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

Minister Blok: 

De heer Jansen heeft mij een aantal vragen gesteld over de effecten. Hij vroeg hoe een huurder in 
een passende woning terecht kan komen wanneer er sprake is van inkomensdaling. Waarom wordt 
de huur dan niet gewoon verlaagd? Omdat het niet in de wet is geregeld. Wanneer er sprake is van 
een echt structurele inkomensdaling, kan men sowieso een beroep doen op een betaalbare 
corporatiewoning, omdat men daarvoor op grond van het inkomen in aanmerking komt. 

Als we de doorstroom op gang krijgen, komen de corporatiewoningen juist weer vrij voor mensen 
met een laag inkomen. Overigens kan een verhuurder er zelf ook voor kiezen om huren aan te 
passen. Dat was zo en dat blijft zo.

De heer Paulus Jansen (SP): 
In dit antwoord zit twee keer het woord "kan". Dat lijkt mij nu juist het probleem voor dit gezin. Als 
je plotseling geconfronteerd wordt met een enorme inkomensdaling, heb je een acuut probleem. Ik 
neem aan dat deze minister ook wel weet dat de wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning nog 
steeds heel erg lang zijn. Ze zijn overigens de laatste jaren weer langer geworden. Men heeft dus 
helemaal niet de tijd om daarop te wachten, terwijl de woning waarin men reeds woont, op zich 
geschikt is. Waarom kan op dat moment niet gewoon de huur aangepast worden?

Minister Blok: 
Ook onder de huidige wetgeving is het niet zo dat de huur van iemand die met een inkomensdaling 
geconfronteerd wordt, meteen wordt aangepast. Ik zal straks nog ingaan op de amendementen en de 
vragen die daar specifiek betrekking op hebben. Ook nu bestaat het probleem dat de heer Jansen 
schetst.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Dat is waar, maar de gemiddelde huur in de sociale huursector is op dit moment ongeveer €450 per 
maand. Nu gaat de huur van de groep die geconfronteerd wordt met een huurverhoging van 5% of 
9% in no time naar €700 of €800. De minister weet ook wel dat je boven de aftoppingsgrens van 
€520, zelfs als je huurtoeslag krijgt, 100% zelf betaalt. Dan is een inkomensdaling veel ernstiger 
dan in de huidige situatie, waarin je gemiddeld maar €450 per maand betaalt. Waarom houdt de 
minister niet rekening met dat enorme effect?

Minister Blok: 
Er zijn nu, zonder deze wetswijziging, mensen die een huur betalen van €600 binnen de sociale 
huursector of €700 daarbuiten, in het voorbeeld van de heer Jansen, en die onverhoopt 
geconfronteerd kunnen worden met een inkomensdaling. In de huidige wetgeving is er dan ook 
geen recht op aanpassing. Het is wel mogelijk dat een woningcorporatie in zo'n geval zegt: wij 
houden daar rekening mee. De vraag die de heer Jansen stelt, is begrijpelijk. Ik zal daar verder op 
ingaan bij de behandeling van de amendementen, maar het is een probleem dat nu ook bestaat en 
waar nu ook geen wettelijk recht aan gekoppeld is.


