
 

 

Stichting Woonbelangen 't Isselt 
Voorstsestraat 50-44 
7071 PK ULFT 
 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:   
Ons kenmerk:  17uit12234    
      

Onderwerp:  reactie op uw brief aan de gemeenteraad maart 2017 
 
 
Geachte heren Lieftink en Woonings, 
 
Op 16 maart verstuurde u een brief aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek aangaande een uitspraak 
van de Hoge Raad ecli:nl:2016:2084. 
 
Op 23 maart heeft de gemeenteraad gesproken over uw brief en het college opdracht gegeven zorg te 
dragen voor een reactie. In deze brief leest u onze reactie op uw brief. 
 
U vraagt de gemeente het vonnis van de Hoge Raad ten uitvoer te brengen. U geeft aan dat de Hoge Raad 
heeft uitgesproken dat recreatiewoningen als woningen gekenmerkt en behandeld dienen te worden. U bent 
van mening dat hierdoor de woningen op ’t Isselt ook in de BAG geregistreerd moeten worden als woning. 
 
De uitspraak die u aanhaalt handelt over de wijze waarop recreatiewoningen gekwalificeerd dienen te 
worden aangaande heffing van gemeentelijke belastingen.  
Indien de recreatiewoningen  op zichzelf beschouwd naar aard en inrichting zowel bestemd als geschikt zijn 
om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen dan zijn deze aan te merken als woning in het 
kader van de OZB. 
Zoals u zelf al aangeeft in uw brief hanteert de gemeente Oude IJsselstreek de juiste kwalificering voor het 
heffen van belastingen.  
Deze kwalificatie dient echter niet verward te worden met de bestemming van de recreatiewoningen of de 
registratie in de BAG. Hier wordt de gebruiksfunctie geregistreerd, te weten “logies”. 
 
U geeft aan dat in 2010  alle woningen zijn gekeurd volgens het Bouwbesluit en zodanig zijn gekwalificeerd 
als woning. 
 
Voorafgaand aan vertrekking van persoonsgebonden beschikking is ter plaatse nagegaan of de 
recreatiewoningen voldeden aan de door het Bouwbesluit gestelde veiligheidseisen. Hiermee wilde de 
gemeente zekerheid hebben dat de recreatiewoningen waarin tijdelijk permanent werd gewoond veilig 
waren. Dit verandert de recreatiewoning niet in een woning in het kader van het bestemmingsplan. 
 
Daarnaast geeft u aan dat de gemeente de woningen op ’t Isselt onjuist heeft geregistreerd in de BAG. 
Daardoor hebben de woningen op ’t Isselt geen voorlopig energielabel. 
Er wordt gemeten met 2 maten 

 
De recreatiewoningen op ’t Isselt zijn geregistreerd met de gebruiksfunctie “logies”. 
Een aantal van de bewoners hebben een persoonsgebonden beschikking waardoor het mogelijk is om 
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permanent te verblijven in de recreatiewoning. Bij wisseling van eigenaar zal ook de beschikking vervallen. 
Het feitelijk gebruik van een aantal recreatiewoningen is dus tijdelijk veranderd in “wonen”. 
In de BAG worden enkel wijzigingen gedaan op basis van officiële brondocumenten. Wij hebben naar 
aanleiding van uw verzoek nogmaals navraag gedaan bij het Kadaster om te vragen of de 
persoonsgebonden beschikking verwerkt dient te worden in de BAG. Wij ontvingen hierop het volgende 
antwoord; 
Wij adviseren u de persoonsgebonden beschikking niet in de BAG te registreren. Ten eerste heeft de 
beschikking betrekking op een persoon en niet op een object. Het ligt niet voor de hand een brondocument 
dat betrekking heeft op een persoon te registreren in een objecten registratie. Ten tweede zijn we 
voornemens bij de uitwerking van de nieuwe wet BAG die in 2018 ingaat voor te schrijven dat 
gedoogbesluiten niet meer in de BAG worden geregistreerd. Door een gedoogbesluit op te stellen in plaats 
van een vergunning bevestig je als gemeente dat er sprake is van een illegale situatie, die expliciet niet 
wordt vergund of wordt toegestaan. Dat er (tijdelijk) wordt afgezien van handhaving, betekent dus niet dat er 
een legale situatie ontstaat.   
 
Er is dus geen reden om de gebruiksfunctie van de recreatiewoningen aan te passen in de BAG. 
 
Wat betreft het verkrijgen van een energielabel betreft zijn er mogelijkheden deze te verkrijgen, zoals na te 
lezen valt op energielabel.nl . Recreatiewoningen met de BAG registratie “logies” moeten dan wel 
beschikken over een Energie-Index. Of wellicht vallen de woningen onder de genoemde uitzonderingen. 
 
 
Wij hopen dat wij met deze reactie op uw brief voldoende duidelijkheid hebben geschapen aangaande de 
BAG registratie. Mocht u echter nog vragen hebben dan kunt u die uiteraard stellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
mevrouw M.J.F. Verstappen De heer O.E.T. van Dijk 
secretaris burgemeester 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage Raadsbesluit 2009 persoonsgebonden beschikkingen 
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