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RvS tikt Stad op de vingers
FRITS POELMAN

GRONINGEN Groningen kan de ge-
meentelijke basisadministratie
niet langer alleen gebruiken voor
juridische stappen tegen bijvoor-
beeld huiseigenaren.

De basisadministratie is volgens de
Raad van State (RvS) niet duidelijk
genoeg om te bepalen wie waar
woont. Welke gevolgen de uitspraak
precies heeft, en of de stad bijvoor-
beeld wel zeker is van het inwoner-
tal, kan de gemeente nog niet zeg-
gen.

Directe aanleiding voor de tik op
de vingers is een dwangsom die aan
een huiseigenaar was opgelegd. Op
grond van de basisadministratie
concludeerde de gemeente dat hij
een woning zonder toestemming
(onttrekkingsvergunning) aan meer
dan twee mensen verhuurde.

Hij moest het aantal bewoners te-
rugbrengen en een dwangsom van
maximaal 5000 euro betalen. De
rechtbank veroordeelde de man,
maar hij ging in beroep. Volgens
hem hadden twee huurders het huis
zonder zijn medeweten onderver-
huurd.

De Raad van State bepaalt in haar
vonnis dat de gemeente op grond
van de basisadministratie hooguit
kan vermoeden of iemand op een
bepaald adres woont. Dat is niet ge-
noeg om maatregelen te treffen.

De administratie is niet ‘hard’ om-
dat inwoners bij de inschrijving
geen huur- of koopcontract of schrif-
telijke toestemming van de verhuur-
der of eigenaren hoeven te laten
zien. Volgens de RvS schreef de ge-
meente daardoor personen in die
niet in het huis woonden. Dat een in-
specteur de informatie controleerde
– een bewoner zou hebben verteld

dat er drie mensen woonden – voeg-
de niets toe. Hij maakte geen offici-
eel proces verbaal op en noteerde
niet met wie hij had gesproken.
Daardoor was de informatie oncon-
troleerbaar.

De gemeentelijke basisadmini-
stratie heette tot 1994 het bevol-
kingsregister en wordt momenteel
vervangen door de basisregistratie
personen. Alle overheidsinstanties,
zoals de belastingdienst en de socia-
le verzekeringsbank, kunnen daar
informatie uit halen. Sommige in-
formatie, zoals een verhuizing, moe-
ten burgers zelf doorgeven.


