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33 951 Herstel van wetstechnische gebreken en 
leemten alsmede aanbrenging van andere 
wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse 
wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(Reparatiewet BZK 2014) 

Nr. 6  TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 2 september 2014 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Na artikel IVa, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

Ba 

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt na «aangewezen categorie gebouwen» 
ingevoegd: en die gelegen is in een in de huisvestingsverordening 
aangewezen wijk. 

2. Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het einde 
van onderdeel c, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

d. te verbouwen tot twee of meer woonruimten. 

B 

Na artikel XVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL XVIIIa WET VAN 9 april 2014 TOT WIJZIGING VAN DE 
WET BIJZONDERE MAATREGELEN GROOTSTEDELIJKE PROBLE-
MATIEK EN DE HUISVESTINGSWET NAAR AANLEIDING VAN DE 
EVALUATIE VAN DE WET BIJZONDERE MAATREGELEN GROOT-
STEDELIJKE PROBELEMATIEK (WET UITBREIDING WET 
BIJZONDERE MAATREGELEN GROOTSTEDELIJKE PROBLE-
MATIEK) (Stb. 2014, 152) 

Artikel III, eerste lid, van de Wet van 9 april 2014 tot wijziging van de 
Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisves-
tingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere 
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maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere 
maatregelen grootstedelijke problematiek) vervalt. 

Toelichting  

Na de aanvaarding van het wetsvoorstel Nieuwe regels met betrekking 
tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimte-
voorraad (Huisvestingswet 2014)1 zijn de artikelen van die wet doorlopend 
genummerd. Hierbij is echter geen rekening gehouden met het feit dat het 
wetsvoorstel op het tijdstip dat het tot wet werd verheven, gewijzigd zou 
worden door de wet van 9 april 2014 tot wijziging van de Wet bijzondere 
maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar 
aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootste-
delijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen 
grootstedelijke problematiek). Hierdoor is de wijzigingsopdracht in artikel 
III van die laatste wet onuitvoerbaar geworden. Dit wordt in deze nota van 
wijziging hersteld. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk

1 Kamerstukken I, 2013/14, 32 271, A

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 951, nr. 6 2


