid 1 t/m 3 

 § 2.3 Voorrang en urgentie 

Artikel 7 Voorrang bij woonruimte van een 
bepaalde aard, grootte en prijs lid 1, 2 a t/m h 
en 3 

Artikel 2.3.1 Voorrang bij woonruimte van een 
bepaalde aarde, grootte en prijs lid 1, 2 a t/m j 
en 3 

Artikel 8 Voorrang bij economische of 
maatschappelijke binding lid 1 en 2 

Artikel 2.3.2 voorrang bij economische of 
maatschappelijke binding lid 1 en 2 

Artikel 9 Voorrang bij urgentie, van toepassing 
voor de gemeenten in Zuid-Kennemerland 

Artikel 2.3.3 t/m Artikel 2.3.8 (opgedeeld in 
urgentie-categorieën) 

 Artikel 2.3.3 voorrang bij urgentie – algemeen 

Art 9. Lid 1 Art. 2.3.3 lid 1 

 Art 2.3.3 lid 2 (nieuw) 

Art. 9 lid 2 Artikel 2.3.3 lid 3 en verplaatst naar nadere 
regels 

Art. 9 lid 3 Artikel 2.3.4 voorrang bij urgentie – wettelijke 
groepen lid 1 & verplaatst naar nadere regels 

Art. 9 lid 3 sub a Art. 2.3.4 lid 1 sub a 

Art. 9 lid 3 sub b onder i t/m vi. Wordt verplaatst naar nadere regels 

Art. 9 lid 4 sub a Artikel 2.3.5 voorrang bij urgentie – 
sociaal/medische groepen lid 1 sub a 

Art. 9 lid 4 sub b Artikel 2.3.8 voorrang bij urgentie – overig 

Art. 9 lid 4 sub c Artikel 2.3.6 voorrang bij urgentie – 
stadsvernieuwing lid 1 

Art. 9 lid 4 sub d Art. 2.3.5 lid 2 

Art. 9 lid 5 Wordt verplaatst naar nadere regels 

Art. 9 lid 6 Art. 2.3.3 lid 4 & verplaatst naar nadere regels 

Art. 9 lid 7 Artikel 2.3.6 voorrang bij urgentie – 
stadsvernieuwing lid 1 t/m 2 & verplaatst naar 
nadere regels 

Art. 9 lid 8 Wordt verplaatst naar nadere regels 

Art. 9 lid 9 Art. 2.3.3 lid 5 

Art. 9 lid 10 Art. 2.3.3 lid 4 

 Art. 2.3.3 lid 6 (nieuw) 



Art. 9 lid 11 Wordt verplaatst naar nadere regels 

Art. 9 lid 12 Art. 2.3.5 lid 2 

Art. 9 lid 13 Art. 2.3.5a Inschrijftijdverlenging 

Art. 9 lid 14 Wordt verplaatst naar nadere regels 

Art. 9 lid 15 Wordt verplaatst naar nadere regels 

 Artikel 2.3.7 voorrang bij urgentie – 
uitstroomregeling (nieuw) 

Artikel 10 Verzoek om indeling in een 
urgentiecategorie 

Artikel 2.3.9 verzoek om indeling in een 
urgentiecategorie 

Artikel 11 Intrekken of wijzigen indeling in een 
urgentiecategorie of toewijzing 
inschrijftijdverlenging (lid 1 a tm d, 1, 2, 3) 

Artikel 2.3.5a en een gedeelte wordt verplaatst 
naar nadere regels 

Artikel 12 Rangorde woningzoekenden lid 1  
t/m 4 

Artikel 2.2.3 Rangorde woningzoekenden lid 1 
t/m 4 

 § 2.4 Verdeling woonwagenstandplaatsen 

Artikel 13 Huisvestingsvergunning voor een 
woonwagenstandplaats lid 1 

Vervalt 

Artikel 13 lid 2 t/m 6 Artikel 2.4.1 Huisvestingsvergunning voor een 
woonwagenstandplaats lid 1 t/m 5 

Artikel 14 Vruchteloze aanbieding lid 1 t/m 4 Artikel 2.2.4 Vruchteloze aanbieding lid 1 t/m 4 

Hoofdstuk 3 Wijzigingen in de 
woonruimtevoorraad 

Hoofdstuk 3 Woonruimtevoorraadbeheer 

 § 3.1 Onttrekken, omzetten en woningvormen 

Artikel 15 Aanwijzing vergunningplichtige 
gebouwen onder lid 1 en 2 

Artikel 3.1.1 Aanwijzing vergunningplichtige 
gebouwen onder lid 1 en 2 

Artikel 16 Aanvraag vergunning onder lid 1 en 2 Artikel 3.1.2 Aanvraag vergunning onder lid 1 en 
2 

Artikel 17 Voorwaarden en voorschriften Artikel 3.1.3 Voorwaarden en voorschriften 

Artikel 18 Weigeringsgronden onder a t/m f Artikel 3.1.4 Weigeringsgronden onder a t/m f 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 

 § 4.1 Handhaving en toezicht 

Artikel 19 Bestuurlijke boete (lid 1, 2: a, b, c) Artikel 4.1.1 Bestuurlijke boete 

 § 4.2 Restbepalingen 

Artikel 20 Experimenten Artikel 4.2.1 Experimenten 

 § 4.3 Overgangsrecht en slotbepalingen 

Artikel 21 intrekking oude verordening Artikel 4.3.2 Intrekking oude verordening 

Artikel 22 Hardheidsclausule Artikel 4.2.2 Hardheidsclausule 

Artikel 23 Inwerkingtreding Artikel 4.3.3 Inwerkingtreding 

Artikel 24 Citeertitel Artikel 4.3.4 Citeertitel 

 

