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(eerste termijn SP)

De heer Paulus Jansen (SP): 
Voorzitter. Ik denk dat het ordedebat dat inmiddels ongeveer een kwartier in beslag heeft genomen 
wel aantoont dat het instrument van het dertigledendebat in de vorm zoals wij het nu hebben, vier 
maanden na dato, zijn beste tijd wel heeft gehad. Zolang dat instrument nog als instrument van de 
Kamer wordt gezien, denk ik dat wij wel de flexibiliteit moeten hebben om de huidige actualiteit te 
kunnen meenemen in het debat. 

De gelekte novelle zou ertoe leiden dat de corporaties de helft van hun bezit zouden moeten 
verkopen. Op grond daarvan zouden zij alle eengezinswoningen, alle aangepaste woningen, alle 
ouderenwoningen — daar hebben wij zojuist nog twee uur over gedebatteerd in het algemeen 
overleg over ouderenhuisvesting — en alle grotere woningen moeten verkopen omdat die meer dan 
142 punten zouden hebben. Dat zou direct het einde van de corporaties betekend hebben. 

Je moet je hierbij altijd afvragen wie er belang bij heeft om zoiets te laten uitlekken. Ik kan zeggen 
dat de SP het zeker niet heeft laten uitlekken. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd wie hier achter zit. 
De facto heeft dit in ieder geval de sector wel onder druk gezet om in te stemmen met de 
verhuurderheffing, om er in vredesnaam maar vanaf te komen. Precies dat is gebeurd. Dit is 
eigenlijk het chantagemiddel dat boven de markt hing. Uiteindelijk heeft dat de corporaties ertoe 
gebracht om in meerderheid — het was overigens een beschamend kleine meerderheid, zeg ik tegen 
de bende van vijf — met deze afspraken akkoord te gaan, als een burgemeester in oorlogstijd. 

Het is natuurlijk ondenkbaar dat een partij als de Partij van de Arbeid ermee akkoord gaat dat 
mensen met een laag inkomen geen eengezinswoning meer zouden kunnen krijgen in de sociale 
huursector. Het is ondenkbaar dat mensen met een lager inkomen geen aangepaste woning meer 
zouden kunnen krijgen. Het is ondenkbaar dat gezinnen met een flink aantal kinderen geen grote 
woning meer zouden kunnen krijgen. Die mensen hebben per definitie meer dan 142 punten. 
Kortom, wij mogen de hemel prijzen dat dit niet gebeurt, maar het is naar mijn mening net zo 
pervers om dit als chantagemiddel te gebruiken om de verhuurderheffing erdoorheen te jassen. 

Daarmee kom ik op het besluit dat vanmiddag tijdens het congres van Aedes is genomen, en op de 
bijbehorende motie. De leden van Aedes constateren in overgrote meerderheid — ik meen dat het 
gaat om 88% van de gewogen stemmen — dat de verhuurderheffing gewoon leidt tot extra 
huurverhoging voor de doelgroep, tot minder investeringen voor de doelgroep en tot minder 
onderhoud. Kortom, alle randvoorwaarden die in het woonakkoord verbonden waren aan de 
verhuurderheffing, worden met voeten getreden. Ik vraag de woordvoerders van de vijf fracties die 
hier nu aanwezig zijn, om daarop te reageren. Nemen ze dit nog steeds voor hun rekening nu ze dit 
weten? Ik kan mij eerlijk gezegd niet voorstellen dat een sociaal denkende fractie dit kan 
accepteren. 

Vandaag kwam er dus geen steun voor de plannen, maar een capitulatie. De huurders heeft minister 
Blok niet eens gevraagd om een mening. De heer Calon, de voorzitter van Aedes, werd vandaag in 
Trouw gevraagd of hij de heffing een goed idee vindt. Het antwoord was: Nee, nu niet en nooit niet. 

