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Nahang Besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en 

de woonomgeving 

Aanleiding 

Het ‘besluit houdende het stellen van regels over het verstrekken van specifieke 

uitkeringen aan gemeenten of provincies voor activiteiten die passen in het 

rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving’ 

is door de Koning bekrachtigd op 29 oktober 2022. De Eerste en Tweede Kamer 

kunnen nu worden geïnformeerd over dit besluit, waarmee de nahang start.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd te ondertekenen: 

- de nahangbrief aan de Eerste Kamer 

- de nahangbrief aan de Tweede Kamer 

Kern 

Op grond van artikel 83 van de Woningwet moet het besluit worden nagehangen. 

Als de Eerste en Tweede Kamer geen opmerkingen of vragen hebben die tot 

wijzigingen moeten leiden, zal een inwerkingtredingsbesluit worden opgesteld. 

 

Met het besluit wordt de grondslag gecreëerd om voor verschillende beleidsdoelen 

op het terrein van bouwen, wonen en de woonomgeving bij ministeriële regeling 

regels over specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies vast te kunnen te 

stellen. Zonder dit besluit is het niet mogelijk om op het niveau van ministeriële 

regelingen allerlei specifieke uitkeringen te regelen. Er is met meerdere 

regelingen voor specifieke uitkeringen, zoals voor de huisvesting van 

aandachtsgroepen, reeds vooruitgelopen op dit besluit. Daarnaast is het besluit de 

grondslag voor regelingen voor specifieke uitkeringen in de toekomst, zoals de 

regeling in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma die nu in voorbereiding 

is. 

 

Voorgeschiedenis 

De Raad van State heeft een kritisch advies met dictum c gegeven voor dit 

besluit. Een deel van de kritiek van de Raad van State is verwerkt, maar een deel 

van de kritiek is ook met motivering niet overgenomen. De Raad van State vindt 

de brede grondslag voor specifieke uitkeringen, die op het niveau van ministeriële 

regelingen geregeld kunnen worden, te breed en adviseert in het ontwerpbesluit 

alleen een grondslag op te nemen voor de reeds ingestelde spoedeisende 

regelingen. Andere activiteiten en meerjarige specifieke uitkeringen zouden bij 
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wet of bij amvb moeten worden geregeld. De grondslag is in navolging van deze 

opmerkingen van de Raad van State verder afgebakend, maar de grondslag blijft 

breed genoeg voor toekomstige specifieke uitkeringen. In het nader rapport wordt 

verder nader onderbouwd dat een meerjarige specifieke uitkering mogelijk is in 

het geval er een specifieke wettelijke grondslag wordt gebruikt, in dit geval in de 

vorm van artikel 81 van de Woningwet. 

Vanwege het negatieve dictum is het nader rapport in de ministerraad behandeld 

op 7 oktober 2022. De ministerraad is akkoord gegaan, waarna het besluit is 

bekrachtigd door de Koning en vervolgens gepubliceerd.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Nvt.  

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Besluit   

2 Nahangbrief TK   

3 Nahangbrief EK   

 




