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Hardheidsclausule 
Het realiseren van een tijdelijk azielzoekerscentrum kan voor eigenaren van woningen in de nabije 

omgeving van invloed zijn op de waarde van hun onroerend goed of de verkoopbaarheid ervan. Door de 

tijdelijkheid van de vestiging gaat de wetgever er van uit dat hierdoor geen schade ontstaat doordat de 

eigenaar de keuze heeft het eigendom aan te houden en later te verkopen, ofwel dat een redelijk 

handelend koper er van uit gaat dat het azc verdwijnt en de originele toestand hersteld wordt. 

In die situatie waarbij eigenaren min of meer gedwongen worden om de woning te verkopen kunnen 

zich maatschappelijk ongewenste situaties voordoen waardoor individuele eigenaren een beroep 

kunnen doen op deze hardheidsclausule.  

Deze hardheidsclausule is bedoeld voor eigenaren (of diens nabestaanden) van woningen in de nabije 

omgeving van het azc die door de tijdelijke vestiging ervan in een maatschappelijk ongewenste situatie 

terechtkomen.  

 

Planschade/onverkoopbaarheid 

Op grond van de huidige wet- en regelgeving vindt er geen compensatie plaats van een eventuele 

waardedaling van omliggende woningen als gevolg van een tijdelijke vestiging van een 

azielzoekerscentrum (azc). Doordat de bestemming van de locatie niet wordt gewijzigd en de realisering 

van een tijdelijk asielzoekerscentrum mogelijk kan worden gemaakt met een tijdelijke 

omgevingsvergunning kan niet met succes beroep worden gedaan op het 'planschade-artikel' uit de Wet 

Ruimtelijk Ordening.  Met de verwijdering van het azc zal een (mogelijke) waardedaling ongedaan 

worden gemaakt. In die situatie dat eigenaren min of meer gedwongen worden hun woning te 

verkopen, de woning al geruime tijd te koop staat en waarbij er aantoonbaar sprake is van een 

waardedaling ten gevolge van de vestiging van een azc en waarbij de vestiging van een azc zou leiden 

tot een onbillijke, onredelijke of maatschappelijk ongewenste situatie kunnen eigenaren beroep doen 

op deze hardheidsclausule. 

 

Dit geldt ook voor eigenaren van woningen die door een zeer lange verkooptijd in een maatschappelijk 

ongewenste situatie komen. Daarbij dient voorop te staan dat vanwege persoonlijke omstandigheden 

een verkoop noodzakelijk is. 

 

Toepassingskader 

Het college van burgemeester en wethouders kunnen gebruik maken deze hardheidsclause nadat 

hierom is verzocht door eigenaren. De hardheidsclausule kan worden toegepast door; 

Eigenaren, of diens nabestaanden, van woningen in de nabije omgeving van het gevestigde azc, die 

vanuit de woning zicht hebben op het azc of zich bevinden binnen de directe invloedsfeer van het azc 

waarbij er sprake is van één van de onderstaande gebeurtenissen/voorvallen: 

a.Verandering van werkkring van eigenaar of diens echtgeno(o)t(e) of levensgezel op grond waarvan 

redelijkerwijs verhuisd moet worden; 



b. Overlijden van eigenaar of diens echtgeno(o)t( e) of levensgezel; 

c. Ontbinding van huwelijk van de eigenaar door echtscheiding of ontbinding van een 

samenlevingsverband;  

d. Verhuizing noodzakelijk vanwege de gezondheid van de eigenaar of een van zijn gezinsleden; 

e. De woning gedurende een meer dan gemiddelde periode te koop heeft gestaan tegen een 

marktconforme koopsom. 

Toelichting: 

De regeling is alleen van toepassing op woningen gelegen binnen de “invloedsfeer” van het azc. Met 

name bij woningen van waaruit rechtstreeks zicht is op het azc kan er sprake zijn van een directe invloed 

op de verkoopbaarheid of waarde van de woning. Als maatstaf/indicatie voor een marktconforme 

koopsom geldt de OZB waarde.  De gemiddelde verkooptijd voor woningen bedraagt momenteel  189 

dagen. 

 

Inhoud Hardheidsclausule 

Nadat getoetst is of voldaan wordt aan het toepassingskader en de hardheidsclausule van toepassing is 

verklaard kunnen volgende maatregelen / vergoedingen worden toegepast: 

1. Ten einde de verkoop van een woning te bespoedigen kan het college van burgemeester en 

wethouders een waardedaling ten gevolge van de vestiging van een azc vergoeden. Hiertoe zal 

door of in opdracht van het college een taxatie worden verricht waarna de waardedaling die te 

wijten is aan de vestiging van het azc wordt vergoed bij daadwerkelijke verkoop van de woning. 

De vergoeding vindt plaats onder aftrek van 2% van de oorspronkelijke waarde van de woning 

(naar analogie planschade Wro).   

2. Indien gedurende een periode van 1 jaar (of zoveel korter naar oordeel van het college van 

burgemeester en wethouders) de woning niet verkocht is, kan de eigenaar het college van 

burgemeester en wethouders verzoeken de woning aan te kopen tegen de vigerende 

marktwaarde (- 2% normaal maatschappelijk risico). Het college van burgemeester en 

wethouders zal zich inspannen de woning aan te kopen. Finale besluitvorming hierover vindt 

plaats door de gemeenteraad. 

 

Dekking 

De kosten en vergoedingen die verband houden met deze regeling zullen vanwege het buitenwettelijk 

karakter niet worden gedekt door het coa maar door de gemeente Hardenberg. Dekking zal nader 

moeten worden gezocht op basis van de individuele situatie. 

 

Procedure 

Een mogelijk beroep op de hardheidsclausule kan schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het 

college van  burgemeester en wethouders van Hardenberg. 

Binnen 6 weken wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld van de genomen beslissing. 

Indieners wordt aangeraden voor het indienen van een beroep op de hardheidsclausule in vooroverleg 

te treden met de BOH afd RD. Na indiening van een verzoek zal het coa om advies worden gevraagd. 

Deze hardheidsclausule houdt op te bestaan nadat het azc feitelijk verwijderd/ontmanteld is dan wel er 

geen bewoners meer op het azc aanwezig zijn of op een andere wijze in schade wordt voorzien, 

bijvoorbeeld doordat er een ruimtelijke procedure is doorlopen waardoor het azc permanent wordt 

toegestaan en er dus sprake kan zijn van planschade. 
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