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34 403 Wijziging van de Woningwet in verband met het 
tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van 
toegelaten instellingen met het oog op het 
huisvesten van vergunninghouders 

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 29 maart 2016 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel I, onderdeel A, wordt na «artikel 45, tweede lid, onderdeel f, » 
ingevoegd «wordt in de aanhef na «de toegelaten instelling» ingevoegd 
«of van woongelegenheden als bedoeld in artikel 45a» en wordt «, onder 
2°, wordt» vervangen door: en wordt onder 2°. 

B 

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden: 

B 

In artikel 45, tweede lid, onderdeel f, vervalt «of van woongelegenheden 
als bedoeld in artikel 45a» en: artikel 45a, eerste lid, onderdeel a, en. 

C 

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «worden» vervangen door: wordt. 

2. In het voorgestelde eerste lid van artikel 45a, wordt onder vervanging 
van de punt aan het slot van onderdeel b door «, en» een onderdeel 
toegevoegd, luidende: 

c. het huren van gebouwen van derden, ten behoeve van het verrichten 
van de werkzaamheden, bedoeld in de onderdelen a en b. 

3. In het voorgestelde tweede lid van artikel 45a vervalt de komma na 
vergunninghouders. 
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D 

In artikel I, onderdeel F, wordt voor «de toestemming» ingevoegd: op. 

Toelichting  

Met deze nota van wijziging wordt een aantal wetstechnische wijzi-
gingen in het wetsvoorstel doorgevoerd. 

In artikel I, onderdeel A, van het wetsvoorstel wordt gespecificeerd dat 
het bedrag dat is gemoeid met bijdragen aan de leefbaarheid wordt 
bepaald aan de hand van zowel de woongelegenheden in eigen bezit van 
de toegelaten instelling als de woongelegenheden die worden verhuurd 
op grond van het met onderdeel C nieuw in te voegen artikel 45a. 
Abusievelijk is daarbij verzuimd om dit ook in de aanhef van onderdeel f 
tot uitdrukking te brengen. Met onderdeel A van deze nota van wijziging 
wordt dit hersteld. Als gevolg daarvan dient ook artikel I, onderdeel B, van 
het wetsvoorstel, waarmee wordt geregeld dat de verwijzingen naar 
artikel 45a komen te vervallen, te worden gewijzigd. Onderdeel B van deze 
nota van wijziging voorziet daarin. 

In de onderdelen C, onder 1 en 3, en D van deze nota van wijziging 
wordt een aantal verschrijvingen in het wetsvoorstel hersteld. 

In onderdeel C, onder 2, wordt geregeld dat toegelaten instellingen 
naast het toewijzen en verhuren van woongelegenheden en aanhorig-
heden van derden, en het treffen van kleinschalige voorzieningen aan 
gebouwen van derden, daartoe ook gebouwen mogen huren van derden. 
Dit zorgt ervoor dat toegelaten instellingen de volledige verhuurexploi-
tatie voor de duur van de opdracht op zich kunnen nemen. 

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