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     Afschrift aan    
     de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal  
         
          

 

Geachte Voorzitter,  

 

Op verzoek van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die momenteel in 

Riga verblijft, doe ik u een korte notitie toekomen, waarin de noodzaak wordt onderstreept om het voorstel 

tot wijziging van de Huursubsidiewet (29463) vóór 1 juli 2004 af te handelen. Namens de minister verzoek 

ik u dringend om de nodige maatregelen te treffen om deze tijdige afhandeling mogelijk te maken.  

Een afschrift van deze brief met bijlage zend ik aan de voorzitter van de Eerste kamer der Staten-

Generaal. 

 

Hoogachtend, 

de Directeur-Generaal Wonen, 

 

 

 

mw. mr. drs. A.W.H. Bertram 
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NOTITIE  INZAKE DE BEHANDELING DOOR DE EERSTE KAMER VAN HET WETSVOORSTEL TOT 

WIJZIGINGEN VAN DE HUURSUBSIDIEWET 

 

Zoals inmiddels mondeling is afgesproken, volgen hieronder de argumenten waarom het van cruciaal 

belang is om het voorstel tot de wijziging van de Huursubsidiewet (29463), waarmee de korting op de 

huursubsidie van € 12 per maand per huursubsidieontvanger voor het eerste jaar wordt geregeld, vóór 1 

juli 2004 af te handelen.  

 

• Het wetsvoorstel voorziet in een bezuiniging op de huursubsidie die reeds is aangekondigd in het 

Hoofdlijnenakkoord. De vormgeving van de bezuiniging (verhoging eigen bijdrage, voor het tijdvak 

2004/2005 met € 12 per maand) is bij de VROM-begrotingsbehandeling al uitvoerig aan de orde 

geweest. Beide Kamers hebben de VROM-begroting aangenomen. 

• De Huursubsidiewet biedt niet de mogelijkheid om de berekeningwijze van de huursubsidiebijdragen 

in de loop van het subsidiejaar te herzien. Dat betekent dat zonder nadere wetswijziging invoering 

van de bezuinigingmaatregel pas per 1 juli 2005 zal kunnen plaatsvinden. Hieruit vloeit een tekort op 

de VROM-begroting voort van ca. € 150 mln. over het subsidiejaar 2004/2005.  

• Ten einde betalingsproblemen bij de burger te voorkomen, is het van belang dat de 

huursubsidiebijdragen worden uitgekeerd omstreeks de datum waarop de huurder de huur is 

verschuldigd, dus al in de voorafgaande maand. Hierdoor is het onvermijdelijk dat de verzending van 

de Huursubsidieberichten voor het subsidiejaar 2004/2005 reeds is geschied en de betaling van de 

subsidiebedragen over de maand juli al medio juni jl hebben plaatsgevonden. Onvermijdelijk moest 

hierbij worden geanticipeerd op de invoering van het wetsvoorstel per 1 juli 2004. Het niet doorvoeren 

van de bezuinigingen betekent dat de bijdragen moeten worden herberekend en nabetalingen over 

juli moeten plaatsvinden. Voor de burger brengt dit opnieuw onrust en onduidelijkheden met zich 

mee, voor de uitvoering grote complicaties en extra maatregelen, daar waar de uitvoering van de 

huursubsidie juist gebaat is met stabiliteit. 

• Het tekort op de huursubsidie zal alsnog moeten worden ingevuld; over de wijze waarop zal nog 

nader overlegd moeten worden. Dit zou kunnen betekenen dat een verdubbeling noodzakelijk is van 

de korting op de huursubsidie die voor het subsidiejaar 2005/2006 reeds was voorzien (verhoging 

eigen bijdrage met ten minste € 27 per maand in plaats van de voorziene € 14,28). Daarmee wordt 

het streven van de Minister om de bezuinigingen op de huursubsidie langs de weg der geleidelijkheid 

door te voeren, door middel van een jaarlijks geleidelijk oplopende verhoging van de eigen bijdrage 

niet haalbaar. 

 


