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1. De voorzitter doet kort verslag van de ochtendvergadering van de commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin, 

waarin de nadere procedure ten aanzien van wetsvoorstel 33330 (Huurverhoging op grond 

van een tweede categorie huishoudinkomens) is besproken. De plenaire behandeling van dit 

voorstel is (onder voorbehoud) voor 12 maart 2013 geagendeerd, samen met het eerder 

aangehouden wetsvoorstel 33129 (Huurverhoging op grond van inkomen) en inclusief 

stemmingen. Uit het College van Senioren wordt gemeld dat het (mogelijk) hoofdelijke 

stemming betreft. Het staat alle fracties volledig vrij andere aspecten van het Woonakkoord 

bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen te betrekken. 

 

2. Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 28 februari 2013 inzake 

vormgeving en effecten huurbeleid en verhuurderheffing (32847, B) 

en 

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 13 februari 2013 inzake 

afspraken woningmarkt (32847, A) 

 

Inbreng voor een brief aan de regering wordt geleverd door de fracties van PvdA 

(Duivesteijn), CDA (Essers), PVV (Van Strien) en D66 (Van Boxtel). De minister voor 

Wonen en Rijksdienst zal worden gevraagd de brief vóór vrijdag 8 maart 2013, 16:00 uur 

te beantwoorden, zodat het antwoord door de leden kan worden betrokken bij de 

voorbereiding op het plenaire debat over wetsvoorstellen 33129 en 33330. 

 

3. Het lid Ruers (SP) vraagt naar de behandeling van de Novelle Wet verhuurdersheffing 

(33515) in de Tweede Kamer en naar het Algemeen Overleg over huurbeleid. De staf gaat 

na wat de stand van zaken is. 

 

 

De griffier voor deze vergadering, 

Fred Bergman 

 

 

  


