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

Minister Blok: 
De heer Jansen vroeg ook waarom we geen motiveringsplicht voor voorstellen tot huurverhoging 
opnemen in de wet. Eigenlijk zou, als je het goed wilt doen, de corporatie over nog meer 
inkomensgegevens moeten beschikken dan we in het kader van deze wet ter beschikking willen 
stellen.
In dit wetsvoorstel gaan wij uit van drie inkomenscategorieën. Als je echt scherp wilt motiveren, 
zou je nog preciezer moeten gaan berekenen welke huur past bij het precieze inkomen. Dan kun je 
niet volstaan met drie categorieën. Daar bovenop zorg je ervoor dat de corporaties met een enorme 
extra bureaucratie worden geconfronteerd. Verschillende sprekers hebben er al op gewezen -- dat 
ben ik met hen eens -- dat de kosten van de bureaucratie al erg hoog zijn voor corporaties.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Als de minister duidt op mijn amendement dan is er een misverstand. De motiveringsplicht 
waarover ik het in mijn amendement heb, is gewoon de puntentelling. Tot 2007 was het gebruikelijk 
dat de corporatie de puntentelling afdrukte bij de aanzegging van de huurverhoging. Dat is daarna 
geschrapt omdat werd overgegaan op inflatievolgend huurbeleid. Dat is logisch. Nu komen er 
huurverhogingen tot 9% of meer aan. Dan is het toch logisch dat de corporatie, of de verhuurder in 
het algemeen, daar die puntentelling bij moet leveren?

Minister Blok: 
De Kamer heeft eerder bewust besloten om de plicht om de puntentelling mee te zenden, af te 
schaffen, ook vanuit de afweging dat dit voor een woningcorporatie een extra verplichte 
administratieve last is. Ik ken de heer Jansen als een fanatiek bestrijder van bureaucratie. Dat deel ik 
met hem. Een huurder die de puntentelling wil weten, kan die op een website, bijvoorbeeld die van 
de Woonbond, zelf berekenen.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik ben inderdaad een fanatieke bestrijder van zinloze bureaucratie. Vandaar dat ik toen het 
inflatievolgend huurbeleid werd afgesproken, heb gezegd dat het niet meer nodig was. Nu spreken 
wij over huurverhogingen tot 9% per jaar. Dan is het toch acuut weer wel nodig? Als ik het goed 
heb gelezen, schrijft de minister in de nota naar aanleiding van het verslag dat als een huurder de 
woningcorporatie om die puntentelling vraagt, deze die niet eens hoeft te leveren. Er staat dat hij het 
dan zelf moet gaan uitrekenen aan de hand van zijn eigen gegevens, met ook nog als risico dat hij 
het fout uitrekent. Dat kan toch niet?

Minister Blok: 
Dit is een echt een afweging over hoeveel verplichte bureaucratie je een woningcorporatie wilt 
opleggen. Ik sta wat dit betreft achter de beslissing die de Kamer eerder heeft genomen om dit niet 
verplicht aan een corporatie op te leggen, juist omdat het zo goed te controleren is door mensen 
zelf. Zij kunnen overigens ook in beroep gaan, als daar aanleiding toe is. Ik wil dit echt niet 
opnieuw als verplichting opleggen.


