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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel IIa wordt «de artikelen I en IV» vervangen door: de artikelen I, 
onderdeel C, en IV. 

B 

In artikel IIb wordt «en die wet» vervangen door «en de artikelen I, 
onderdeel C, en IV van die wet» en «treedt» door: treden. 

C 

Na artikel IIb worden vier artikelen toegevoegd, luidende: 

Artikel IIc 

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, wordt in artikel VI, onderdeel Ba, van die wet «één jaar of 
korter» vervangen door: twee jaar of korter. 

Artikel IId 

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, wordt in de aanhef van artikel VIII van die wet «(Kamerstukken 
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II 2014/2015, 34 156, nr.2)» vervangen door «(Kamerstukken 34 156)», en 
«dan deze wet» door: dan de artikelen I, onderdelen G tot en met J, II, VI, 
onderdeel B, en VII van deze wet. 

Artikel IIe 

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, wordt in de aanhef van artikel VIIIa van die wet «(Kamerstukken 
II 2014/2015, 34 156, nr. 2)» vervangen door «(Kamerstukken 34 156)», «de 
artikelen I, II en VI van deze wet» door «de artikelen I, onderdelen G tot en 
met J, II, VI, onderdeel B, en VII» en «de artikelen I tot en met V» door: de 
artikelen I tot en met IV. 

Artikel IIf 

Indien het bij geleidende brief van 20 februari 2015 ingediende voorstel 
van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de 
opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting 
van jongeren) (Kamerstukken 34 156) tot wet is of wordt verheven wordt 
artikel IVa van die wet als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel A, aanhef, wordt «artikel I van die wet» vervangen door: 
artikel I, onderdelen G, onder 1, 3 en 4, en H, van die wet. 

2. In onderdeel B, aanhef, wordt «en die wet» vervangen door «en de 
artikelen I, onderdeel H, en VIII, onderdeel D, van die wet», «treedt» door 
«treden» en «wordt die wet» door: worden die artikelen. 

Toelichting  

Onderdelen A, B en C, onder de artikelen IId, IIe en IIf 

De voorgestelde wijzigingen betreffen wetstechnische wijzigingen, 
waarmee een foutieve samenloop tussen het voorstel van wet van het lid 
Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de 
Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggings-
grond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) 
en het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 wordt gerepareerd. 
Abusievelijk is in de samenloopbepalingen in beide wetsvoorstellen geen 
rekening gehouden met de mogelijkheid van gedifferentieerde inwerking-
treding van het laatstgenoemde wetsvoorstel. Als gevolg hiervan zouden 
enkele wijzigingen van beide wetten niet, dan wel meermaals, worden 
doorgevoerd. Met deze wijzigingen wordt dit gerepareerd door de 
samenloopbepalingen in voornoemde wetsvoorstellen te wijzigen. 

Onderdeel C, onder artikel IIc 

De voorgestelde wijziging in artikel 48, eerste lid, van de Woningwet 
heeft te maken met een onjuiste samenvoeging van een tweetal aange-
nomen amendementen (Kamerstukken 34 373, nr. 24: gewijzigd 
amendement Van der Linde en De Vries, en nr. 18: amendement De Vries). 

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