
 

 
  

 

DE WET OP DE WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN VAN 1918 

 
 
Op 22 september 1903 werd bij Koninklijk Besluit een staatscommissie inzake Bedelarij en Landloope-
rij, Woonwagens en Woonschepen, Habitueele Dronkenschap ingesteld onder leiding van Prof. Mr. J. 
Domela Nieuwenhuis. Deze commissie moest onderzoeken ‘welke aanvulling en wijziging het in het 
strafwetboek aangenomen stelsel van bestraffing van bedelarij en landlooperij en de toepassing daarvan in 
de praktijk behoeven om een meer doeltreffende bestrijding van dat maatschappelijk euvel te verzekeren’. 
Omdat in die tijd algemeen werd aangenomen dat veel bedelaars en drankzuchtigen in woonwagens en 
woonschepen woonden en rondtrokken, werden deze woonvormen nadrukkelijk in het onderzoek mee-
genomen. 
 
  
Onderzoek naar leefomstandigheden uitgesteld  
 

In 1907 had de commissie de opdracht weliswaar afgerond, maar men wilde nog geen wet indienen zonder dat 
er een uitgebreid onderzoek had plaatsgevonden naar, zoals het toen werd verwoord:  ‘Den juisten omvang 
van dit maatschappelijk kwaad en van de gevolgen, die een wetsontwerp, als zij zich hadden gedacht, zoude met 
zich brengen’. Er kon tot op dat moment namelijk nog op geen enkele concrete wijze hard gemaakt worden dat 
de algemeen heersende veronderstelling, dat het slecht gesteld was met de leefomstandigheden van bewoners 
van woonwagens en woonschepen, beruste op werkelijkheid. Dit (landelijk) onderzoek werd echter uitgesteld 
tot 1911. 
 
  
Uitslag onderzoek gunstig, maar beter voor woonschepen  
 

Bij het onderzoek in 1911 werd onder meer gekeken naar de leefomstandigheden in de woonwagens en woon-
schepen (aantal vierkante meters), gezondheidsaspecten (overdracht besmettelijke ziekten), het inkomen van 
de bewoners, hun naleving van de wet op de leerplicht en het drankgebruik (de reden waarom de staatscom-
missie in eerste instantie was aangesteld). 
 
De uitkomsten van het onderzoek (zie bijlage I) bleken voor bewoners van woonschepen beter uit te vallen dan 
die voor woonwagenbewoners. De verspreidingskans voor besmettelijke ziekten bij de woonschipbewoners 
werd laag en de huisvesting, de opvoeding en scholing van de kinderen werden redelijk geacht. Ook betreffen-
de het drankgebruik kwam er een gunstig beeld naar voren. De cijfers voor de woonwagenbewoners vielen 
aanmerkelijk slechter uit. Toch werd het onderzoek in zijn algemeenheid met een gunstig oordeel afgesloten. 
De betrokken burgemeesters concludeerden dat het resultaat geheel in strijd was met de heersende opvatting 
dat het misbruik van sterke drank schering en inslag was onder deze bevolkingsgroepen. 
 
  
Wet op de woonwagens en woonschepen toch ingevoerd  
 

De staatscommissie oordeelde echter dat, als gevolg van het feit dat de woonwagens en woonschepen zich 
vaak verplaatsten, de politiekorpsen van de verschillende gemeenten zich geen goed beeld hadden kunnen 
vormen omtrent het drankgebruik. Veel woonwagen- en woonschipbewoners waren immers vaak te kort in een 
stad of dorp om tot een juist oordeel te kunnen komen.  
 
Op basis van dit gegeven werd dan toch maar besloten om de woonwagens en woonschepen in een wet op te 
nemen, al was het alleen maar om registratie mogelijk te maken. Er werd nog even gewikt en gewogen of het 
zin had om aparte wetten voor de wagens en de schepen op te stellen, maar uiteindelijk werd besloten om bei-
de woonvormen in één wet op te nemen (zie bijlage II).  
 
Op 26 juli 1918 werd, 15 jaar nadat de staatscommissie was ingesteld, de wet op de woonwagens en de woon-
schepen dan ook uiteindelijk ingevoerd. 
 
  
Reglement op woonwagens en woonschepen ook ingevoerd  
 

Ingevolge de invoering van de wet werd op 28 juli 1919 het ‘Reglement op woonwagens en woonschepen’ van 
kracht. Reglementen (regelgeving) bevatten kaders voor het juist toepassen van de wetgeving. Als in de Wet 
op de woonwagens en woonschepen bijvoorbeeld staat: ”woonschepen dienen aan bepaalde eischen te vol-
doen”, dan worden deze eisen in de regelgeving nader uitgewerkt. 
 



 
In het Reglement werden, naast eisen omtrent de inrichting (minimale afmetingen van de wagen of schip, de 
woonruimte en slaapverblijven, de woonomstandigheden en de constructie) en het gebruik (het maximaal aan-
tal personen dat er in mochten wonen, de hygiëne, de huisvesting en behandeling van de inwonende kinderen), 
de volgende zaken van de bewoners geëist: 
• Er moest een woonvergunning worden aangevraagd voor alle bewoners van de wagen of het schip (voor 

het aanvraagformulier, zie bijlage III), afgegeven door de commissaris van de koningin (zie bijlage IV). Deze 
vergunning had een beperkte geldigheid en moest dus telkens worden verlengd. 

• De bewoners waren verplicht om de vergunning op een zichtbare plaats in de wagen of schip op te hangen 
ten behoeve van controledoeleinden van de overheid.  

