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Betreffende wetsvoorstel: 
 
36120 VII 
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de 
Voorjaarsnota) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid 
Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en FVD. 
Tegen: BIJ1 en Groep van Haga. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Invoeging artikel 3a 
Artikel 3 Woningmarkt van de begrotingsstaat 
3 (Wilders) over het verlagen van de woonlasten voor sociale huurwoningen met 10% 
 
Woonruimte is een primaire levensbehoefte van de mens. Woonruimte dient betaalbaar te 
zijn. Indiener beoogt met dit amendement de woonlasten voor sociale huurwoningen met 
10% te verlagen. 
Dit amendement regelt ten eerste dat van rechtswege de huren in de sociale sector worden 
verlaagd met 10% per 1 juli 2022. Daarnaast zorgt dit amendement ervoor dat vanaf 1 juli 
2022 tot en met 31 december 2022 een bedrag beschikbaar is voor de verhuurders van 
deze woningen ten einde de beoogde huurverlaging te bewerkstelligen. De Minister dient  
hiervoor zo spoedig mogelijk een subsidieregeling voor op te stellen.  
 
Het bedrag ten behoeve van de verlaging van de sociale huren wordt  
gesteld op 750 miljoen euro. De dekking hiervoor wordt gevonden in de  
gelden van het Stikstoffonds en Klimaatfonds. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
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Artikel 3 Woningmarkt van de begrotingsstaat 
4 (Kuiken en Klaver) over budget voor het bevriezen van de huren 
 
Dit amendement verhoogt de uitgaven op de begroting van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties met € 450 miljoen voor het lopende jaar. Het geld is bedoeld ter 
compensatie aan woningcorporaties om dit jaar de huren te bevriezen en voor huurders in 
woningen met de labels E, F en G een huurverlaging door te voeren tot € 100 per maand. 
Voor veel huurders is het lastig rond te komen door gestegen energieprijzen aangezien zij 
vaker in een slecht geïsoleerde woning wonen en geen keuze hebben over verduurzaming. 
Daardoor dreigen veel huishoudens in de financiële problemen te komen. Het CPB becijfert 
dat afhankelijk van de prijsstijgingen later dit jaar tussen de 670.000 en 1,2 miljoen 
huishoudens moeite krijgen met het betalen van hun maandelijkse lasten. Indieners vinden 
het daarom nodig dat er meer gedaan wordt om de lasten voor huishoudens betaalbaar te 
houden. Met de extra middelen op de begroting wordt de Minister voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening verzocht afspraken te maken over het bevriezen van de huren en  
het verlagen van de huur voor slecht geïsoleerde woningen met woningcorporaties voor het 
lopende jaar. De compensatie voor de corporaties is nodig om de investeringen in 
betaalbare nieuwbouw en verduurzaming op peil te houden en is gerechtvaardigd gezien 
de uitzonderlijke omstandigheden. Dekking wordt gevonden door de opbrengsten van een 
door de indieners voorgestelde solidariteitsheffing naar voren te halen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, 
PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB en PVV.  
  
 
Artikel 3 Woningmarkt van de begrotingsstaat 
7 (Beckerman en Marijnissen) over het bevriezen van de huren 
 
Het uitgavenbedrag van BZK wordt door dit amendement met 350 miljoen euro verhoogd. 
Deze verhoging compenseert het verlies van woningcorporaties aan huurinkomsten door 
onderliggend amendement om de huur te bevriezen. Veel huurders zitten financieel klem. 
Zij houden aan het einde van de maand onvoldoende over om de noodzakelijke uitgaven te 
kunnen doen. 
 
De SP vindt het noodzakelijk dat er ingegrepen wordt in het betaalbaar maken van de 
huren. Met de extra middelen op de begroting wordt de Minister voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening verzocht afspraken te maken over het zo snel mogelijk bevriezen van 
de huren en indien mogelijk dit met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 in te laten gaan. 
De compensatie voor de corporaties is nodig om de investeringen in betaalbare 
nieuwbouw, de kwaliteit en verduurzaming op peil te houden. Dekking wordt gevonden 
door de winstbelasting voor bedrijven te verhogen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA,  
PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB en PVV.  
   


