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

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 
 

 Den Haag, 14 december 2004 

 

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

voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  

voor Milieu 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29800 XI  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2005 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 16 december 2004 

aangenomen. De fractie van de SP stemde tegen. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Begrotingsstaat Artikel 11 Tegengaan klimaatverandering en emissies 

20 (Koopmans en De Krom) 

Dit amendement strekt ertoe om de uitgaven voor de post Subsidies maatschappelijke 

milieuactiviteiten te verlagen met € 2 000 000 en om dit bedrag te bestemmen voor een nieuw 

te introduceren Regeling bevordering duurzaam inkopen. 

Ingetrokken 

 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 11 Tegengaan klimaatverandering en emissies 
22 (Samson) 

Duurzaam inkopen door de overheid is een goede impuls voor duurzaam produceren en 

consumeren. Dit amendement maakt het Staatsbosbeheer mogelijk om haar wagenpark te 

laten rijden op biobrandstoffen. Het mes snijdt hierdoor aan drie kanten. Staatsbosbeheer 

geeft het goede voorbeeld door milieuvriendelijk te rijden. Het is een impuls voor de 

productie van biobrandstoffen. En ten derde draagt het bij aan het halen van de Europese 

doelstelling voor het aandeel biobrandstoffen in de brandstoffenmix. Dekking is gevonden op 

hetzelfde artikel, onderdeel Duurzaam produceren en consumeren. 

Ingetrokken 
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Begrotingsstaat artikel 2 Betaalbaarheid van het wonen 

3 (Van Velzen) 

Voor 2004 en 2005 moeten alle ontvangers van huursubsidie een eigen bijdrage betalen (225 

miljoen). Dit amendement strekt ertoe deze eigen bijdrage ongedaan te maken (met 

terugwerkende kracht). Dit kost 225 miljoen euro. Door bevriezing van de huren in 2005 

komen de kosten van de huursubsidie lager uit dan in de Miljoenennota is voorzien. Hiermee 

wordt € 40 miljoen bespaard. 

Daarnaast heeft dekking plaats door van de woningcorporaties een hogere bijdrage aan het 

Centraal fonds volkshuisvesting te verlangen (€ 185 miljoen). 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak  

 

 

Begrotingsstaat artikel 02 Betaalbaarheid van het wonen 

14→81 (Van Gent c.s.) 

Dit amendement draait de bezuinigingen op de huursubsidie terug, zodat de korting van € 
14,28 per huursubsidie-ontvanger per maand («eigen bijdrage») komt te vervallen. De 

koopkracht van huursubsidiegerechtigde huishoudens staat namelijk extra onder druk: 

Bovenop de negatieve inkomensontwikkeling van mensen met een benedenmodaal inkomen, 

leveren de meeste huurders 0,4 tot 0,8% extra aan koopkracht in. 

Reparatie van de bezuinigingen op de huursubsidie kost in 2005 ongeveer 160 miljoen: 

immers wordt voor ruim 1 miljoen huishoudens het koopkrachtverlies van aanvankelijk € 12,– 

en per 1 juli 2005 € 14,28 teruggedraaid. 

De dekking bestaat ten eerste uit bevriezing van de huren op het niveau van 2004. Door een 

nominale bevriezing van de huurprijzen daalt namelijk het beslag op de huursubsidie-uitgaven 

met ongeveer 70 miljoen euro. Daarnaast wordt voorgesteld 90 miljoen euro te onttrekken aan 

het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

 

Begrotingsstaat artikel 02 Betaalbaarheid van het wonen 

15→82 (Van Gent c.s.) 

Dit amendement draait de bezuinigingen op de huursubsidie terug, zodat de korting van € 
14,28 per huursubsidie-ontvanger per maand («eigen bijdrage») komt te vervallen. De 

koopkracht van huursubsidiegerechtigde huishoudens staat namelijk extra onder druk: 

Bovenop de negatieve inkomensontwikkeling van mensen met een benedenmodaal inkomen, 

leveren de meeste huurders 0,4 tot 0,8% extra aan koopkracht in. 

Reparatie van de bezuinigingen op de huursubsidie kost in 2005 ongeveer 160 miljoen: 

immers wordt voor ruim 1 miljoen huishoudens het koopkrachtverlies van aanvankelijk € 12,– 

en per 1 juli 2005 € 14,28 teruggedraaid. 

