
Algemeen Overleg woningmarkt/huurbeleid, 13 maart 2013. 
Inbreng Paulus Jansen (SP) in eerste termijn. 
 
Het is tijd om in de bouw te investeren, ook zo kan de door minister Blok gewenste 
€1,75 miljard worden opgehaald voor de staatskas. De oplossing voor de bouw- en 
woningcrisis die de SP op 20 november presenteerde wordt steeds breder gezien als 
alternatief voor de verhuurderheffing 
 
Allerwege was er de roep om die te vervangen door een investeringsprogramma. De 
heer Duivesteijn was lyrisch over Het Groningse Bod, dat een uitwerking is van het 
investeringsplan van de SP en waarover wij op 28 november voor het eerst met de 
minister debatteerden. 
In essentie komt het neer op: investeringen zorgen voor BTW-inkomsten en lagere 
werkloosheidsuitgaven. Als je ervoor zorgt dat de fiscale opbrengsten uit deze 
investeringen gelijk zijn aan de verhuurderheffing slaat deze switch geen gat in de 
begroting. Inmiddels zijn zo’n beetje alle maatschappelijke partijen in het land 
voorstander van deze aanpak. Is het kwartje inmiddels ook bij de minister gevallen?  
 
Ik was eergisteren op bezoek bij de corporatie Openbaar belang in Zwolle, waar de 
minister op 28 januari ook was. Bij die gelegenheid vroeg de directeur hem naar zijn 
mening over de investeringsagenda, als alternatief voor de verhuurderheffing. De 
minister zei: “die ken ik niet.” 
 
Twee maanden nadat dit voorstel al uitgebreid met de Kamer besproken was en op een 
moment dat het al gesteund werd door de aannemersfederatie, MKB-Nederland, de 
Woonbond, Aedes, de bouwbonden, weet de minister nog steeds van niets. Hoe moeten 
wij dit gedrag van de minister duiden? En vooral: wat gaat hij nu aan zijn opstelling 
veranderen?  
De SP-fractie wil vandaag de harde toezegging dat de minister het 
investeringsalternatief gaat uitwerken vóór hij met het wetsvoorstel verhuurderheffing 
naar de Kamer komt. Zonodig zal ik hierover een uitspraak van de Kamer vragen. 
 
Want hoe ging het gisteren in de Eerste Kamer? Een paar citaten: 
“Wij begrijpen niet waarom de regering niet heeft gekozen voor de toepassing van de 
huursombenadering. (…) Per saldo functioneert de woningcorporatie hier als 
belastingdienst voor de Rijksoverheid. Een direct gevolg daarvan zal zijn dat 
maatschappelijke noodzakelijke investeringen niet kunnen worden gedaan, wat 
negatieve consequenties heeft voor de samenleving als geheel. Nu lijkt het erop dat het 
primair ophalen is, bij huurders en verhuurders. Dat is geen aantrekkelijk verhaal.  
Feitelijk worden de gemeenten nu al geconfronteerd met een investeringsstop van 
afzonderlijke woningcorporaties.” 
 
De SP-fractie deelt deze analyse, maar hij is afkomstig van PvdA-senator Adri 
Duivesteijn, gisteren bij de behandeling van de wet inkomensafhankelijke huren. 
Natuurlijk kan ik nu de PvdA gaan bashen dat ze vervolgens vóór de 
inkomensafhankelijke huren gestemd hebben, maar politiek interessanter is de vraag: 
wat betekent dit voor het totale huurmarktbeleid van deze minister? 
 



Ik neem toch aan dat de minister zijn brief van 28 februari compleet gaat herschrijven 
nadat zijn oorspronkelijke voorstel tot de grond toe is afgebrand door een 
coalitiepartner? Overigens waren ook andere senaatsfracties die het wetsvoorstel 
uiteindelijk wel gesteund hebben, kritisch tot uitgesproken negatief over de 
samenhangende –of moet ik zeggen: onsamenhangende- visie van minister Blok. 
 
Dan moet ik nu gezien de tijd overschakelen naar de stacato-stand. 
 
Over de geraamde opbrengst van de huurverhogingen: kan de minister in detail ingaan 
op de tien kritiekpunten van Ortec op de rekensom van ABF? 
 
1 
De inkomensafhankelijke huurverhoging leidt tot een daling van het aandeel huurders 
met een bovenmodaal inkomen. Dat drukt de huuropbrengst. Overigens noemt Ortec 
niet dat ook het huurplafond voor de doelgroep lager is dan voor de overige huurders, 
dat heeft ook een substantieel effect. Graag ook hier een reactie op. 
 
2 
De extra huuropbrengsten van juli 2013-juli 2014 worden in hun geheel toegerekend 
aan 2013. De minister speelt vals! 
 
3 
Het actuele huurniveau van de particuliere verhuurders wordt verondersteld 75% van 
het wettelijk maximum te zijn, terwijl het in werkelijkheid 82% is. 
 
4 
Er wordt uitgegaan van het optrekken van lopende huurovereenkomsten tot 100% van 
het wettelijk maximum, terwijl in de meeste regio’s de markthuur lager, tot veel lager 
ligt; en dat veroorzaakt volgens Ortec –daar komt hij weer!- vraaguitval. 
 
