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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29463  Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur 

dat voor rekening van de huurder blijft) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 8 juni 2004 aangenomen 

door de Tweede Kamer. Voor stemden D66, VVD, CDA, SGP en LPF. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I ond A 

9 (Depla c.s.) 

Er is geen reden om het automatisch toetsen van de aanvangshuur bij een 

huursubsidieaanvraag van particuliere verhuurders en begeleid wonen, achterwege te laten. 

De huurcommissies moeten nu jaarlijks 25 000 van dit soort toetsingen uitvoeren. Het gevolg 

is dat in 5% van de gevallen teveel huursubsidie wordt betaald. Bovendien worden 

huursubsidieontvanger minder automatisch dan nu beschermd tegen een te hoge vaststelling 

van de huurprijzen. En zal de huursubsidieontvanger – die achteraf het teveel aan ontvangen 

huursubsidie terug moet betalen – ongewenst en onwetend zichzelf in de schulden werken. 

Huurders houden het recht om naar de huurcommissie te stappen, maar mensen die 

onbekend met de commissie zijn of zwak in hun schoenen staan zullen hier het slachtoffer 

van zijn. Van de huurders die op dit moment naar de huurcommissie stappen om een artikel 

17 procedure tot het verlagen van de huur aan te spannen wordt 78% in het gelijk gesteld. Dit 

geeft aan hoe broodnodig de regeling is tot toetsing van de aanvangshuur. 

Daarnaast heeft het toetsen van de aanvangshuur een preventief effect. Wanneer verhuurders 

er vanuit kunnen gaan dat de gevraagde huur getoetst zal worden, is de kans op overvragen 

klein. Ten derde bestaat bij achterwege laten van de toetsing het risico van samenspannen 

tussen verhuurder en huurder waardoor afgesproken hogere huur afgewenteld wordt op de 

schaarse huursubsidiemiddelen. 

Tot slot is het kabinet voornemens in het kader van de herijking van de VROM-regelgeving 

de positie en taken van de huurcommissies te herijken. Het is ongewenst deze schijnbaar 
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technische aanpassing door te voeren zonder advies van de raad van state en zonder het 

verband met de toekomstige positie van de huurcommissies in ogenschouw te nemen. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie. 

 

 

MOTIES 

 

10 (Van Velzen / Van Gent) over versobering van de hypotheekrenteaftrek voor dure 

woningen en hogere inkomens 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en ChristenUnie. 

 


