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Wet maatregelen woningmarkt 2014 
 
Plenaire afronding 7 november  2013, inbreng Paulus Jansen 
(SP). 
 
We ronden vandaag de behandeling van een schandalig 
wetsvoorstel af. 
De institutionalisering van het meten met twee maten. 
De wettelijke verankering van het beginsel dat de zwakste 
schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 
En dat alles onder de bezielende leiding van VVD en D66 en met 
steun van PvdA, Christenunie en SGP. 
De SP-fractie vindt dat onbegrijpelijk, gezien het historische 
gedachtengoed van de laatste drie partijen. 
 
In eerste termijn zei ik letterlijk:  “In het jaar waarin het kabinet 
Rutte-2 structureel €1,2 miljard extra naar de koopsector sluist,  
wordt er ongegeneerd een belasting van €1,7 miljard voor hurend 
Nederland ingevoerd.” 
Ik concludeer dat mijn rekensom door de minister niet is weerlegd 
en dat de bende van vijf er glazig bij zat te kijken. 
Droevig! 
 
Maar het wordt nog erger. 
Tijdens de eerste termijn begon een aantal woordvoerders te 
klagen dat de belastingplichtigen die onder de vierde schijf 
inkomstenbelasting vallen er bekaaid vanaf komen bij de 100% 
terugsluis van de opbrengst van de lagere hypotheekrenteaftrek. 
Ik herhaal: de 100% terugsluis. 
Zij bepleiten een verschuiving van de terugsluis van de 
middengroepen naar de hogere inkomens. 
En dat hebben ze inmiddels vertaald in een amendement van D66, 
Christenunie, SGP, VVD en –jawel!- PvdA. 
 



Het amendement Verhoeven CS verschuift  €800 miljoen aan 
belastingverlichting van de derde naar de vierde schijf. 
Van de mensen met een belastbaar inkomen tussen € 35.000-
57.000 naar de echte hoge inkomens. 
En hoe meer je verdient, hoe meer je profiteert! 
De middeninkomens die dachten dat ze goed zaten bij de VVD, 
PvdA of D66 weten nu weer waar de echte prioriteit van deze 
partijen ligt: bij de inkomensklasse waar ook kamerleden onder 
vallen. 
Je moet het maar durven! 
 
Ik neem aan dat het amendement net als het wetsvoorstel in beton 
gegoten is, dat er geen titel of jota meer aan veranderd kan 
worden, dat dit debat leuk voor de bühne is, maar materieel 
overbodig. 
Helaas! 
 
Ik kom op mijn tweede hoofdpunt.  
Het effect van de verhuurderheffing op de liberalisering van 
woningen die nu nog een huur onder de  €680 hebben. 
Ik heb in eerste termijn betoogd dat de verhuurderheffing een 
krachtige prikkel is, zowel voor corporaties als voor particuliere 
verhuurders, om hun bezit zo snel mogelijk te liberaliseren. 
Je slaat dan immers twee vliegen in één klap: méér huuropbrengst 
en je bent van die vermaledijde verhuurderheffing af. 
 
De minister erkent dat de particuliere verhuurders dit inderdaad 
zullen doen.  
Zij hebben nu nog 455.000 huurwoningen in het gereguleerde 
segment, 17% van het totale aanbod. 
Dat lijkt me al een hoogst alarmerende constatering. 
Maar zegt de minister, de onttrekkingen in het particuliere 
segment kunnen gecompenseerd worden door extra aanbod voor 
de doelgroep door de woningcorporaties, als de doorstroming op 
gang komt. 



En corporaties gaan volgens de minister zeker niet méér 
liberaliseren dan ze nu doen, want het zijn immers sociale 
instellingen. 
 
De SP-fractie constateert dat het liberalisatietempo in de sociale 
huurvoorraad de afgelopen vijf jaar al een factor drie versneld is. 
De toegelaten instellingen zijn klaarblijkelijk toch iets minder 
sociaal dan de minister veronderstelt. 
En ze gaan nóg minder sociaal worden, omdat ze immers jaarlijks 
€1,7 miljard verhuurderheffing moeten gaan ophoesten, bijna 
twee maanden huur per woning per jaar. 
 
