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34 374 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 
(gegevensverstrekking Belastingdienst) 

Nr. 7  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 15 februari 2016 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Enig artikel 

Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel IIa 

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 december 2015 ingediende 
voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en 
enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatre-
gelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet 
doorstroming huurmarkt 2015) (Kamerstukken 34 373) tot wet is of wordt 
verheven en de artikelen I en IV van die wet eerder in werking zijn 
getreden of treden dan deze wet, vervallen de artikelen I en II van deze 
wet. 

Artikel IIb 

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 december 2015 ingediende 
voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en 
enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatre-
gelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet 
doorstroming huurmarkt 2015) (Kamerstukken 34 373) tot wet is of wordt 
verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet, vervalt artikel IV, 
onderdeel E, onder 1, van die wet. 

Toelichting  

In de voorgestelde artikelen IIa en IIb zijn samenloopbepalingen 
opgenomen met het wetsvoorstel inzake de doorstroming huurmarkt 
2015. Indien die wet eerder in werking treedt dan dit wetsvoorstel zijn de 
voorgestelde wijzigingen in artikel 7: 252a, derde en vijfde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek en artikel 19b, eerste lid, van de Uitvoeringswet 
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huurprijzen woonruimte, zoals doorgevoerd met dit wetsvoorstel, niet 
meer nodig. Die wijzigingen zijn alsdan reeds verdisconteerd in de 
artikelen artikel 7: 252a, derde, vierde en vijfde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel 19b, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen 
woonruimte, zoals gewijzigd door de wet doorstroming huurmarkt 2015. 

Met het voorgestelde artikel IIb vervalt de door de wet doorstroming 
huurmarkt 2015 doorgevoerde wijziging in artikel 19b, eerste lid, van de 
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Deze wijziging is dan immers 
reeds met dit wetsvoorstel doorgevoerd. 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
S.A. Blok
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