In de motie van de corporaties staat dat een structurele huurverhoging van 2% boven het 
inflatieniveau onaanvaardbare consequenties voor de woonlasten van de doelgroep heeft. De 
omvangrijke besparingen op de bedrijfslasten van corporaties zijn bovendien onvoldoende om het 
financiële gat te dichten. Op termijn zullen daardoor negatieve effecten op de investeringen en het 
onderhoud onvermijdelijk zijn. Op die inhoud van de motie zou ik graag een reactie van de minister 
horen. Als hij die reactie serieus wil nemen, dan zal hij ook zeggen dat de verhuurderheffing van de 
baan is als wordt aangetoond dat klopt wat er in de motie staat. 



(eerste termijn Kees Verhoeven, D66)
(...)
De heer Paulus Jansen (SP): 
Geïnspireerd door de heer Verhoeven zal ik dat ook doen. Ik leg de heer Verhoeven een citaat voor 
uit de motie die vandaag tijdens het Aedes-congres met 88% van de gewogen stemmen werd 
aanvaard. "Een structurele huurverhoging van 2% boven inflatie heeft, zelfs bij inflatievolgende 
loonontwikkeling, onaanvaardbare woonlastenconsequenties voor onze doelgroep. Omvangrijke 
besparingen op de bedrijfslasten van corporaties kunnen en zullen worden gerealiseerd, maar zijn 
onvoldoende om dit financiële gat te dichten. Op termijn zijn daardoor ook negatieve effecten op 
investeringen en onderhoud onvermijdelijk". D66 is een van de ondertekenaars van het 
woonakkoord. Ik neem aan dat D66 het ook belangrijk vindt dat onze nobele doelstelling overeind 
blijft, namelijk dat de doelgroep een fatsoenlijk huis kan betalen. Wat vindt D66 ervan dat 88% van 
de corporaties zegt dat dat niet kan met het woonakkoord? 

De heer Verhoeven (D66): 
Ik vind het op zich prachtig dat de organisatie voor woningcorporaties een soort parlementaire 
vergadervorm heeft gevonden waarbij men blijkbaar ook moties kan indienen. Ik weet niet precies 
hoe de besluitvorming daar tot stand komt. Ik heb de inhoud van de motie gezien, want ze is vooraf 
al door heel veel corporaties met andere partijen gedeeld. Ik ga echter vooral af op de uitslag van de 
stemming over de afspraken die de minister voor Wonen heeft gemaakt met de besturen van 
corporaties. Het gros van de corporaties, bijna 70%, gaat akkoord met de afspraken. Dat er 
daarnaast een motie wordt ingediend om het hier en daar wat draaglijker te maken, is blijkbaar iets 
wat bij die organisatie gangbaar is. Ik ben er op zich wel in geïnteresseerd, maar ik ga af op de 
einduitslag van de woningcorporatiesector en dat is dat men voor de afspraken met de minister voor 
Wonen heeft gestemd. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Het klopt dat een meerderheid van de gewogen stemmen van de woningcorporaties voor was, maar 
niet voordat alle sprekers verklaard hadden dat ze de keuze hadden tussen de kogel of de strop. 
Weet de heer Verhoeven hoe vaak het is voorgekomen dat een derde van de gewogen stemmen — 
dat is ongeveer 40% van de corporaties omdat grote corporaties zwaarder meetellen — tegen het 
besluit stemt? Normaal worden daar besluiten genomen met algemene instemming. 

De heer Verhoeven (D66): 
Dat is op zich wel iets om rekening mee te houden. Wat Aedes of een andere maatschappelijke 
organisatie besluit is zeker iets om naar te kijken. Maar laten we niet vergeten dat de politieke 
partijen in de Tweede Kamer uiteindelijk de besluiten moeten nemen en niet de maatschappelijke 
organisaties die bij elkaar komen en moties indienen. Daarom ben ik zo blij met het woonakkoord. 
Ik respecteer de organisaties en ik vind het heel goed wat die organisaties doen, maar uiteindelijk 
hebben wij de politieke verantwoordelijkheid om besluiten te nemen die de woningmarkt in 
beweging moeten brengen. Die verantwoordelijkheid is gebaseerd op de verhoudingen in de 
Tweede Kamer, die weer zijn voortgekomen uit de verkiezingen van 2012. Daar houdt D66 zich als 
liberale en democratische partij aan vast. Ik luister heel goed naar Aedes, ik heb vaak overleg met 
deze organisatie en ik ben heel blij dat men vandaag heeft ingezien dat we vooruit moeten. De SP is 
altijd overal tegen en overal boos over, maar we moeten nu niet terug, maar juist vooruit. We 
moeten kijken naar de toekomst, zorgen dat de woningmarkt stabiel wordt en samen bekijken of we 
de boel weer in beweging kunnen krijgen. 