De dekking bestaat ten eerste uit een effectievere bestrijding van fraude met huursubsidie, 

onder meer door een betere samenwerking met de Belastingdienst. Dit kan – zo blijkt uit de 

brief van de minister van VROM van heden – zeker 50 miljoen euro. Daarnaast wordt 

voorgesteld 110 miljoen euro te onttrekken aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 

(CFV). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 
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Begrotingsstaat artikel 02 Betaalbaarheid van het wonen 

Begrotingstaat artikel 04 Fysieke Stedelijke Vernieuwing 

16→83 (Van Gent en Van Velzen) 

Dit amendement draait de bezuinigingen op de huursubsidie terug, zodat de korting van € 
14,28 per huursubsidie-ontvanger per maand («eigen bijdrage») komt te vervallen. De 

koopkracht van huursubsidiegerechtigde huishoudens staat namelijk extra onder druk: 

bovenop de negatieve inkomensontwikkeling van mensen met een benedenmodaal 

inkomen, leveren de meeste huurders 0,4 tot 0,8% extra aan koopkracht in. 

Reparatie van de bezuinigingen op de huursubsidie kost in 2005 ongeveer 160 miljoen: 

immers wordt voor ruim 1 miljoen huishoudens het koopkrachtverlies van aanvankelijk € 12,– 

en per 1 juli 2005 € 14,28 teruggedraaid. 

De dekking wordt gevonden in een verdere temporisering van het ISV-II, door een deel van 

de uitgaven door te schuiven van 2005 naar latere jaren. De verwachting van kabinet en CPB 

is immers dat de budgettaire ruimte op de rijksbegroting na 2005 zal toenemen. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks  

 

 

Begrotingsstaat artikel 02 Betaalbaarheid van het wonen 

17→84 (Van Gent en Van Velzen) 

Dit amendement draait de bezuinigingen op de huursubsidie terug, zodat de korting van € 

14,28 per huursubsidie-ontvanger per maand («eigen bijdrage») komt te vervallen. De 

koopkracht van huursubsidiegerechtigde huishoudens staat namelijk extra onder druk: 

Bovenop de negatieve inkomensontwikkeling van mensen met een benedenmodaal 

inkomen, leveren de meeste huurders 0,4 tot 0,8% extra aan koopkracht in. 

Reparatie van de bezuinigingen op de huursubsidie kost in 2005 ongeveer 160 miljoen: 

immers wordt voor ruim 1 miljoen huishoudens het koopkrachtverlies van aanvankelijk € 

12,– en per 1 juli 2005 € 14,28 teruggedraaid. 

De dekking wordt gevonden in het onttrekken van 160 miljoen euro aan het Centraal Fonds 

voor de Volkshuisvesting (CFV).  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

 

Begrotingsstaat artikel 02 Betaalbaarheid van het wonen 

18→85 (Van Gent en Van Velzen) 

Dit amendement draait de bezuinigingen op de huursubsidie terug, zodat de korting van € 
14,28 per huursubsidie-ontvanger per maand («eigen bijdrage») komt te vervallen. De 

koopkracht van huursubsidiegerechtigde huishoudens staat namelijk extra onder druk: 

Bovenop de negatieve inkomensontwikkeling van mensen met een benedenmodaal 

inkomen, leveren de meeste huurders 0,4 tot 0,8% extra aan koopkracht in. 

Reparatie van de bezuinigingen op de huursubsidie kost in 2005 ongeveer 160 miljoen: 

immers wordt voor ruim 1 miljoen huishoudens het koopkrachtverlies van aanvankelijk € 12,- 

en per 1 juli 2005 € 14,28 teruggedraaid. 

Voorgesteld wordt deze koopkrachtreparatie voor huurders te betalen uit een inperking van de 

hypotheekrente-aftrek. Mensen met een hoog inkomen en een hoge hypotheek profiteren 

namelijk bovenmatig van de fiscale regeling; een inperking van deze bevoordeling is goed te 

verdedigen. Bovendien is de woonlastenquote voor mensen met een koopwoning lager dan 

die van huurders. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
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Begrotingsstaat artikel 02 Betaalbaarheid van het wonen 

19→86 (Van Gent c.s.) 

Dit amendement draait de bezuinigingen op de huursubsidie deels terug, zodat een deel van 

de korting op de huursubsidie («eigen bijdrage») kan komen te vervallen. Door meer werk te 

maken van het voorkómen en bestrijden van fraude en misbruik, kan mogelijk 50 miljoen 

euro per jaar worden bespaard (zie brief van de minister van VROM van heden). 

Voorgesteld wordt deze besparingen volledig ten goede te laten komen aan de doelgroep. 

Per huursubsidieontvanger kan dan, bij aanname van dit amendement, een tegemoetkoming 

worden verstrekt van ongeveer € 50,– op jaarbasis. 

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

 

Begrotingsstaat artikel 02 Betaalbaarheid van het wonen 

25→87 (Van Gent c.s.) 

