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Betreft: Verzoekschrift 1477/2008, ingediend door Thomas Doorny (Ierse nationaliteit), 
over het discriminerende karakter van de clausule die een minimumduur van 
bewoning vereist voor het toekennen van woningbouwvergunningen in Galway 
(Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener betwist de billijkheid van de clausule aangaande de minimumduur van de bewoning, 
die wordt toegepast door de plaatselijke overheid in Galway (Ierland). Deze clausule stelt de 
planningsautoriteit in staat om de toekenning van vergunningen voor woningbouw te laten 
afhangen van de vervulling van bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld de duur van de 
bewoning). Indiener is van mening dat de clausule plaatselijke projectontwikkelaars 
bevoordeelt en gewone burgers benadeelt. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Het verzoekschrift

Indiener klaagt dat de regio Galway de zogeheten enurement-clausule toepast, die 
voorwaarden stelt aan de toekenning van bepaalde bouwvergunningen. 

In dit kader worden, in navolging van de richtsnoeren die ontwikkeld zijn door de regionale 
autoriteiten, bepaalde typen bouwvergunningen alleen toegekend op voorwaarde dat de 
toekomstige bewoners van het betreffende gebouw behoren tot een beperkt aantal categorieën:
de eigenaar, zijn kinderen, zijn erfgenamen, testamentuitvoerders, vermogensbeheerders, 
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personen die werkzaam zijn in de landbouw of verwante sectoren, emigranten die na lange 
tijd remigreren, of personen die genoodzaakt zijn in de regio te wonen. In de regio Gaeltacht 
kan ook de taal een criterium zijn. Genoemde clausule geldt gewoonlijk voor een periode van
7 jaar, maar in de regio Gaeltaecht kan dit oplopen tot 15 jaar. 

Bovengenoemde beperkingen gelden voornamelijk voor ontwikkelingsprojecten in 
landbouwgebieden, en vloeien voort uit het regionaal ontwikkelingsplan voor de periode 
2003-2009. 

Indiener klaagt dat de clausule enkel van toepassing is op individuen en niet op 
projectontwikkelaars, maar dit komt niet naar voren uit de administratieve documenten die bij 
het verzoekschrift zijn gevoegd.

Opmerkingen van de Commissie bij het verzoekschrift

De Commissie wil er in de eerste plaats op wijzen dat de vrijstelling van projectontwikkelaars 
van een dergelijke clausule niet in strijd lijkt te zijn met de regels van het EG-Verdrag. Een 
projectontwikkelaar bouwt immers woningen om ze vervolgens aan particulieren te verkopen, 
en daarom kan hij niet persoonlijk worden onderworpen aan bewoningsvoorwaarden voor de 
woningen die hij bouwt zonder dat zijn economische activiteit in gevaar zou komen. Dat 
neemt niet weg dat ook aan reeds toegekende bouwvergunningen voorwaarden mogen worden 
verbonden ten aanzien van de bewoners van de toekomstige bouwwerken.

In algemenere zin deelt de Commissie het Europese Parlement mede dat bij de Ierse regionale 
ontwikkelingsplannen al eerder twijfel is gerezen of zij verenigbaar zijn met het EG-Verdrag. 
Een groot aantal plannen bevat namelijk restricties wat betreft het verlenen van 
bouwvergunningen aan bepaalde categorieën personen.

Om deze reden heeft de Commissie op 27 juni 2007 een schriftelijke aanmaning aan Ierland 
gestuurd, met het verzoek om informatie over een aantal regionale ontwikkelingsplannen. De 
Commissie wilde hiermee nagaan of de maatregelen die voorschrijven dat vooraf aan 
bepaalde specifieke criteria moet worden voldaan voordat een woningbouwvergunning kan 
worden verleend in overeenstemming zijn met de artikelen 43 en 56 van het EG-Verdrag, die 
respectievelijk vrijheid van vestiging en vrij verkeer van kapitaal garanderen. 

Het was voor burgers uit andere lidstaten moeilijk te voldoen aan de door de Commissie 
genoemde eisen, zoals de eis al eerder in de betreffende regio gewoond te hebben of er 
familieleden te hebben, of het ter plaatse verrichten van landbouwgerelateerde arbeid.

Na discussies met de Commissie hebben de Ierse autoriteiten op 30 september 2008 een 
circulaire naar alle Ierse regio's gestuurd met het verzoek om na te gaan of hun 
ontwikkelingsplan conform artikel 43 en 56 van het EG-Verdrag was, en zo niet, om het met 
de principes van de EU in overeenstemming te brengen. De plannen moeten onder meer
rekening houden met personen die zich in de betreffende regio willen vestigen. 

Volgens de meest recente berichten die de Commissie op 30 maart 2009 hebben bereikt, heeft 
de helft van de regio's verklaard al in overeenstemming met de circulaire te zijn, terwijl de 
andere helft het ontwikkelingsplan inmiddels heeft aangepast of bezig is het aan te passen. 



CM\784452NL.doc 3/3 PE426.896v01-00

NL

Vooral de regio Galway is in overleg met het verantwoordelijke ministerie over de stappen
die genomen dienen te worden om te verzekeren dat haar ontwikkelingsplan conform het 
Verdrag is.

De Commissie wil desalniettemin onderstrepen dat de voorwaarde van bewoning volgend op
het verkrijgen van een bouwvergunning niet per definitie onverenigbaar is met de door het 
Verdrag gegarandeerde vrijheden, vooropgesteld dat die voorwaarde zonder onderscheid des 
persoons wordt opgelegd en een duidelijk omschreven algemeen belang dient, zoals het 
voortbestaan van de economische activiteit in de betreffende plaats, met name buiten enkel de 
toeristische sector.

Conclusie

Bij gebrek aan elementen die wijzen op een discriminerende toepassing van de zogenaamde 
enurement-clausule is de Commissie van mening dat het verzoekschrift geen blijk geeft van 
enige inbreuk op het communautaire recht.


