
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN T. DEN OUDEN-BERGER TE
NIEUW LEKKERLAND BETREFFENDE HERZIENING VASTSTELLING
VERMOGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE HUURSUBSIDIEWET
Vastgesteld 26 september 2000

De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat bij de vaststelling van het
rekenvermogen voor de huursubsidie geen rekening wordt gehouden met
een terugvordering van de huursubsidie,

dat op 21 september 1999 en 18 oktober 1999 door het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
bedragen zijn teruggevorderd omdat adressante op het voor de perioden
1997/1998 en 1998/1999 relevante peilmoment een te hoog vermogen
bezat om voor huursubsidie in aanmerking te komen,

dat artikel 4 van de Huursubsidiewet bepaalt dat onder het reken-
vermogen wordt verstaan het vermogen van de huurder en de medebe-
woners op de datum van 1 januari die voorafgaat aan het subsidiejaar,
waarbij met vermogen bedoeld wordt het vermogen zoals dat is gedefi-
nieerd in de Wet vermogensbelasting: de waarde van de bezittingen
verminderd met de waarde van de schulden,

dat voorwaarde voor het in mindering brengen van een schuld op de
waarde van de bezittingen is dat deze bestaat op het moment waarop het
vermogen wordt vastgesteld, waardoor in casu de schuld die is ontstaan
op respectievelijk 21 september 1999 en 18 oktober 1999, pas in
mindering kan worden gebracht op het vermogen per peildatum 1 januari
2000,

dat adressante stelt dat het feit dat de beschikkingen over de ten onrechte
ontvangen huursubsidie pas op 21 september 1999 en 18 oktober 1999
zijn ontvangen niets afdoet aan het feit dat deze schuld ook al op 31
december 1997 bestond en derhalve in mindering gebracht dient te
worden op het vermogen per 1 januari 1998;
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op de griffie van de commissie
voor de Verzoekschriften, Binnenhof 1a, ter
inzage van de leden.
2 De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA), Rensema (VVD), Ter Veld (PvdA),
Dupuis (VVD), Dölle (CDA), en Platvoet (GL).
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van oordeel,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressante een onjuist beleid is
gevoerd,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.

De voorzitter van de commissie,
Stevens

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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