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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 

B BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 mei 2016 

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toege-
laten instellingen volkshuisvesting 20151 (hierna BTIV). Voor de inhoud 
van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2. 

Met de voorgestelde wijziging van de Woningwet in verband met het 
uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op 
het huisvesten van vergunninghouders (Kamerstukken I 2015/16, 
34 403, A), wordt het gedurende vijf jaar mogelijk gemaakt om toe te 
staan dat toegelaten instellingen, de met hen verbonden ondernemingen 
van welke zij de enige aandeelhoudster zijn en samenwerkingsvennoot-
schappen verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in 
gebouwen die zij niet in eigendom hebben voor huisvestingsvoorzie-
ningen ten behoeve van houders van een verblijfsvergunning asiel. Met 
de onderhavige wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volks-
huisvesting 2015 wordt geregeld onder welke voorwaarden de Minister 
voor Wonen en Rijksdienst hiervoor toestemming verleent. 

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven 
voorhangprocedure (artikel 61s van de Woningwet). Op grond van de 
aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter 
verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van 
State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het 
ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

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

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159213.
2 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159213.
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