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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel 17 worden vóór onderdeel A twee nieuwe onderdelen inge-
voegd, luidende: 

A. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid wordt als volgt gelezen: 
1. Het is verboden een woongelegenheid in gebruik of medegebruikte 

nemen of te geven, tenzij door Burgemeesteren Wethouders voor het inge-
bruik nemen schriftelijk vergunning is verleend aan degene, die een woon-
gelegenheid wenst te betrekken. 

2. Toegevoegd wordt een nieuw zevende lid, luidende: 
7. De in het zesde lid bedoelde verklaring verliest haar geldigheid zodra 

de ruimte door de beschikkingsbevoegde voor een ander doel wordt gebe-
zigd dan het in de verklaring vermelde, dan wel nadat de ruimte een jaarfei-
telijk niet in gebruik is. 

B. Artikel 3 wordt gelezen: 

Artikel 3 

1. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere regelen stellen 
voor de toepassing van artikel 1. 

2. De voordracht tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een algeme-
ne maatregel van bestuur wordt Ons gedaan door Onze Minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ingeval de inhoud van deze maatregel 
betrekking heeft op het gebruik van bedrijfsruimte wordt de voordracht Ons 
gedaan door Onze Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
en van Economische Zaken te zamen. 

3. Het ontwerp van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of intrekken 
van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid wordt 
bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Van de bekendmaking 
wordt onverwijld mededeling gedaan aan de Staten-Generaal. Een voor-
dracht als bedoeld in het tweede lid wordt Ons niet gedaan nadat twee 
maanden na die bekendmaking zijn verstreken. 
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Toelichting 

Deze artikelen beogen in de Woonruimtewet 1947 de woonruimtevergun-
ning weer in te voeren. Dit als voorwaarde voor een rechtvaardige verdeling 
van de beschikbare woonruimte. 

Salomons 
Patijn 
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