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Nader rapport wetsvoorstel hervorming huurtoeslag 

Aanleiding 

De ministerraad heeft op vrijdag 17 februari 2023 op uw voorstel ingestemd met 

het nader rapport hervorming huurtoeslag en met het gewijzigde wetsvoorstel en 

de gewijzigde memorie van toelichting. 

Geadviseerd besluit 

Ondertekening van het nader rapport en van de memorie van toelichting en van 

de bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer waarin u de aanpassing van het 

wetsvoorstel en de indiening aankondigt. 

Kern 

N.a.v. het advies van de Raad van State is het onderdeel genormeerde huren uit 

het wetsvoorstel geschrapt. De ministerraad heeft met die wijziging ingestemd.  

Toelichting 

Politieke context 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel huurverlaging 2023 voor huurders met 

lager inkomen hebben de leden Nijboer, Beckerman en Klaver een motie (36 281, 

nr. 24) ingediend met de oproep het onderdeel genormeerde huren uit het 

wetsvoorstel te schrappen. De motie is verworpen (66 stemmen voor). 

Uitvoering 

De Belastingdienst/Toeslagen heeft een uitvoeringstoets gedaan op het gewijzigde 

wetsvoorstel en acht de voorgenomen wijzigingen uitvoerbaar. De gewijzigde 

Uitvoeringstoets wordt meegestuurd naar de Tweede Kamer. 

Communicatie 

Tegelijk met de aanbieding aan de Koning van het nader rapport, zendt u een 

brief aan de Tweede Kamer waarin u aankondigt dat het onderdeel ‘genormeerde 

huren’ uit het wetsvoorstel geschrapt is en dat het wetsvoorstel op korte termijn 

zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. 

Na akkoord MR met het nader rapport gaat er een persbericht uit. Voorts zijn er in 

overleg met Communicatie QenA’s en een woordvoeringslijn opgesteld. 
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Nader rapport   

2 wetsvoorstel vereenvoudiging 

van de huurtoeslag 

  

3 memorie van toelichting 

vereenvoudiging van de 

huurtoeslag 

  

4 advies Afdeling advisering van 

de Raad van State 

  

5 Uitvoeringstoets BD/Toeslagen   

 