5 
De minister overschat de extra inkomsten uit huurharmonisatie, omdat hij er geen 
rekening mee houdt dat de harmonisatie nu al meer wordt benut dan in het verleden en 
dat de verdiencapaciteit voor de toekomst daarom terugloopt. 
 
6 
Het meetellen van extra huurinkomsten in het geliberaliseerde deel is onjuist, zoals niet 
alleen Ortec maar ook IVBN concludeert. 
 
7 
De geschatte verdeling van de huurimkomsten over de type verhuurders klopt niet. 
 
8 
ABF veronderstelt een WOZ-waardestijging van 2%/jaar, terwijl NVM, ING, RABO 
een verdere daling van de huizenprijzen verwachten. 
 
9 



Regionale doorrekeningen worden uitsluitend gepresenteerd voor 2017, terwijl de 
onbalans het grootste is in de jaren daarvoor; overigens zou ik graag ook een nieuwe, 
serieuze reactie van de minister krijgen op het rekenmodel van het Vitale Noorden; in 
de beantwoording van mijn schriftelijke vragen stelde hij dat dit rekenmodel uit gaat 
van een huurplafond van 4,5% WOZ waarde, maar dat klopt niet. 
 
10 
De werkelijke mutatiegraad is lager dan de 8%/jaar die het ABF aanhoudt; dat leidt tot 
lagere huurharmonisatieopbrengst. Is de conclusie gerechtvaardigd dat het onderzoek 
van ABF Research broddelwerk is? 
En à propos: hoe verklaart de minister dat van de 20 woningmarktonderzoeken die hij 
afgelopen jaar liet uitvoeren er tien werden gegund aan ABF? Kan hij nadere informatie 
geven over zijn aanbestedingsbeleid voor onderzoek? 
 
Daarmee kom ik op de verdeling van de heffing over corporaties en commerciële 
verhuurders. Graag een reactie van de minister op de rekensom van Ortec die 
zonneklaar aantoont dat de kleine particuliere verhuurders vrijwel integraal vrijgesteld 
zullen worden van de verhuurderheffing, waardoor het corporatieaandeel stijgt naar 
90%. 
 
De SP wil overigens dat ALS de heffing doorgaat de verhuurders met minder dan tien 
woningen de heffing gaan betalen. Dat is allereerst in lijn met het gelijkheidsbeginsel en 
verder valt te verwachten dat de vrijstelling onder 10 woningen gaat leiden tot 
strategisch gedrag. Ook op dit punt overweeg ik een motie. 
Kan de minister ook bevestigen dat hij het vrijstellen van de commerciële verhuurders 
van de heffing, zoals de VVD gisteren in de 1e kamer voorstelde, niet alleen 
onwenselijk vindt, maar dat dit simpelweg strijdig is met de EU-concurrentierichtlijn? 
En wat vindt de minister van de conclusie van IVBN dat met deze heffing de 
commerciële beleggers geen cent meer gaan steken in de huursector? 
 
Dan ter afronding nog enkele vragen over de brief van 28 februari: 
Pag.3: “op termijn levert de verhuurderheffing dezelfde bijdrage aan het op orde van de 
overheidsfinanciën als het Regeerakkoord.” 
Betekent dit dat de verhuurderheffing na 2017 doorstijgt en zo ja, hoe ziet het 
groeischema er verder uit? 
De minister gaat per 2015 overstappen op de huursombenadering: met welk 
opslagpercentage wil hij dan gaan rekenen?  
En als hij dat nog niet weet: op grond van welke criteria gaat hij het opslagpercentage 
bepalen? 
Kan de minister bevestigen dat hij de corporaties niet tot investeringen kan dwingen? 
Hoe is de suggestie van de minister om extra huurwoningen te verkopen (p.5) te rijmen 
met de vraag naar huurwoningen die juist sterk aan het groeien is? 
Kan de minister bevestigen dat het huurscenario van het CFV dat hij als “uiterst 
prudentieel” bestempelt (p.6) feitelijk de vaste standaard is voor het beoordelen van de 
financiële positie van de corporaties, door zijn voorgangers gesanctioneerd? 
Zo ja, waarom hangt hij zijn eigen voorstel dan op aan een alternatief balletje-balletje 
scenario? 



Kan de minister nog eens uitleggen waarom hij de koopkrachteffecten van de 
inkomensafhankelijke huurverhogingen beperkt vindt, terwijl bijvoorbeeld 13% van de 
huurders onder €33.600, dat zijn ongeveer 80.000 huishoudens, jaar in jaar uit een 
koopkrachteffect van -0,5 tot -1% heeft, uitsluitend door deze maatregel? 
Op al deze vragen zou ik graag vanmiddag antwoord krijgen. 
 
Voorzitter, 
De SP-fractie concludeert dat deze minister vier maanden na zijn aantreden al bungelt.  
Met vrienden als Adri Duivesteijn heb je geen vijanden meer nodig! 
 
 
 