De voorzitter: 
Nu wilde ik zeggen dat u maar twee keer mag interrumperen, maar omdat de heer Verhoeven u en 
de SP-fractie uitdaagt, krijgt u nog één keer kort het woord. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik concludeer dat D66 op het moment dat het erop aan komt, betaalbaarheid en kwaliteit van 



woningen gewoon keihard laat vallen. De fractie wil gewoon 1,7 miljard euro ophalen en meer niet. 

De heer Verhoeven (D66): 
Dat is niet waar. We hebben het woonakkoord gesloten met een gebalanceerde hoeveelheid 
maatregelen die de harde en de rauwe kantjes van het regeerakkoord van de Partij van de Arbeid en 
de VVD heeft afgevlakt. Het woonakkoord heeft ervoor gezorgd dat er minder huurverhoging en 
minder heffing voor de corporaties komt, waardoor meer ruimte ontstaat voor leefbare wijken. Het 
zijn allemaal dingen waar D66 voor geknokt heeft. D66 is trots op dat resultaat en zo te zien werpt 
het zijn vruchten af, want het gaat nu beter met de woningmarkt dan in de periode van voor het 
woonakkoord. 

(eerste termijn Jacques Monasch, PvdA)

(…)

De heer Monasch (PvdA): 
(…) Gelet op het debat moet ik één zaak aan dit bericht toevoegen. Er wordt veel gediscussieerd 
over betaalbaarheid. Dit is voor ons ook een buitengewoon belangrijk punt. In de berichtgeving 
over de betaalbaarheid heb ik bij alle berichten van corporaties nooit iets gehoord over het feit dat 
dit kabinet 425 miljoen extra aan huurtoeslag uittrekt. Daarnaast heeft het kabinet op Prinsjesdag 
110 miljoen extra aan huurtoeslag uitgetrokken. Het kabinet heeft 400 miljoen extra uitgetrokken in 
verband met het energieakkoord, waardoor de energierekening van huurders omlaag kan. Ten slotte 
wordt er 100 miljoen aan extra dubbele btw geschrapt, waardoor bouwbedrijven en corporaties 
meer kunnen investeren. Dit is de integratieheffing btw. 

Kortom, dit kabinet is niet doof voor de signalen uit de samenleving. Het heeft goed geluisterd, ook 
op het punt van betaalbaarheid en van investeren. Er wordt van alles gedaan om de betaalbaarheid 
goed op peil te houden en tegelijkertijd de investeringen in de bouw te stimuleren, staat in de 
Miljoenennota. Wij zullen daarover discussiëren bij de behandeling van de volgende begroting. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik zal er niet over in discussie gaan of die 425 miljoen voldoende is. Daarvoor moeten wij een 
andere gelegenheid gebruiken. Wij vinden allebei betaalbaarheid voor de doelgroep belangrijk. 
Vindt de heer Monasch dan ook dat aan een cruciale randvoorwaarde van het woonakkoord niet 
meer is voldaan en het woonakkoord heronderhandeld moet worden wanneer een goede, objectieve 
monitoring van de ontwikkeling van de betaalbaarheid aantoont dat de betaalbaarheid en de 
kwaliteit voor de doelgroep teruglopen? 

