
Plenaire behandeling wetsvoorstel 33330, 7 februari 2013, eerste termijn Kamer.

Minister Blok: 

Veel leden hebben gevraagd naar de situatie bij inkomensverlaging. Daarover zijn tevens 
amendementen ingediend, onder meer door mevrouw Schouten.

Ik gaf al aan dat daar op dit moment geen wettelijke voorziening voor is. Dat is de beleidsruimte 
van de woningcorporatie. De invoering van een dergelijke regeling heeft potentieel grote 
consequenties. Enerzijds zijn er administratieve consequenties, omdat de woningcorporatie of een 
andere verhuurder op dat moment aanpassingen moet doen. Anderzijds ontstaat er voor de 
woningcorporatie onzekerheid over toekomstige inkomens, wat drukkend kan werken op het 
investeringsvermogen, omdat men vooruit rekent op basis van de huren die men momenteel 
incasseert. Ik kan op dit moment echt niet schatten hoe groot de financiële gevolgen voor de 
corporaties zullen zijn en welke consequenties die zullen hebben voor hun financiële positie en hun 
investeringsvermogen. Daarnaast kan ik echt niet inschatten hoe een en ander administratief te 
verwerken is voor de corporaties. Wel ben ik bereid daar een onderzoek naar te doen, op basis 
waarvan wij kunnen overleggen. Wij stappen qua financiële en administratieve belasting in een 
zwart gat als wij dit nu willen regelen.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik wil best geloven dat het ingewikkeld is, maar dat komt doordat het kabinet het ingewikkeld 
gemaakt heeft, dus ook terugdraaien is superingewikkeld. Hoe waardeert de minister de opstelling 
van de PvdA-fractie? Volgens mij heeft de heer Monasch gezegd dat het gewoon geregeld is, omdat 
het is afgesproken en het daarom gaat gebeuren. De minister zegt nu echter dat hij een onderzoekje 
wil doen. Gaat het nu wel of niet gebeuren?

Minister Blok: 
Ik wil het serieus onderzoeken, omdat de consequenties serieus kunnen zijn. Ik kan die 
consequenties niet overzien. Volgens mij kan niemand die overzien. Nogmaals, het gaat om een 
systeem dat nu niet bestaat, hoewel ook nu de situatie zich kan voordoen dat iemand door 
werklosheid of om een andere reden een forse terugval in inkomen heeft. Tot op heden is echter 
nooit gekozen voor het in dat geval bieden van huurverlaging, anders dan op basis van een eigen 
beslissing van de corporatie. Dat geeft aan -- deze vraag zal immers niet voor het eerst gesteld 
worden -- dat het uit oogpunt van administratie en financiële gevolgen veel haken en ogen heeft. Ik 
hoop de Kamer tegemoet te komen door toe te zeggen om dit in kaart te brengen. De huurverhoging 
is gebaseerd op het inkomen T-2, wat betekent dat er geen enorme haast mee is -- ik meen dat ook 
de heer Monasch daarop wees -- dus laten wij dan op basis van die informatie met elkaar 
beoordelen of het uitvoerbaar is. 

De heer Paulus Jansen (SP): 

Dit is volslagen onacceptabel. In mijn bijdrage in eerste termijn heb ik een voorbeeld gegeven van 
een situatie waarin één euro inkomensverschil leidt tot een huurverschil van €1200 in vier jaar. Als 
de betrokken huurder met pensioen gaat en er sprake is van een inkomensval, is zijn huurquote 
inmiddels met 10% à 12% gestegen. De SP-fractie wil dat dit opgelost wordt. Ik meende dat ook de 
PvdA-fractie dit wil. Ik vraag de minister, op dit punt een toezegging te doen. 

Minister Blok: 
De heer Jansen illustreert heel goed de haken en ogen die eraan zitten. Ook op dit moment is het 
mogelijk dat mensen te maken krijgen met een teruggang in inkomen, bijvoorbeeld door 
pensionering. Op dit moment hebben wij daar geen speciale voorziening voor, anders dan het recht 



op huurtoeslag. De heer Jansen geeft tevens aan dat het voor de betrokken huurders om een groot 
bedrag kan gaan, maar dit betekent dat het ook voor de corporatie -- het gaat immers om meer 
huurders -- leidt tot financiële onzekerheid, die weer van invloed is op het vermogen van de 
corporatie om te investeren. Ik kan, ook in overleg met Aedes, de organisatie van 
woningcorporaties, op dit punt een afweging maken en vervolgens bekijken wat redelijkerwijs 
haalbaar is. Volgens mij geef ik daarmee aan dat ik absoluut geen hard nee zeg en dat ik ook geen 
hard ja kan zeggen, maar dat ik wel met een open blik met de verkregen informatie naar de Kamer 
terug wil komen. Volgens mij hebben wij daar nog de tijd voor. 


