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J  BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 oktober 2016 

In antwoord op uw schrijven d.d. 5 oktober 2016 bericht ik u als volgt. 
Allereerst wil ik opmerken dat ik de (benodigde) verkorting van de 
voorhangtermijn waarmee ik uw Kamer een kortere reactietermijn vergun, 
betreur. Toch wil ik in het hiernavolgende aangeven dat ik deze verkorting 
wenselijk en gerechtvaardigd acht. 

Pas tijdens de zogenoemde augustusbesluitvorming is duidelijk geworden 
dat als onderdeel van het koopkrachtpakket om tot een evenwichtig 
koopkrachtbeeld te komen de uitgaven voor de huurtoeslag vanaf 2017 
structureel met € 150 miljoen kunnen worden verhoogd. Voor de 
vormgeving van deze verruiming is gekozen voor een verlaging van de in 
artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag genoemde opslag op de 
normhuur die leidt tot de basishuur. Het totale beeld en het pakket aan 
maatregelen rond de koopkrachtontwikkeling is zoals gebruikelijk pas op 
Prinsjesdag als integraal pakket gepresenteerd. In dat licht is het niet 
mogelijk geweest om dit partiële onderdeel van het koopkrachtpakket 
eerder aan uw Kamer voor te leggen. Voorts moeten de gegevens omtrent 
de maatregel uiterlijk op 15 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn 
teneinde deze ten behoeve van het verstrekken van huurtoeslag met 
ingang van 1 januari 2017 te kunnen verwerken. Dit betreft een uiterste 
termijn. 

Zoals gezegd, betreur ik deze gang van zaken maar gelet op alle hiervoor 
beschreven omstandigheden acht ik deze verkorting van de voorhang-
termijn wenselijk en gerechtvaardigd. In het vervolg streef ik er uiteraard 
naar om uw Kamer bij vergelijkbare ontwerpbesluiten de volle termijn van 
acht weken te vergunnen. 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
S.A. Blok
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