De heer Monasch (PvdA): 
Een van de belangrijke doelstellingen uit het woonakkoord is de betaalbaarheid voor de doelgroep. 
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft daarover een berekening uitgevoerd. Het is hét orgaan 
dat de Kamer steeds als ijkpunt heeft genomen. Dat heeft gezegd dat de corporatie op basis van de 
huidige voorstellen toekunnen met maximaal 80% van de maximale huurprijs. Dat heb ik ook in 
eerdere debatten gezegd. Dat is een richtsnoer voor de betaalbaarheid. Dat vinden wij een redelijk 
richtsnoer. Laten wij daarnaar eerst kijken. Laten wij kijken hoe dat eruit komt. Ik zeg nogmaals: er 
wordt tot mijn grote spijt heel gemakkelijk aan voorbij gegaan dat juist de lage inkomens die nu 
huurtoeslag ontvangen een ruime compensatie krijgen van 424 miljoen — dat is doorgerekend en 
gevalideerd door het Nibud — en dat ook dit jaar niet op de huurtoeslag wordt bezuinigd. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik zal niet de discussie overdoen over wat het Centraal Fonds Volkshuisvesting precies concludeert. 
De risicoparagraaf telde volgens mij dertien punten die de huurders allemaal heel veel geld kunnen 
kosten. Heeft de PvdA-fractie net als de SP-fractie geen groot belang bij een eerlijke, objectieve 
monitoring van de ontwikkeling van de betaalbaarheid en de kwaliteit voor de doelgroep, zodat wij 
inderdaad kunnen vaststellen of over een jaar wordt voldaan aan die randvoorwaarde van het 
woonakkoord? Als de heer Monasch zo gerust is over de uitkomst, kan hij dit gemakkelijk 
toezeggen. 



De heer Monasch (PvdA): 
Volgens mij maakt dat deel uit van het woonakkoord, want een afspraak in het woonakkoord is de 
betaalbaarheid. De minister zal ons binnenkort een nader onderzoek naar de betaalbaarheid 
toesturen. Misschien kan hij daarover straks uitweiden. Ik denk dat wij allebei op onze wenken 
worden bediend. Het is voor ons allebei, en voor meer fracties in dit huis, van groot belang dat die 
betaalbaarheid en toegankelijkheid worden gegarandeerd. 

(eerste termijn regering)

Minister Blok: 
Ik heb gezegd dat ik het betreur dat het is uitgelekt, maar ik heb ook gezegd dat dit voor mij geen 
reden is om in het vervolg geen voorontwerpen meer te delen met organisaties die mij van nuttige 
input kunnen voorzien. Het zou eigenlijk verwijtbaar zijn als ik niet zo te werk zou gaan. 

Ik heb steeds aangegeven dat ik zou proberen tot overeenstemming te komen met partijen in de 
woonwereld. In een democratie beslist natuurlijk altijd het parlement; de heer Verhoeven heeft daar 
een punt. Je mag echter van een kabinet verwachten dat het op welk beleidsterrein dan ook in 
overleg treedt met alle relevante partijen, zonder garantie op een akkoord. 

Ik ben zeer tevreden met het akkoord dat ik met het bestuur van Aedes heb kunnen sluiten. Ik heb 
het op dat moment ook aan de Kamer toegestuurd. Vandaag is dat akkoord door de 
ledenvergadering van Aedes bekrachtigd. Aedes en ik waren er namelijk van overtuigd dat 
Nederland niet gediend is met een sfeer van onenigheid en ruzie. Zolang niet helder is welke 
stappen er gezet zullen worden, is het bovendien voor woningcorporaties een logische reactie om 
investeringen die niet heel dringend nodig zijn, nog even op de plank te leggen. Voorts is het voor 
de bouwnijverheid in Nederland, waarvan ik weet dat ook de heer Knops die een zeer warm hart 
toedraagt, jammer dat bouwplannen op de plank blijven liggen, uitsluitend omdat er een tijdje 
onzekerheid is over mogelijke wetgeving. Daar hebben we elkaar op gevonden. Ik complimenteer 
Aedes met de manier waarop wij met elkaar dit akkoord hebben kunnen sluiten. Ik ben ook erg 
tevreden dat we hier nu te maken hebben met een situatie waarin ook de leden dat bekrachtigd 
hebben. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Wij hebben gisteravond met drie bewindspersonen een debat gevoerd over het SER-energieakkoord. 
Bij dat akkoord waren 40 partijen betrokken, die allemaal strijden voor het resultaat en daar als één 
organisatie achter staan. Ik wil daar nogmaals mijn complimenten voor geven. Nu hebben we het 
over een akkoord tussen één minister en één organisatie, namelijk Aedes, waarvan de voorzitter 
vandaag in Trouw het volgende zegt. "Nergens in de afspraken staat dat Aedes de 
verhuurdersheffing accepteert die corporaties dwingt 1,4 miljard euro op tafel te leggen die deels 
betaald moet worden door huurverhogingen. Vinden we die heffing een goed idee? Nee! Nu niet en 
nooit niet. Maar denken we dat die heffing verdwijnt? Nee. Het is een voldongen feit. Voor deze 
kabinetsperiode, tenminste." 

