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

De heer Monasch (PvdA): 
Ik keer terug naar het begin van mijn betoog. Als woordvoerder van de PvdA-fractie ben ik er heilig 
van overtuigd dat wij met dit kabinet een historische doorbraak aan het realiseren zijn. Die doet pijn 
-- dat beseffen wij -- maar wij zijn met elkaar het eerste kabinet dat de koop- en huurmarkt eindelijk 
integraal durft te hervormen. Het resultaat zal zich moeten bewijzen, maar ik denk dat wij met deze 
maatregelen zowel op de koop- als op de huurmarkt, stappen zetten die nodig zijn. Aan die stappen 
zal verder vorm moeten worden gegeven, ook in de beleidsbrief. Wij zijn benieuwd of de minister 
zijn beleid zo zal weten vorm te geven dat de corporaties er weer vertrouwen in hebben om te 
investeren, dat er grenzen aan de huurstijgingen worden aangegeven en dat er aandacht is voor de 
krimp. Wij hebben een discussie gehad over studenten- en ouderenhuisvesting die niet goed viel 
met de WOZ-waardebenadering. Ervan uitgaande dat de minister dat mee zal nemen in zijn 
beleidsbrief, zien wij uit naar de beantwoording in eerste termijn.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Tijdens een algemeen overleg op 18 mei 2011 zei de heer Monasch tijdens een interruptie richting 
de heer Verhoeven van D66. Ik citeer: "Ten eerste moet wat hem betreft de huurprijs volledig 
gebaseerd zijn op de marktwaarde. Ten tweede zegt hij: alle scheefwoners eruit en ruimte maken. 
Ontstaat daarmee niet een heel elitair Nederland waarin segregatie optreedt, waarin juist in bepaalde 
wijken mensen met lage inkomens zullen gaan wonen en in andere wijken die de markt zeer weet te 
waarderen, alleen rijke mensen? Wat doet de heer Verhoeven om dat soort tendensen tegen te 
gaan?"

Volgens mij wordt de huur nu gebaseerd op de marktwaarde en wordt alles eraan gedaan om 
scheefwonen, althans scheefwonen in de definitie van de PvdA en de VVD, voor eens en voor altijd 
uit te roeien. Wat is het verschil tussen de situatie op 7 februari 2013 en de situatie op 18 mei 2011? 

De heer Monasch (PvdA): 
Dit is nou klinkklare SP-nonsens. De huurstijgingen zijn beperkt. Corporaties die dat willen, 
kunnen hun bezit verkopen aan iemand die meer dan €43.000 verdient. Het is aan 
gemeentebestuurders om ervoor te zorgen dat, in plaats van de segregatie te bevorderen door 
uitleglocaties buiten de stad te bouwen, voor die groepen wordt gebouwd in de koop- of in de 
huursector binnen de wijk. Niets is zo effectief voor de integratie in een wijk als mensen die stijgen 
in hun inkomen een woning aan te bieden binnen die wijk. Dat blijkt ook uit allerlei rapportages. 
Het is klinkklare nonsens dat dit beleid tot segregatie zou leiden. Ik geef een voorbeeld uit 
Amsterdam. Daar zitten inkomens boven de €43.000 op mooie plekken waar op dit moment lage-
inkomensgroepen niet meer kunnen wonen. Ja, ook D66'ers wonen daar, mijnheer Verhoeven. In 
een normaal functionerende markt hadden deze groepen een woning gekocht, bijvoorbeeld buiten 
de ring in Amsterdam en waren er woningen beschikbaar gekomen voor lageinkomensgroepen. Dat 
wordt nu vastgehouden en er is geen doorstroming. Juist door die doorstroming kunnen wij 
garanderen dat mensen met een lager inkomen ook in de toekomst kunnen wonen op mooie plekken 
waar nu geen doorstroming is

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik zei niet dat het eruit gooien van scheefwoners en het baseren van huren op de marktwaarde tot 
segregatie leidt. Dat zei de heer Monasch op 18 mei 2011. Dat was zijn verwijt in de richting van de 
heer Verhoeven. Dit wetsvoorstel houdt toch in dat de huren worden gebaseerd op de marktwaarde 
en dat wij alle scheefwoners zo snel mogelijk eruit proberen te bonjouren? Dan leidt dat in de ogen 
van de heer Monasch toch juist wel tot segregatie?

De heer Monasch (PvdA): 



Werkelijk, dit is een karikatuur die zijn weerga niet kent. Stel, iemand verdient €34.000 en woont 
voor €400 in een gemiddelde huurwoning in het centrum van Amsterdam. Laten wij ervan uitgaan 
dat de inflatie 2,5% is. Dan gaat hij er volgend jaar 5% op achteruit en moet hij €20 meer betalen. U 
gaat mij toch niet vertellen dat door dat beleid voor vier jaar -- er zit een stapeling in -- er opeens 
segregatie in een stad als Amsterdam gaat plaatsvinden? Dat is toch klinkklare nonsens? Wij vragen 
aan inkomens om wat meer te betalen voor de kwaliteit van hun woning. Tegen de groep boven de 
€43.000 zeggen wij: uw huurquote is lager dan bijvoorbeeld van mensen met een lager inkomen, u 
hoeft niet weg, maar wij vragen wel of u wat meer wilt betalen. Met dat geld kunnen wij meer 
investeringen mogelijk maken voor die doelgroep. Als u op een gegeven moment denkt dat de 
koopmarkt eindelijk betaalbaar is geworden door deze kabinetsmaatregelen, ook doordat er steeds 
meer betaalbare koopwoningen zijn, kunt u erover nadenken om naar een andere woning te 
verhuizen dan wel een woning van een corporatie te kopen. Dat beleid staan wij voor. Dat is een 
gezond woningmarktbeleid. Dat is iets anders dan de suggestie dat dit tot segregatie zou leiden.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ja, voorzitter …

De voorzitter: 
Mijnheer Jansen …

De heer Paulus Jansen (SP): 
Wie kaatst zal de bal ontvangen. Ik constateer toch dat de heer Monasch in dit geval weer … Vindt 
u ook niet?

De voorzitter: 
Nou nee, eigenlijk niet.

De heer Paulus Jansen (SP): 
In zijn voorbeeld vindt de heer Monasch dat mensen die €34.000 bruto verdienen scheefwoners 
zijn. Tot nu toe vond hij dat niet, dus dat is dan wel nieuws. Wij hadden het tot nu toe over de groep 
die rond de €40.000 verdient. De heer Monasch kan prima rekenen. Hij weet heel goed dat die 
mensen in Amsterdam in no time van €400 op €900 zitten.

De heer Monasch (PvdA): 
Dat is gewoon niet waar. Dat haal je nooit in die periode en wij zijn er ook absoluut geen 
voorstander van. Ik heb nooit gezegd dat iemand met €34.000 een scheefwoner is. Dat maakt de 
heer Jansen ervan. De scheefwoondiscussie heeft twee kanten: scheefwoners zijn de mensen met 
een aflossingsvrije hypotheek die een huis huren van de bank en de scheefwoner is degene die met 
meer dan €43.000 in een corporatiewoning is blijven wonen. Hij hoeft niet weg. Wij vragen alleen 
een wat eerlijker deel in de bijdrage voor de sociale huursector. Dat lijkt ons eerlijk en rechtvaardig 
en daar staan wij voor.


