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35 036 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter 
verduidelijking van woonruimteverdeling van 
middenhuurwoningen en van de Woningwet ter 
vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure 
voor werkzaamheden die niet behoren tot 
diensten van algemeen economisch belang (Wet 
maatregelen middenhuur) 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is voor het 

stimuleren van investeringen in woningen met een middenhuur de 
goedkeuringsprocedure voor toegelaten instellingen inzake werkzaam-
heden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang te 
vereenvoudigen en te verduidelijken dat de toewijzing van woningen met 
een middenhuur kan plaatsvinden op basis van de Huisvestingswet 2014; 

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Huisvestingswet 2014 wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 2, eerste en tweede lid, wordt «schaarste aan goedkope 
woonruimte» telkens vervangen door «schaarste aan woonruimte». 

 B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «goedkope woonruimte» 
vervangen door «woonruimte». 

2. In het tweede lid wordt «voor verkoop bestemde goedkope 
woonruimte» vervangen door «voor verkoop bestemde woonruimte» 
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C

In artikel 7, eerste lid wordt «categorieën goedkope woonruimte» 
vervangen door «categorieën woonruimte». 

ARTIKEL II  

Artikel 44c van de Woningwet komt te luiden: 

Artikel 44c  

1. Voorgenomen werkzaamheden van een toegelaten instelling of 
samenwerkingsvennootschap met betrekking tot het doen bouwen of 
verwerven van woongelegenheden of aanhorigheden als bedoeld in 
artikel 45, tweede lid, onderdeel a, of van gebouwen of aanhorigheden als 
bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel g, die niet behoren tot 
diensten van algemeen economisch belang zijn, behoudens in bij 
algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen, aan goedkeuring van 
Onze Minister onderworpen. De toegelaten instelling doet hiertoe een 
verzoek bij Onze Minister. 

2. Onze Minister onthoudt zijn goedkeuring aan het verzoek, bedoeld in 
het eerste lid, in ieder geval, indien naar zijn oordeel:

a. de voorgenomen werkzaamheden niet noodzakelijk zijn ter uitvoering 
van het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente waarin deze werkzaam-
heden zullen plaatsvinden;

b. niet is nagegaan welke anderen dan toegelaten instellingen of 
samenwerkingsvennootschappen de voorgenomen werkzaamheden 
wensen te verrichten; of

c. de toegelaten instelling of samenwerkingsvennootschap onvol-
doende vermogen beschikbaar heeft om de verplichtingen die volgen uit 
de werkzaamheden te kunnen opvangen. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere 
regels worden gesteld over welke bescheiden bij het verzoek, bedoeld in 
het eerste lid, worden overgelegd, de wijze waarop deze bescheiden 
worden overlegd en de gronden waarop Onze Minister zijn goedkeuring 
aan het verzoek kan onthouden.
  

ARTIKEL III  

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit 
te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen 
daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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