Noemt de minister dat een akkoord? 

Minister Blok: 
De heer Jansen maakt een vergelijking met het energieakkoord. Bij energie zijn veel meer partijen 
betrokken dan bij het verhuren van sociale huisvesting. Daar is Aedes als koepelorganisatie echt 
verreweg de dominante partij. Hoewel ik ook zeer gelukkig ben met het energieakkoord, moet ik 
het beeld van de heer Jansen een beetje bijstellen. Tot mijn spijt heeft de Vereniging Eigen Huis het 
energieakkoord weer niet bekrachtigd. Ook in die wereld komt het dus voor dat een belangrijke 
partij zegt dat zij het niet kan dragen. Ook dat past in een open samenleving en in een democratie. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Daar heeft de minister gelijk in. Dit was een een-op-eenakkoord waarvan de minister zei: ik ben 



heel blij dat we dat akkoord met Aedes hebben kunnen sluiten. Dat was dus een akkoord waarbij het 
pistool van de minister tegen het voorhoofd van de voorzitter van Aedes werd gezet. 

Ik krijg graag een reactie van de minister op de twee onderdelen van de motie die ik zojuist heb 
voorgelegd aan de heer Monasch en die in wezen ook onderdeel waren van het woonakkoord. Het 
totale pakket, inclusief de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging, zou niet 
leiden tot het aantasten van de betaalbaarheid en de kwaliteit voor de doelgroep. Houdt de minister 
staande dat dit nog steeds het geval is, ondanks de uitspraak van 88% van de woningcorporaties? 
Als dat het geval is, dan neem ik aan dat de minister voluit bereid is om mee te werken aan een 
onafhankelijke monitoring op deze twee kwaliteitsindicatoren. 

Minister Blok: 
Deze vraag had de heer Jansen in eerste termijn al gesteld. Die zal ik ook beantwoorden. Als hij het 
goed vindt, maak ik eerst even de beantwoording van de vragen van de heer Knops af. 

De heer Knops heeft mij ook gevraagd waarom geen andere partijen aan tafel zaten. Hij noemde de 
VNG en de Woonbond. Omdat Aedes verreweg de grootste partij is als het gaat om de verhuur van 
sociale huurwoningen, is het logisch dat het akkoord dat daar betrekking op heeft, ook met Aedes is 
gesloten. 

Ik kom op de vragen van de heer Jansen. Hij heeft inderdaad gevraagd om mijn reactie op de motie 
die vandaag is aangenomen bij Aedes. Natuurlijk gaan de indieners over de precieze bewoordingen 
van die motie. Voor mij is van belang of de ledenvergadering het akkoord dat ik met het bestuur heb 
gesloten, steunt. Deze motie zou, wanneer zij daar flagrant mee in strijd zou zijn, een probleem 
kunnen opleveren. Dat is echter niet zo. De heer Jansen wees op de zin over een structurele 
huurverhoging van 2% boven de inflatie. Er is geen sprake van een platte, structurele huurverhoging 
van 2% boven de inflatie. Voor de lagere inkomens is die huurverhoging juist lager. Die wordt 
bovendien gecompenseerd voor de mensen die recht hebben op huurtoeslag door een toename van 
die huurtoeslag. De heer Monasch heeft daar ook op gewezen. Ook de zin die gaat over het feit dat 
besparingen op bedrijfslasten alleen onvoldoende zijn om de heffing te betalen, is niet in strijd met 
wat ik altijd met u gedeeld heb. Ik heb hier aangegeven dat er zeer grote besparingen mogelijk zijn 
op bedrijfslasten. Wij hebben heel recent een raming gehad die kwam tot 1 miljard, maar dat is niet 
1,7 miljard, dus voor een deel zal die heffing inderdaad worden gefinancierd uit huurverhogingen 
en mogelijk ook uit afstoting van onroerend goed, buiten de kerntaak van de sociale huisvesting. 