• De woonwagen of het woonschip moest door middel van een letter en nummer aan de buitenkant van de 
wagen of schip worden geregistreerd (voor de voorwaarden daarvoor, zie bijlage V). 
 

  
Massaal beroep op ligplaatsen  
 

Alle gemeenten met water binnen hun grenzen werden, door het invoeren van deze wet, feitelijk verplicht tot 
het opnemen van tenminste één woonschip binnen de gemeentegrenzen. De landelijke wet oversteeg immers 
de plaatselijke verordeningen die in de loop der tijd waren uitgevaardigd. Deze gemeenten bleven weliswaar 
bevoegd om bepalingen te maken, maar konden woonschepen feitelijk niet meer weren. Er konden nog wel 
regels worden opgesteld voor de ligplaatsen, de hoogte van het liggeld en een maximale verblijfsduur, maar 
deze mocht niet korter zijn dan veertien al dan niet achtereenvolgende dagen. 
 
In de jaren na de invoering van de wet werd dan ook massaal een beroep gedaan op ligplaatsen voor woon-
schepen, met name in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Haag. Mede door de hoge 
woningnood werd dit toegestaan, met als gevolg een explosieve toename van het aantal schepen van 1919 tot 
1927. De gemeentebesturen zagen dit met lede ogen aan, maar gingen er vanuit dat het vanwege de woning-
nood slechts om een tijdelijk verschijnsel ging. Niets was echter minder waar, het aantal schepen daalde in de 
volgende jaren niet, maar nam alleen maar toe en het imago van woonschipbewoners bleef slecht. 
 

  
Pogingen om het aantal ligplaatsen terug te brengen  
 

Hoewel men na het onderzoek van 1911 niet langer het idee had met een ‘criminele’ groep van doen te heb-
ben, werd zij nog wel als een sociaal zwak gezien. De Minister van Maatschappelijk Werk, die de uitvoering van 
de wet in 1957 overnam van de Minister van Justitie startte in de jaren zestig dan ook met een beleid, gericht 
op terugkeer of integratie van woonschipbewoners in de maatschappij. Rond 1960 begonnen de gemeenten 
namelijk problemen te krijgen met de woonschepen. Deze lagen verspreid door de hele gemeente en ook op 
plaatsen waar men ze liever niet zag liggen. Wettelijk was hier weinig tegen doen en daarom werd getracht op 
een andere manier maatregelen te nemen. Dat dit niet altijd op een rechtvaardige wijze gebeurde mag duidelijk 
zijn. Nutsbedrijven weigerden gas-, elektra- en wateraansluitingen en vergunningen werden zonder opgaaf van 
redenen ingetrokken. In die tijd ontstonden ook de eerste beleidsstukken met als doel het aantal ligplaatsen 
terug te dringen. 
 
Vanaf 1964 verschenen provinciale Landschapsverordeningen om ligplaatsen te saneren. In de jaren ’70 werk-
ten de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland samen met de gemeentes om deze verordeningen uit te 
voeren. De autoriteiten hadden echter weinig succes, omdat de rechter het recht op wonen zwaarder liet wegen 
dan landschapsbelang. Men bleef echter hardnekkig volhouden en na aandringen van gemeentelijke en provin-
ciale besturen ontstond in 1975 het ontwerp Woonschepen Wet van Van Dam, die het mogelijk zou maken op 
te treden en ligplaatsen op te heffen. Doordat de woonschipbewoners zich echter verenigden in het Landelijk 
Woonboten Overleg (LWO) en succesvol verweer aantekenden, verdween deze ontwerpwet in de vergetelheid. 
Tot 1987, toen VROM het weer probeerde, maar het LWO hier wederom succesvol tegen in verweer ging. 
 
  
  
 

Pas in de jaren ’80 gingen overheden op alle niveaus woonschepen als volwaardige woonvorm zien en de 
Rijksoverheid adviseerde tot integratie van ligplaatsen in bestemmingsplannen. Dit leidde in 1991 tot het intrek-
ken van de Wet op Woonwagens en Woonschepen. De resterende specifieke wetgeving voor woonschepen 
werd vervolgens afgeschaft in 1999 en in het algemene kader van de Huisvestingswet opgenomen. Hierdoor 
kregen de gemeenten alleen de bevoegdheid om beleid ten aanzien van ligplaatsen op te stellen en uit te voe-
ren. Andere eisen kunnen niet door het Rijk en de andere overheden worden gesteld. 
 
  
  
  
  



 

Bijlage I 
 

 

 

Resultaten van het onderzoek naar de omstandigheden in woonwagens en woonschepen door de Staatscom-
missie inzake Bedelarij en Landlooperij, Woonwagens en Woonschepen, Habitueele Dronkenschap, uitgevoerd 
in 1911. 
 
  

 
. 



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
  



 

Bijlage II 
 

 
 

Memorie van antwoord van de regering op het voorlopig verslag omtrent het wetsontwerp voor de wet 
op woonwagens en woonschepen. 
 
  

 
 



 

Bijlage III 
 

 

 

Aanvraagformulier voor een woonvergunning van de Commissaris der Koningin 
 

  

 
 
 



 

 
  



 

Bijlage IV 
 

 

 

Voorbeeld van een woonvergunning van de Commissaris van de Koningin zoals werd afgegeven in 
1973. 
 
  

 
 



 

Bijlage V 
 

 

 

Voorschriften voor de registratie van de woonwagen of het woonschip 
 

  

 
 
 


