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[LOGO]  Den Haag, 7 februari 1997   
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting  
 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25090 Nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet) 
  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 februari 1997 met algemene 
stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. 
 
 

Art 5, tweede lid 
28 → 45 (Jeekel ea) 
Hiermee worden aan de subsidiabele servicekosten toegevoegd kapitaals- en onderhoudskosten 
van dienst- en recreatieruimten (tot een maximum van 25 gulden). 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Art 13 
25 → 49 (Hofstra ea) 
Dit amendement betekent dat de maximale huurgrens van huursubsidie-gerechtigden wordt bevroren 
op fl. 1085, per maand.  
Aangenomen. Tegen: CDA, AOV en U55+. 
 
Art 15 
23 → 52 (Hofstra ea) 
Dit amendement beoogt een dreigende rechtsongelijkheid op te heffen tussen AOW-gerechtigden 
met enerzijds een klein pensioen en anderzijd een spaartegoed als oudedagsvoorziening. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Art 21 
24 → 48 (Hofstra ea) 
In het kader van een aangepaste normering zoals in diverse amedementen tot uitdrukking komt, al of 
niet voor benoemde groepen, wordt er voor gekozen om de eigen bijdrage via dit onderdeel 
beperkt te verhogen van 20% tot 25%. Deze verhoogde eigen bijdrage geldt slechts voor het deel 
van de huur tussen f 575 en 
f 823 voor alleenstaanden en tussen f 575 en f 882 voor meerpersoonshuishoudens. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
17 (Duivesteijn ea) 
Dit amendement beoogt de kwaliteitskorting van 100% terug te brengen naar 50% voor 
alleenstaanden in woningen met huren boven de aftoppingsgrens. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
19 (Duivesteijn ea) 
Nieuw is het tweede onderdeel van dit artikelonderdeel. Hiermee wordt bereikt dat de 50% schijf 
boven de aftoppingsgrens ook geldt voor gehandicapten. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
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Art 22 
18 (Duivesteijn ea) 
Het drempelbedrag wordt verlaagd tot f10 ivm de inkomenspositie van de lagere inkomensgroepen. 
Aangenomen. Tegen: CD. 
 
Art 24, eerste lid 
14 (Poppe) 
Overgenomen. 
 
Art 26  
20 → 44 → 53 (Duivesteijn ea) 
De indieners beogen oa de jaarlijkse aanpassing van de normhuren in de toekomst bij algemene 
maatregel van bestuur te regelen. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Art 37 
29 → 46 (Jekkel ea) 
De ondertekenaars beogen op deze wijze dat de prestatienorm, indien nodig, kan worden aangepast 
aan een sterk afwijkende regionale samenstelling van de (huur)woningvoorraad, zoals het percentage 
huurwoningen boven de aftoppingsgrens. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Art 41 
36 (Jeekel ea) 
Overgenomen. 
 
Art 48 
21 (Duivesteijn ea) 
Met het aannemen van de motie Hofstra-TenHoopen-Jeekel heeft de kamer aangedrongen op het 
stimuleren van het eigen woningbezit voor lagere inkomensgroepen. Tevens zal het kabinet 
schriftelijk reageren op de nota  "De koopwoning bereikbaar" van de PvdA-fractie. Met de 
voorgestelde wijziging wordt de mogelijkheid geopend om via de Huursubsidiewet in 
experimentvorm bijdragen te verstrekken aan woningeigenaren, indien daar nader regelgeving voor 
is opgesteld. 
Aangenomen. Tegen: SP. 
 
Art 52 
26 (Hofstra ea) 
Dit amendement houdt de jaarlijkse informatieverplichting aan de Staten-Generaal (huidig artikel 49) 
in stand. 
Overgenomen. 
 
31 (Jeekel ea) 
De ondertekenaars beogen met het amendement de prestatienormering zodanig aan te passen dat 
directe invoering van die prestatienormering wenselijk wordt, waarbij de verhuurders gedurende het 
jaar 1997/1998 de huursubsidie-uitgavennorm kunnen overschrijden zonder dat een financiële 
bijdrage wordt verlangd. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
27 → 50 (Hofstra ea) 
De indieners van dit amendement beogen vanuit overwegingen van het beginsel van behoorlijk 
bestuur de in het voorstel opgenomen terugwerkende kracht voor de bepaling van het vermogen (1 
januari 1997) om te zetten in de datum van 1 januari 1998 te 0.00 uur voor het huursubsidietijdvak 
97/98 en 98/99. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
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22 (Duivesteijn ea) 
Hiermee wordt de oude regeling gehandhaafd voor die onzelfstandige woonruimte die al was 
aangewezen onder de Wet individuele huursubsidie. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 

Art 4 
56 (Biesheuvel) 
Verworpen. Tegen: PvdA, D66, VVD, AOV en U55+. 
 
Art 5 
9 (Poppe) 
Verworpen. Voor: GL, SP, GN en Hendriks. 
 
Art 11, eerste lid 
10 → 43 → 51 (Poppe) 
Verworpen. Voor: SP, GL, GN en Hendriks. 
 
32 (Oedayraj Singh Varma) 
Verworpen. Voor: GL, SP, GN en Hendriks. 
 
Art 12 
33 (Biesheuvel) 
Verworpen. Voor: CDA, GN, CD, SGP, SP en Hendriks. 
 
Art 13 
11 (Poppe) 
Verworpen. Voor: SP, GL en GN. 
 
Art 15 
12 (Poppe) 
Verworpen. Voor: SP, GL, GN en Hendriks. 
 
37 (Biesheuvel) 
Verworpen. Voor: CDA, GN, CD, SGP, GL, SP en Hendriks. 
 
Art 20 
13 (Poppe) 
Verworpen. Voor: SP, GL, GN en Hendriks. 
 
41 → 57 (Biesheuvel) 
Verworpen. Voor: CDA, GN en Hendriks. 
 
38 (Van Middelkoop) 
Verworpen. Voor: GPV, RPF, GL, GN en Hendriks. 
 
Art 21 
39 (Van den Berg) 
Verworpen. Voor: SGP, RPF, GPV, GL, SP, CDA, GN en Hendriks. 
 
Art 25 
34 (Biesheuvel) 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN  



 

 
 
 - 1 - 

Ingetrokken. 
 
35 (Biesheuvel) 
Verworpen. Voor: CDA, GN, CD, SGP, GL, SP en Hendriks. 
 
Art 26   
15 (Poppe) 
Verworpen. Voor: SP, GL, GN en Hendriks. 
 
subamendement 55 (Van Middelkoop/Biesheuvel) 
Verworpen. Voor: GPV, SGP, RPF, GL, SP, CDA, GN en Hendriks. 
 
Art 35 
16 (Poppe) 
Verworpen.Voor: SP, GL en Hendriks. 
 
Art 49 
30 → 54 (Jeekel ea) 
Ingetrokken. 
 

58 (Jeekel ea) 
Aangenomen. Voor: D66, PvdA, GL, SP, GPV, SGP, RPF, VVD, GN en Hendriks. 
 
59 (Hofstra ea) 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
60 (Poppe) 
Verworpen. Voor: SP, GL, GN en Hendriks. 
 
61 (Poppe) 
Verworpen. Voor: SP, GL en GN. 
 
 
 

MOTIES  