In het dictum van de motie wordt opgeroepen tot betaalbaarheid. Ook in de overeenkomst met 
Aedes van 28 augustus staat dat zowel het kabinet als Aedes oog houdt voor het effect op de 
betaalbaarheid. Daarover zijn wij het dus eens. Het dictum gaat in op het feit dat Aedes voor deze 
kabinetsperiode haar verzet tegen de verhuurdersheffing staakt, of deze als een voldongen feit 
beschouwt. Dat staat ook letterlijk zo in de afspraken van 28 augustus. 

Het laatste punt in het dictum gaat over de kerntaak van de woningcorporaties. Ik kom hierover nog 
uitgebreid met u te spreken zodra ik het wetsvoorstel voorleg over de precieze afbakening van de 
kerntaak, maar heel wezenlijk daarbij is dat de wilde avonturen à la de stoomschepen en de 
derivaten daar zeker niet bij horen. Heel wezenlijk is voorts dat, zoals in de afspraken met het 
bestuur van Aedes is aangegeven, activiteiten buiten de sociale huursector die echter wel betrekking 
hebben op wonen, onder een aantal strikte voorwaarden zullen plaatsvinden om de risico's voor de 
sociale taak te beperken en marktverstoringen te voorkomen. Ik heb ook al eerder in debatten hier 
aangegeven dat ik mij heel goed realiseer dat een huismeester bij een woningcorporatie echt een 
andere taak heeft dan een huismeester in een complex luxeappartementen aan de boulevard in 
Noordwijk. Dus daarover komen wij uitgebreid te spreken, maar er is niets in het dictum van de 
Aedesmotie wat in strijd is met de afspraken die ik met het bestuur heb gemaakt. 

(tweede termijn Kamer)



De heer Paulus Jansen (SP): 
Voorzitter. Het debat heeft één pluspunt opgeleverd, namelijk dat de minister voor Wonen en 
Rijksdienst stelt dat het dictum van de vandaag op het congres van Aedes aangenomen motie in lijn 
is met het woonakkoord. In dat dictum wordt letterlijk gesteld dat betaalbaarheid en voldoende 
beschikbaarheid van goede woningen voor de doelgroep kerntaak is van een corporatie en daarmee 
geen sluitstuk, maar uitgangspunt is voor het akkoord. De motie roept op om hierover duidelijke 
uitgangspunten te formuleren en de resultaten te monitoren. Ik ga ervan uit dat de minister dat 
omarmt. Daar krijg ik graag een bevestiging van. Om daar alvast een beetje bij te helpen, heb ik een 
motie opgesteld. 

Motie (29453, nr. 332) 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het Aedes congres bij motie uitspreekt dat: 

- een structurele huurontwikkeling van 2% boven inflatie (zelfs bij inflatievolgende 
loonwikkeling) onaanvaardbare woonlastenconsequenties voor de doelgroep heeft; 
- de verhuurderheffing ook bij benutting van het besparingspotentieel aan bedrijfslasten op 
termijn negatieve effecten heeft op investeringen en onderhoud; 

overwegende dat het woonakkoord als uitgangspunt had dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van de sociale huurwoningvoorraad van de doelgroep niet zou verslechteren; 

spreekt uit dat de verhuurderheffing dient te worden teruggedraaid indien blijkt dat toegankelijkheid 
en betaalbaarheid van de sociale huurvoorraad voor de doelgroep in het geding komen; 

verzoekt de regering om in overleg met de sociale huursector de relevante indicatoren op dit punt 
jaarlijks te monitoren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 332 (29453). 