Overzicht wijzigingen Huisvestingsverordening 

Artikel  Wijziging Reden 

1.1  Begripsbepaling Toevoeging: DAEB-norm: de 
inkomensgrens bedoeld in 
artikel 48, eerste lid, van de 
Woningwet; 

 

  Toevoeging: Digitaal 
platform: degene die een 

 



dienst van de 
informatiemaatschappij 
verleent gericht op het 
publiceren van 
aanbiedingen voor 
woonruimte; 

  Toevoeging: 
Eengezinswoning: hieronder 
wordt verstaan een 
eindwoning, hoekwoning, 
tussenwoning of vrijstaande 
woning; 

 

  Toevoeging: 
inschrijftijdverlenging: 
tijdelijke ophoging van de 
inschrijftijd; 

 

  Wijziging regio: 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude verwijderd 

 

  Toegevoegd: IJmond: de 
gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen 

 

  Wijziging Zuid-
Kennemerland: 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude verwijderd 

 

Artikel 
2.1.2 

Criteria voor verlenging 
huisvestingsvergunning 

Toegevoegd: lid 2 de 
inkomensgrens, bedoeld in 
het eerste lid worden 
jaarlijks per 1 januari 
aangepast op dezelfde wijze 
als de aanpassing door de 
minister van de 
huurprijsgrens van de 
doelgroep 

Duidelijkheid hoe de 
inkomensgrens jaarlijks 
veranderd. Maakt de HVV na 
landelijke wijziging ook nog 
actueel. 

Hoofdstuk 
2.3 

Voorrang en urgentie Wijziging: De 
urgentiecategorieën zijn 
losgekoppeld en hebben 
ieder een eigen artikel 
gekregen. 

Hier is voor gekozen om de 
regionale structuur van de 
HVV in dezelfde vorm te 
gieten. 

  Wijziging: een aantal 
uitwerkingen van 
urgentiecategorieën zijn uit 
de HVV gehaald en worden 
opgenomen in nadere 
regels 

Dit is de werkwijze van 
IJmond die Zuid-
Kennemerland overneemt. 
Dit is één van de wijzigingen 
voorgesteld in de 
uitgangspuntennotitie.  

Artikel 
2.3.1 

Voorrang bij 
woonruimte van een 
bepaalde aard, grootte 
en prijs 

aanvulling: lid b: 
woonruimte die geschikt is 
voor rolstoelgebruik 

Woonservice is van plan om 
woningen te labelen indien 
ze geschikt zijn voor mensen 
met een rolstoelindicatie. 



Deze mensen worden nu 
nog bemiddeld. 

  Toegevoegd: lid f: 
woonruimte die wordt 
aangeboden via een 
doorstroomregeling voor 
senioren kan met voorrang 
worden toegewezen aan 
huishoudens die voldoen 
aan de vereisten van die 
regeling 

Aangepast om gelijk te 
lopen met de regio. 

  Wijziging: lid h: 
jongerenwoning van 22 jaar 
of jonger naar 23 jaar of 
jonger 

Aangepast om gelijk te 
lopen met de regio waar 23 
jaar of jonger de norm is. 

  Toegevoegd: lid j: 
gelijkvloerse woonruimte 
kan voorrang gegeven 
worden aan huishoudens 
met een daartoe strekkende 
indicatie 

Aangepast om gelijk te 
lopen met de regio. 

Artikel 
2.3.5 

Voorrang bij urgentie – 
sociaal/medische 
groepen 

Toegevoegd: lid b: die in zijn 
lichamelijke en/of sociaal-
psychische gezondheid zeer 
ernstig wordt bedreigd als 
gevolg van de huidige 
woonsituatie, tijdelijke 
woonbegeleiding nodig 
heeft en die minimaal twee 
jaar inwoner is van een van 
de gemeenten van Zuid-
Kennemerland 

Dit valt onder urgentie+, een 
regionale regeling in Zuid-
Kennemerland waar de 
gemeente Haarlem en 
Woonservice mee bezig zijn. 
Ieder jaar zijn er ongeveer 
tien inwoners uit de regio 
Zuid-Kennemerland die 
aanspraak maken op 
urgentie maar niet in staat 
zijn om zelfstandig alles te 
regelen rondom een 
verhuizing. Deze regeling is 
ervoor bedoeld om deze 
kleine groep mensen hier in 
te begeleiden. Dit traject 
wordt opgepakt door 
Woonservice. 

Artikel 
2.3.7 

Voorrang bij urgentie – 
uitstroomregeling 

Toegevoegd Het gevolg van het Pact voor 
Uitstroom. De 
regiogemeenten hebben 
met het Pact voor Uitstroom 
afspraken gemaakt over de 
uitstroom van 
woningzoekenden die 
verblijven in een instelling 
op sociaal, maatschappelijk 
of medisch terrein. Dit 
artikel regelt de urgentie 
voor deze groep. 



Artikel 
2.4.1 

Huisvestingsvergunning 
voor een 
woonwagenstandplaats 

Verwijderd: lid 1 Dit was een fout in de oude 
verordening en is nu 
hersteld. Het lid ging over 
woonwagenstandplaatsen in 
de gemeente Haarlem. 

 


