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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de 

Koning 

 

 

 datum 11 september 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

34940 

Wijzing van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling 

dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de 

netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de 

huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag 

wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen 

van de maximale inkomensgrenzen) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 11 september 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.   

Voor: 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD. 

Tegen: PvdA, GroenLinks, DENK, PvdD, SP en PVV. 

 

 

 

Verworpen amendement 

 

Opschrift, beweegreden, artikel I, onderdeel D en artikel IV 

4  6 (Nijboer en Beckerman) over het behouden van de KAN-bepaling 

 

Het wetsvoorstel bevat twee onderdelen:  

1) Het afschaffen van de zogeheten KAN-bepaling.  

2) Het vervallen van de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.  

 



 blad 2 

 

 

Dit amendement regelt dat de KAN-bepaling niet komt te vervallen. Het afschaffen van de 

KAN-bepaling is een bezuiniging die huurders met de laagste inkomens treft. Dit is een 

onnodige bezuiniging in deze tijden van economische voorspoed. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV. 

 

 

Moties 

 

8 (Smeulders c.s.) over verminderen van betaalrisico's voor mensen in de sociale 

huursector 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

9 (Kops) over de kan-bepaling in stand houden 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV. 

 

10 (Nijboer c.s.) over problemen met betalen van woonlasten 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV. 

 

11 (Beckerman c.s.) over huurtoeslag bij tijdelijk wonen via een zorginstelling 

Aangehouden. 

 

12 (Beckerman) over hetzelfde recht op 40% huurtoeslag 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

13 (Beckerman en Smeulders) over een eigendomsneutrale woontoeslag 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 