De heer Monasch (PvdA): 
Nu de collega van de SP zo nadrukkelijk verwijst naar Aedes en de corporaties, heb ik een vraag 
over deze belangrijke koerswijziging van de corporaties van vandaag en de appreciatie daarvan 
door de SP. In Wonen 4.0 zeiden de woningcorporaties dat zij geen taak hadden in betaalbaarheid. 
Zij wilden graag over naar marktconforme huren en vonden dat die maar door de huurtoeslag 
moesten worden afgedekt. Hun opvatting was dus dat zij op het gebied van betaalbaarheid geen taak 
hadden omdat de huurstijging gecompenseerd zou worden door de huurtoeslag. Men hoopte dat de 
regering die zou gaan compenseren. Zou de huurstijging die in Wonen 4.0 stond, zeker in de 
schaarstegebieden, niet tot huurprijzen voor woningen van €900 of €1.000 hebben geleid? Is de heer 
Jansen niet blij dat Aedes op dat punt afstand neemt van Wonen 4.0 in deze motie? 



De heer Paulus Jansen (SP): 
Dat is een interessante vraag. Wat de SP-fractie betreft zou Wonen 4.0 een goede basis zijn geweest 
voor de ontwikkeling van een woonbeleid op lange termijn. Met name dat er een eigendomsneutrale 
subjectssubsidie zou komen op huren en kopen vonden wij een fundamentele wijziging van de 
koers ten opzichte van het verleden. Wij hebben er ook altijd onze waardering voor uitgesproken dat 
heel verschillende partijen als de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, Aedes en de NVM het over 
zo'n strategische koerswijziging op dat punt eens konden worden. 

Er zat in Wonen 4.0 een aantal knoppen — ik meen dat het er zeventien waren — waar je nog aan 
kon draaien. Die woontoeslag kon je hoger of lager maken en dat soort zaken. Ik denk dat wij daar 
anders tegenaan zouden kijken dan bijvoorbeeld de VVD. Het zou goed zijn geweest als er bij het 
regeerakkoord — wat ons betreft is dat nog steeds bespreekbaar — voor een meer evenwichtige 
aanpak zou zijn gekozen van de huursector en de koopsector. Dat is niet gebeurd. 

Wij zitten nu in de situatie dat er een woonakkoord ligt, waar ook de fractie van de heer Monasch 
bij betrokken is. De winst die ik in elk geval zie, is dat de minister nu herbevestigt dat voldoende 
beschikbaarheid en kwaliteit van woningen voor de doelgroep kerntaak is van de corporaties en het 
uitgangspunt vormt voor het akkoord. Dan neem ik toch aan dat ook de heer Monasch dat als PvdA-
lid wel gecontroleerd wil zien. Ik vind dat het onafhankelijk gemonitord moet worden. Als wordt 
vastgesteld dat niet meer aan die voorwaarden wordt voldaan, moeten wij vervolgens die 
verhuurderheffing terugdraaien. Dat lijkt mij dan een heel logische consequentie. 

De voorzitter: 
Een lang antwoord en dus nog een korte vraag. 

De heer Monasch (PvdA): 
Als ik het antwoord goed heb begrepen — het was met heel veel bochten en tochtjes in en en uit — 
is de SP met ons blij dat de corporaties in tegenstelling tot in Wonen 4.0 betaalbaarheid weer als hun 
taak zien en een onbegrensde huurstijging zoals die in Wonen 4.0 stond niet langer zien zitten. Dat 
is winst. Ik hoop dat we dat allebei vandaag kunnen incasseren met deze motie. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik sta nu voor een dilemma. Ik zou nu wat uitgebreider moeten ingaan op Wonen 4.0, want de heer 
Monasch geeft daaraan nu een heel eigen draai. Ik zou dus graag in discussie gaan met de heer 
Monasch over dit onderwerp, maar ik denk dat dit op dit moment niet aan de orde is. Ik heb mij niet 
voor niets beperkt tot wat volgens mij de enige nieuwe informatie is die ik van de minister heb 
gehoord, namelijk dat hij het dictum van de motie omarmt die tijdens het congres van Aedes is 
ingediend. De minister ziet dat zitten. Dat vind ik winst. 

