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

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik heb nog wel meer punten, maar laat ik mij tot één beperken. In mijn bijdrage heb ik er ook al een 
vraag over gesteld. Het primaire doel van het wetsvoorstel is doorstroming bevorderen en het 
secundaire doel is ruimte creëren om via de verhuurderheffing geld op te halen voor de schatkist. Ik 
heb de volgende rekensom gemaakt. Stel dat een paar honderdduizend huurders, gedwongen door 
die enorme huurverhogingen, hun woning zouden kopen. Dat zal naar mijn verwachting overigens 
helemaal niet zo vaak zal gebeuren, maar laten we aannemen dat het wel gaat gebeuren. Dan kost 
dat de schatkist per woning €1.100 extra per jaar, uitgaande van de gemiddelde koopprijs van een 
corporatiewoning. Kortom, welk probleem voor de schatkist lost deze minister nu eigenlijk op?

Minister Blok: 
In het rijtje overwegingen van de heer Jansen miste ik de overweging dat mensen een huur betalen 
die past bij de woonkwaliteit. Die voeg ik er dus graag nog aan toe. Dit wetsvoorstel lost geen 
schatkistproblemen op. Dit wetsvoorstel is een huurverhoging en de opbrengst daarvan komt bij de 
woningcorporatie terecht. Dat heeft mede een gevolg voor het scheefhuren. Ik kom nog naar de 
Kamer met het wetsvoorstel inzake de verhuurderheffing. Daarmee wordt gedeeltelijk een 
schatkistprobleem opgelost.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Dat is wel heel erg flauw, want zo'n beetje iedereen hier heeft de link gelegd tussen de 
verhuurderheffing en de extra huurverhogingen. Dat is twee handen op één buik. De minister heeft 
ook in de schriftelijke beantwoording aangegeven dat er bijvoorbeeld voor de huurverhogingen aan 
de onderkant helemaal geen doorstromingsargument was. Daarvoor was er alleen een financieel 
argument. Dat heeft de minister vandaag zelf in deze zaal gezegd. Als huurders op grote schaal hun 
huurwoning zouden kopen, dan kost dat per woning €1.100 extra per jaar. Dat is geen besparing, 
maar dat is €1.100 extra uitgeven per jaar. Stel dat 0,5 miljoen mensen dat doen. Dat zou dan 550 
miljoen euro extra kosten voor de schatkist betekenen. Waar zijn we mee bezig?

Minister Blok: 
De heer Jansen maakt een snelle berekening op basis van een aantal aannames. Hij veronderstelt dat 
0,5 miljoen mensen een huurwoning kopen. Ik denk inderdaad dat het aantal zal toenemen, maar het 
verschil tussen het huidige aantal, namelijk 15.000 per jaar, en 0,5 miljoen is enorm. Die aanname 
beïnvloedt nogal de uitkomst van deze som. Ik zie dat dus niet zo somber in. Nogmaals, de 
verhuurderheffing komt hier uitgebreid aan de orde.


