
Plenaire behandeling begroting 2013 Wonen en Rijksdienst, 20 december 2012. 
2e Termijn Paulus Jansen (SP-fractie) 
 
 
Voorzitter,  
 
Ik heb in eerste termijn gevraagd hoe het te rijmen is dat de huurders straks €2 miljard 
mogen bijdragen aan het vullen van de staatskas, terwijl er in 2013 netto €1,5 miljard 
EXTRA gaat naar de eigen woningbezitter. Na het interruptiedebatje staat dat laatste 
wel definitief vast. Ik heb de minister vervolgens gevraagd om aan te geven wat de 
werkgelegenheidseffecten voor de bouwsector zijn van de kabinetsmaatregelen voor de 
woningmarkt. De minister zei dat ik SP-plannen maar door het CPB moet laten 
doorrekenen, maar ik vroeg naar de effecten van zijn eigen plannen! 
 
Daarom de volgende motie: 
 
De Kamer, gehoord de beraadslaging, 
overwegende, dat: 
- in de bouwsector de  sinds het begin van de economische crisis 61.000 bouwvakkers 
ontslagen zijn; 
- de effecten van het regeringsbeleid voor de woningmarkt (huur- en koopsector) op de 
werkgelegenheid in de bouw negatief lijken; 
- er ondanks de economische crisis sprake is van een substantiële intensivering in de 
koopsector in 2013; 
verzoekt de regering de effecten van zijn woningmarktbeleid te laten doorrekenen op 
werkgelegenheidseffecten voor de bouwsector voor de korte/middellange termijn, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Voorzitter, ik heb gisteren gesuggereerd om de meevaller bij de veiling van de 
telecomfrequenties in te zetten om de desastreuze ontwikkeling op de bouwmarkt te 
stoppen. De daarbij behorende motie heeft mijn collega Merkies mede namens mij al 
ingediend bij de najaarsnota. 
 
In plaats daarvan heb ik een andere motie, mede ondertekend door de heer Knops,  die 
aansluit bij het debat over de verhuurderheffing in de Eerste Kamer: 
 
De Kamer, gehoord de beraadslaging, 
overwegende, dat: 
- de Eerste Kamer via de motie Essers c.s. 33407-F verzocht heeft om de wettelijke 
regeling van de verhuurderheffing vanaf 2014 uit te stellen tot meer duidelijkheid 
bestaat over de haalbaarheid en de Kamer daarover voor 1 maart 2013 te informeren; 
- hiermee ruimte is ontstaan voor het onderzoeken van alternatieven; 
- zich een breed maatschappelijk draagvlak (o.m. Woonbond, Aedes, MKB Nederland, 
NVB, FNV Bouw) aftekent voor het maken van  een convenant met daarin bindende 
investeringsafspraken met de woningcorporaties, waarbij de inverdieneffecten (BTW, 
minder WW, bijstand e.d.) moeten opwegen tegen de gederfde verhuurderheffing; 
van mening, dat dit alternatief een impuls kan zijn voor de economie, woningaanbod, 
leefbaarheid en duurzaamheid; 



verzoekt de regering genoemd alternatief uit te werken naast de voorgenomen 
verhuurderheffing en de Kamer hierover voor 1 maart 2013 te informeren, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ik heb tenslotte nog een vraag over de hoogte van de verhuurderheffing. In het 
regeerakkoord was er een totale opbrengst van €1.990 miljoen, zeg maar €2 miljard per 
jaar. In de motie Essers wordt er opeens gesproken over €2,1 miljard, gisteren hadden 
mijn collega’s Monasch en Verhoeven het ook al over €2,1 miljard en nu heeft zelfs de 
minister het in zijn schriftelijke antwoorden over twee miljard. Waar komt die €100 
miljoen vandaan? Zijn dat soms de honderd miljoen die minister Asscher gisteren in 
zijn achterzak had zitten bij het najaarsoverleg? 
 


