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 Den Haag, 22 maart 2006 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29392  Wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, 

handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 21 maart 2006 aangenomen 

door de Tweede Kamer. De fractie van het CDA stemde tegen. 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel III 

16 (Vietsch) 

Om «huisjesmelkers» aan te kunnen pakken is de Woningwet op het gebied van economische 

delicten uitgebreid. Het onderhavige amendement heeft tot doel deze uitbreiding te beperken 

tot bestraffing van misstanden in het kader van huisjesmelkers en krakers strafbaar te stellen. 

In het amendement worden slechts de elementen overbewoning en bewoning van een gebouw 

waarvoor geen woonvergunning afgegeven is, onder de Wet op de economische delicten 

gebracht en blijft de overige bestraffing gelijk aan voor de wetswijziging. 

Op deze wijze wordt voorkomen dat huisjesmelkers aan veel mensen een huis verhuren en dat 

huisjesmelkers en krakers gebouwen die geen woning zijn, (laten) bewonen. Tevens wordt op 

deze wijze voorkomen dat kleine afwijkingen van de bouwverordening (bijvoorbeeld het 

aantal mensen in een kerkdienst) een economisch delict worden  

Verworpen. Voor: ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 

 

 

Artikel III 

17 (Vietsch) 

Om «huisjesmelkers» aan te kunnen pakken is de Woningwet op het gebied van economische 

delicten uitgebreid. Het onderhavige amendement heeft tot doel deze uitbreiding te beperken 

tot bestraffing van misstanden in het kader van huisjesmelkers. Daardoor wordt slechts het 
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element overbewoning onder de Wet op de economische delicten gebracht en blijft de overige 

bestraffing gelijk aan voor de wetswijziging. 

Op deze wijze wordt voorkomen dat kleine afwijkingen van de bouwverordening 

(bijvoorbeeld het aantal mensen in een kerkdienst) een economisch delict worden.  

Verworpen. Voor: SP, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 