Dit amendement draait de bezuinigingen op de huursubsidie terug, zodat de korting van € 

14,28 per huursubsidie-ontvanger per maand («eigen bijdrage») komt te vervallen. De 

koopkracht van huursubsidiegerechtigde huishoudens staat namelijk extra onder druk: 

Bovenop de negatieve inkomensontwikkeling van mensen met een benedenmodaal inkomen, 

leveren de meeste huurders 0,4 tot 0,8% extra aan koopkracht in. 

Reparatie van de bezuinigingen op de huursubsidie kost in 2005 ongeveer 160 miljoen: 

immers wordt voor ruim 1 miljoen huishoudens het koopkrachtverlies van aanvankelijk € 

12,– en per 1 juli 2005 € 14,28 teruggedraaid. 

Voorgesteld wordt deze koopkrachtreparatie voor huurders te betalen uit het deels 

terugdraaien van de «Wet Hillen». Via deze wet is geregeld dat mensen met een afgeloste 

hypotheek niet meer worden aangeslagen voor het eigenwoningforfait. Deze 

tegenmoetkoming aan huizenbezitters kost de schatkist bij benadering 250 miljoen euro per 

jaar.  

Dit amendement regelt dat mensen met een afgeloste hypotheek niet in het «nultarief» vallen, 

maar in een «voordeeltarief». Ten opzichte van de situatie vóór «Hillen», zijn zij dus nog 

altijd voordeliger uit. Door wijziging van de regeling voor huizenbezitters kunnen de 

bezuinigingen op de huursubsidie juist structureel worden teruggedraaid. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

Begrotingsstaat artikel 11 Tegengaan klimaatverandering en emissies 

Begrotingsstaat artikel 13 Handhaving 

21 (Samsom) 

Het kabinet bezuinigt op de operationele inzet van de VROM-inspectie. Deze maatregel staat 

haaks op het grote belang van handhaving van regelgeving. Daarom wordt via dit 

amendement deze bezuiniging teruggedraaid. Dekking voor het amendement is gevonden op 

artikel 11, waar ruim13 miljoen euro beleidsmatig nog niet is ingevuld. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP  

 

Begrotingsstaat artikel 13 Handhaving 

Begrotingsstaat Agentschap van de Rijksgebouwendienst 

23→36 (Van Velzen) 

Dit amendement dient ertoe gemeentes in staat te stellen deskundig toezichthouders asbest 

(DTA)in dienst te nemen danwel op te leiden binnen het ambtelijk apparaat. De dekking 

wordt in het Agentschap van de Rijksgebouwendienst gevonden door te besparen op kleine 

projecten voor ministeries waarvoor € 80 miljoen gereserveerd is. Voorgesteld wordt dat het 

kabinet in de Voorjaarsnota aangeeft hoe zij een en ander verwerkt in de Rijksbegroting. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks  
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Begrotingsstaat artikel 13 Handhaving 

Begrotingsstaat Agentschap van de Rijksgebouwendienst 

24→37 (Van Velzen) 

Door het bijzondere karakter van milieucriminaliteit is innovatief opsporen ervan een 

arbeidsintensief proces. Zaken die mogelijk schade kunnen toebrengen aan de 

volksgezondheid worden daardoor soms stopgezet of blijven lang liggen met alle risico’s van 

dien. Zowel de UMC (Unit milieucriminaliteit)als de VROM-IOD kampen met 

capaciteitsproblemen. 

Dit amendement dient ertoe beide diensten met 20 fte uit te breiden. De dekking wordt in het 

Agentschap van de Rijksgebouwendienst gevonden door te besparen op kleine projecten voor 

ministeries waarvoor € 80 miljoen gereserveerd is. Voorgesteld wordt dat het kabinet in de 

Voorjaarsnota aangeeft hoe zij een en ander verwerkt in de Rijksbegroting. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak  

 

 

MOTIES 

 

30 (Krom c.s. ) over het vergroten van de beschikbaarheid van venture capital voor eco-

efficiënte innovaties, met name voor kleine ondernemers 

Ingetrokken 

 

 

35 (Van der Staaij c.s. ) om te bezien welke mogelijkheden er zijn de geluidsoverlast van 

brommers en scooters te beperken 

Ingetrokken 

 

 

49 (Verdaas en Van Velzen) om het dak- en thuislozenproject in Gelderland en Overijssel de 

status van pilotproject te geven 

afgevoerd van de agenda 

 

 

43 (Depla) over een effectiever gebruik van de projectsteun van het Centraal Fonds voor de 

Volkshuisvesting (CFV) 

ingetrokken 

 

 

56 (Van As) Motie over opleggen huurtoeslag aan huurders met een inkomen boven de 

maximale doelgroepgrens om doorstroming te bevorderen 

Aangehouden 

 

 

58 (Veenendaal c.s.) met verzoek om proefprojecten investeringszones in achterstandswijken 

Aangehouden 

 

 

