
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van Wonen en Rijksdienst 
over het liberaliseren van huurwoningen uit het gereguleerde segment. 
 
1. 
Kunt u aangeven wat de samenstelling (naar bouwjaar, woningtype, 
levensloopbestendigheid) is van de voorraad van 1 miljoen huurwoningen uit het 
gereguleerde segment, waarvan u in uw brief van 11 april1 stelt dat ze “.. van zodanig 
hoge kwaliteit zijn dat ze in beginsel geliberaliseerd kunnen worden.”? 
 
2. 
Wat is uw definitie van “zodanig hoge kwaliteit dat ze in beginsel geliberaliseerd 
kunnen worden”? 
 
3. 
Indien blijkt dat (vrijwel) alle nieuwe sociale huurwoningen groter dan een 
studentenappartementje, (vrijwel) alle eengezinswoningen en een groot deel van de 
levensloopbestendige huurwoningen uit het gereguleerde segment vallen onder uw 
definitie van “zodanig hoge kwaliteit ..”:   

- waar moeten na het (in beginsel) liberaliseren van die 1 miljoen huurwoningen 
straks (grote) gezinnen met kinderen en mensen met een zorgbehoefte wonen, 
als ze een inkomen hebben onder €33.000?  

- wat vindt u een redelijke wachttijd op een passende woning voor deze 
categorieën huurders?  

- bent u bereid deze wachttijd te monitoren? 
 
4. 
Moeten wij uit uw brief van 11 april concluderen dat nieuwbouwwoningen in de sociale 
huursector (anders dan studentenappartementen) een anachronisme of zelfs overbodig 
zijn, omdat deze woningen van zodanig hoge kwaliteit zijn dat ze in beginsel 
geliberaliseerd kunnen worden?  
 
5. 
Wat is uw beschavingsnorm –qua vloeroppervlak, woningtypologie e.d.- voor een gezin 
met twee, respectievelijk drie of vier kinderen die afhankelijk zijn van een huurwoning 
in het gereguleerde segment? 
 
6. 
Wat is uw beschavingsnorm –qua vloeroppervlak, woningtypologie, ontsluiting- voor 
een huishouden met een of meer personen met een handicap? 
 
7. 
Als het bij nader inzien toch niet zo’n goed idee is om die miljoen huurwoningen te 
liberaliseren: wat is op grond van het recente woningmarktonderzoek Woon2012 –per 
woningmarktregio- de noodzakelijke “ijzeren voorraad” aan eengezinswoningen en 
levensloopbestendige woningen om te voorzien in de behoefte van de doelgroep? 

                                                 
1 Brief over uitvoering motie Monasch-Visser 33400-VII-37, kenmerk 2013-0000194152. 



Indien u nog niet beschikt over deze gegevens: bent u bereid om hier nader onderzoek 
naar te laten doen en de Kamer hierover vóór de behandeling van de begroting 2014 te 
informeren? 
 


