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Betreft: Verzoekschrift 458/2009, ingediend door Tomás Sharkey (Ierse nationaliteit), 
over de toepassing van de bewoningsclausule en de beperking van het recht om 
eigendom te verkopen in Ierland 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Ierse wetgeving eigenaars belet hun eigendom op de vrije markt te 
verkopen en hen dwingt het uitsluitend aan plaatselijke kopers aan te bieden. Indiener licht toe 
dat overeenkomstig de Planning and Development Act van 2000 alleen bepaalde klassen of 
types personen van bouwprojecten gebruik mogen maken. Indiener legt uit dat deze bepaling 
in de praktijk wordt toegepast in de vorm van een zogenaamde bewoningsclausule, die 
voorschrijft dat wie een bouwvergunning krijgt, gedurende vijf tot zeven jaar in het huis moet 
wonen. Volgens indiener houdt deze wet ook in dat wie een bouwvergunning heeft gekregen, 
het niet op de vrije markt kan verkopen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Indiener beklaagt zich over de verkoopbeperkingen die bij bepaalde bouwprojecten worden 
toegepast. Bepaalde bouwvergunningen gaan namelijk gepaard met een bewoningsclausule 
die de eigenaar-bouwer verplicht om gedurende een periode van vijf tot zeven jaar in het 
nieuwe huis te wonen. Gedurende deze periode kan het huis alleen maar worden doorverkocht 
aan kopers die voldoen aan de voorwaarden die de eigenaar-bouwer tijdens het verstrekken
van de bouwvergunning kreeg opgelegd.
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De Commissie heeft al vragen aan de Ierse autoriteiten gesteld over de verenigbaarheid van 
de Ierse regionale ontwikkelingsplannen met het EG-Verdrag. Meerdere plannen bevatten 
namelijk beperkende voorwaarden om een bouwvergunning te krijgen, met name in landelijk 
gebied, en beperken de afgifte van een bouwvergunning tot een bepaalde categorie personen.

De Commissie heeft Ierland om die reden op 27 juni 2007 een ingebrekestelling gestuurd om 
inlichtingen te vragen over een bepaald aantal regionale ontwikkelingsplannen. De 
Commissie wilde namelijk nagaan of de maatregelen die voorzien dat er van tevoren aan 
bepaalde specifieke criteria wordt voldaan opdat een woonvergunning mag worden afgegeven
in overeenstemming zijn met de artikelen 43 en 56 van het EG-Verdrag, die respectievelijk de 
vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal garanderen.

Burgers van andere lidstaten konden nauwelijks voldoen aan de door de Commissie ter 
discussie gestelde maatregelen, zoals de eis dat de aanvrager al eerder in de regio heeft 
gewoond, familieleden heeft die in de regio wonen of ter plaatse werkzaam moet zijn in de 
landbouw.

Naar aanleiding van besprekingen met de Commissie hebben de Ierse autoriteiten op 
30 september 2008 een omzendbrief naar alle Ierse regio’s gestuurd om te vragen of hun 
ontwikkelingsplan in overeenstemming is met de artikelen 43 en 56 van het EG-Verdrag, en 
om deze bij negatief antwoord in overeenstemming te brengen met de communautaire 
beginselen. De plannen dienen met name rekening te houden met de wens om zich in de 
betreffende regio te vestigen.

Volgens de meest recente informatie die de Commissie op 30 maart 2009 heeft gekregen, 
heeft de helft van de regio’s verklaard in overeenstemming te zijn met de inhoud van de 
omzendbrief, terwijl de andere helft het ontwikkelingsplan al heeft gewijzigd of dit nu wijzigt. 
Met name de regio Louth gaf aan van mening te zijn dat haar ontwikkelingsplan voldeed aan 
de artikelen 43 en 56 van het EG-Verdrag.

Voor wat specifiek de bewoningsclausules na de bouw van een nieuwe woning betreft, wees 
de Commissie het Parlement er in twee eerdere verzoekschriften (verzoekschriften 951/2008 
en 1477/2008) al op dat een dergelijke clausule in overeenstemming is met de door het 
verdrag gegarandeerde vrijheden, mits deze clausule op niet-discriminerende wijze wordt 
toegepast en aan een specifieke doelstelling van algemeen belang beantwoordt, zoals de 
instandhouding van de lokale economie, met name door andere activiteiten dan alleen 
toerisme. 

Een bewoningsclausule na de bouw van een nieuw huis maakt het dus mogelijk het in 
verzoekschrift 0951/2008 beschreven misbruik te voorkomen, wanneer agrariërs 
vergunningen voor hun grond krijgen om woningen voor familieleden te bouwen en deze 
woningen na de bouw doorverkocht worden aan personen die niet tot de familie behoren.

Aangezien er geen factoren zijn die wijzen op discriminatie bij de toepassing van de 
bewoningsclausule, is de Commissie van mening dat uit het verzoekschrift niet blijkt dat er 
sprake is van schending van het Gemeenschapsrecht.