De voorzitter: 
Wellicht is het een goed idee om dit bij een latere gelegenheid nog eens ten principale en met alle 
details erbij uit te discussiëren. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik vind dat een geweldige suggestie, voorzitter. 

De voorzitter: 
Dank u zeer. 

(tweede termijn regering)



Minister Blok: 
(...)

De heer Jansen verwoordde een aantal malen op zijn manier wat ik zou hebben gezegd en hij 
verbond daaraan conclusies. Dat is een bekende politieke stijlfiguur, maar ik hecht aan mijn eigen 
woorden. De heer Jansen zei dat het dictum van de motie van Aedes in lijn zou zijn met mijn visie 
en dat ik het dictum zelfs zou hebben omarmd. Ik heb in mijn eerste termijn gezegd dat de 
woordkeuze op een aantal punten niet de mijne zou zijn. Ik heb ook gezegd waar zaken naar mijn 
smaak niet helemaal correct waren. Men heeft ingestemd met het akkoord en heeft deze motie 
aangenomen. Ik heb ook gezegd dat het voor mij heel wezenlijk is dat het dictum van de motie niets 
bevat wat strijdig is met het akkoord. Zo beschouw ik de motie. 

De heer Jansen heeft een motie ingediend op stuk nr. 332. Daarvan luidt het dictum dat de 
verhuurderheffing dient te worden teruggedraaid indien blijkt dat toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de sociale huurvoorraad voor de doelgroep in het geding komt. Verder wordt de 
regering in het dictum verzocht, in overleg met de sociale huursector de relevante indicatoren op dit 
punt jaarlijks te monitoren. De Kamer wordt regelmatig geïnformeerd over de koopkracht in brede 
zin, en specifieker over de huren. Dat gebeurt via de begroting van het ministerie van Sociale Zaken 
en via de woononderzoeken die mijn ministerie laat doen. Ik heb geen behoefte aan een aparte 
monitoring. Over de betaalbaarheid hebben we bij het debat over de verhuurderheffing gesproken. 
Daarover heb ik ook rapporten laten opstellen, die ik met de Kamer heb gedeeld. Tijdens dat debat 
en in de rapporten heb ik kunnen laten zien dat de betaalbaarheid is gewaarborgd, juist ook door de 
extra middelen voor de huurtoeslag. De aanname dat door de verhuurderheffing de betaalbaarheid 
in het geding zou komen, deel ik niet. Daarom moet ik ook deze motie ontraden. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
De minister is econoom en daarom weet hij dat er een klein verschil is tussen een ex-anteonderzoek 
en een ex-postonderzoek. Het ex-anteonderzoek is gedaan. Daarover zijn wij het met elkaar eens. 
Het gaat mij om een ex-postonderzoek en -monitoring, om vast te stellen hoe de werkelijkheid zich 
ontwikkelt. Naar ik aanneem, blijft de minister serieus nemen wat in het woonakkoord staat, 
namelijk dat de betaalbaarheid en de kwaliteit voor de doelgroep gegarandeerd blijven. 

Minister Blok: 
Dat stukje tekst waarin staat dat we de betaalbaarheid moeten blijven waarborgen, ja, dat staat ook 
in het akkoord dat ik met Aedes heb gesloten. Daar ben ik het dus mee eens. Het is al onderdeel van 
de normale informatie-uitwisseling tussen kabinet en Kamer dat er informatie komt over de 
koopkracht en specifiek over de huurontwikkeling. Daarom steun ik niet de oproep die in deze 
motie is gedaan om daar nog een apart traject voor te starten. Ik deel ook niet de aanname dat de 
verhuurderheffing, zoals wij die nu, met de begeleidende maatregelen, in de steigers gezet hebben, 
door hebben laten rekenen en met de Kamer hebben gedeeld, zou leiden tot onvoldoende 
betaalbaarheid. Daarom moet ik deze motie ontraden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 