47 (Verdaas c.s.) over het ontwikkelen van een landelijke monitor voor de doelgroep van de 

bijzondere en de probleemhuishoudens 

ingetrokken 
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70 (Huizinga-Heringa c.s.) om de toepassingsmogelijkheden van 'labelling' te bestuderen 

ingetrokken 

 

 

Stemming 14 december 2004 over moties Milieudeel begroting: 

 

26 (Samson c.s.) over de verlaging van de EPC 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie en SGP 

 

 

27 (De Krom) over de afvalstoffenbelasting 

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 

 

 

28 (De Krom en Koopmans) over de wettelijke vastgestelde vergunningstermijnen 

Aangenomen. Voor: VVD, het CDA en de LPF 

 

 

29 (De Krom c.s.) over de multicriteria-analyse 

Aangenomen. Voor: PvdA, D66, Groep Lazrak, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 

 

 

31 (Van der Ham c.s.) over een verdere verlaging van de EPC 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en Groep Lazrak 

 

 

32 (Van der Ham en Koopmans) over de waterstofambitie 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en 

LPF 

 

 

33 (Duyvendak en Samsom) over afrekenbare jaarlijkse tussendoelen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie en SGP 

 

 

34 (Duyvendak en Van der Ham) over extra vergroeningsvoorstellen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 

 

 

Stemmingen 14 december 2004 over moties VRO Begroting 

 

39 (Depla) over het opschorten van de plannen met betrekking tot het huurbeleid 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

 

40 (Depla) over zekerstelling betaalbaarheid van woonlasten via een netto huurquote 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 
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41 (Depla en Veenendaal) over koppeling van gegevens voor inzicht in illegale verhuur en 

onderhuur 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en LPF 

 

 

42 (Depla c.s.) over aanpassing van de huurbescherming ter bestrijding van illegale onderhuur 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

44 (Depla c.s.) over uitbreiding van het aantal huursubsidie-inspecteurs 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, LPF en SGP 

 

 

45 (Verdaas c.s.) over koppeling wettelijke, snelle uitzettingsprocedure aan recht op aanvang 

op lagere trede op de woonladder 

Aangenomen. Tegen: D66 

 

 

46 (Verdaas en Sterk) over resultaatafspraken met de woningbouwcorporaties over het 

bouwen voor de onderste treden van de woonladder 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

48 (Verdaas c.s.) over een protocol inzake minimuminzet woningbouwcorporaties bij overlast 

Aangenomen. Tegen: LPF 

 

 

50 (Sterk) over aanpassing wet- en regelgeving voor aanpak van onder andere huisvesting 

illegalen 

Verworpen. Voor: CDA en SGP 

 

 

51 (Sterk c.s.) over rapportage inzake het tegengaan van kraken van langdurig leegstaande 

woningen en kantoren 

Aangenomen. Voor: VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 

 

 

52 (Sterk c.s.) over het herstructureringsproject “Hart van Zuid” te Hengelo 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

53 (Sterk c.s.) over aanpassing wet- en regelgeving inzake grondaankoopbeleid voor 

woningcorporaties 

Aangenomen. Tegen: SP 

 

54 (Sterk en Koopmans) over substantiële vermindering van het rijkstoezicht op gemeenten 

door de VROM-inspectie 

Van de agenda afgevoerd 
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55 (Van As) over de zekerstelling voor langere termijn van de aftrek van hypotheekrente 

Verworpen. Voor: LPF 

 

 

57 (Van As) over extra budget voor knelpunten in het ISV-2 programma 

Aangehouden 

 

 

59 (Veenendaal c.s.) over toepassing van de code Tabaksblat op de woningcorporaties 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

     

60 (Veenendaal c.s.) over bestuurlijke boetes bij de aanpak van illegale (onder)verhuur 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

61 (Veenendaal en Depla) over effectiever optreden door het OM bij illegale verhuur 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

62 (Veenendaal c.s.) over vrijstelling van belemmerende regelgeving voor het suboptimale 

bouwen 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

 

63 (Van Velzen) over uitstel verdere huurliberalisatie bij een overspannen woningmarkt 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

 

64 (Van Velzen) over de sloop van sociale huurwoningen 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

 

65 (Van Velzen) over de verkoop van sociale huurwoningen 

Verworpen. Voor: SP 

 

 

66 (Van Velzen en Van Gent) over het kraken van woningen 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

 

67 (Van Gent) over opschorting van de plannen voor een nieuw huurbeleid 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

68 (Van Gent c.s.) over onderzoek naar de effecten van het nieuwe huurbeleid op het 

besteedbare inkomen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 

 

69 (Van Gent en Sterk) over de ombouw van leegstaande kantoorpanden tot woonruimte 

Aangenomen. Tegen: VVD 