Het zou dus logisch zijn als we het sociale uitgangspunt dat 
corporaties niet extra gaan liberaliseren wettelijk verankeren. 
Zijn ze zo sociaal als de minister veronderstelt dan heeft niemand 
daar last van. 
Zijn ze iets minder sociaal, dan is dit een terecht slot op de deur. 
Oók de minister en zijn fans van Paars met de Bijbel roepen 
immers in koor dat de doelgroep van beleid, waar het allemaal om 
begonnen was, geen last zal hebben van dit voortreffelijke 
woonakkoord. 
 
Tijdens de eerste termijn van het debat over het 
woningwaarderingsstelsel op 17 oktober, waar dit onderwerp ook 
ter sprake kwam, wilde de minister de corporaties niet bij wet 
verbieden om sociale huurwoningen te liberaliseren of te 
verkopen, als er huishoudens uit de doelgroep die woningen 
willen huren. 
De minister noemde dat zelfs onteigening. 
Ik dacht dat het voorzien in betaalbare huisvesting voor de 
doelgroep juist de kerntaak van de corporaties is en liberalisering 
of verkoop hooguit toelaatbare nevenactiviteiten zijn, mits ze 
kerntaak niet in de weg zitten. 
 
Om deze reden lijkt het me goed om de volgende motie aan de 
Kamer voor te leggen: 



 
De Kamer, gehoord de beraadslaging, 
overwegende, dat bijna de helft van de corporatiewoningen een 
woningwaardering hebben die liberalisering bij mutatie mogelijk 
maakt, 
overwegende, dat corporaties door de verhuurderheffing onder 
druk staan om de huren te verhogen, 
overwegende, dat de regering door middel van doorstroming 
huurwoningen wil vrijmaken voor de doelgroep, 
verzoekt de regering om via de Woningwet te verzekeren dat 
corporaties een vrijkomende huurwoning in het sociale segment 
slechts kunnen liberaliseren of verkopen nadat is vastgesteld dat 
er geen woningzoekende uit de doelgroep is die deze woning wil 
huren, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Daarmee kom ik op de grondslag voor de opbrengst van de 
verhuurderheffing en de raming voor de ontwikkeling van de 
WOZ-waarde. 
Op basis van de schriftelijke beantwoording lijkt ons zeer 
aannemelijk dat de ontwikkeling van de WOZ-waarde voor de 
komende jaren strategisch aan de lage kant geschat is, waardoor 
hier op voorhand al een meevaller voor de staatssecretaris van 
financiën wordt gecreëerd. 
En een meevaller voor de staatssecretaris is een tegenvaller voor 
hurend Nederland. 
Zie ik goed dat er in de wet geen plafond is ingebouwd voor het 
aftoppen van de opbrengst als de begrote €1,7 miljard bereikt en 
overschreden wordt? 
En zo ja: is de minister bereid om de eventuele meeropbrengst 
terug te sluizen naar de sector en daarmee naar de huurders? 
 
De in het algemeen droevige gang van zaken rond de behandeling 
van dit wetsvoorstel kent tot dusver één lichtpuntje. 



Een voorstel van de heer Omtzigt om de verhuurderheffing 
fraudebestendiger te maken tegen strategische opsplitsing van 
bezit is overgenomen door de minister. 
Ik dank de heer Omtzigt voor zijn bijdrage, hij mag bij een 
volgende gelegenheid terugkomen. 
 
Voorzitter, deze jongen heeft van huis uit een constructieve 
inslag, al wordt die op dagen als deze zwaar op de proef gesteld. 
Maar ik wil toch nog een laatste poging doen om een verbetering, 
al is het een hele kleine verbetering, in de wet aan te brengen. 
Mijn amendement op nr.PM regelt dat ook de realisatie van 
onzelfstandige studenteneenheden bij de transformatie van 
kantoren in aanmerking komt voor heffingsvermindering in het 
kader van de verhuurderheffing. 
U weet wellicht, en de woordvoerders wonen weten het zeker, dat 
de prijs/prestatieverhouding van onzelfstandige 
studenteneenheden beter is dan bij zelfstandige. Je kan dus voor 
het zelfde geld méér studenten aan een betaalbare kamer helpen. 
Dat is de gedachte achter dit amendement. 
 
Ik rond af. 
 
Na onze schriftelijke bijdragen in het wetgevingsdebat, de 
mondelinge behandeling in twee termijnen en een stuk of 50 
spreekbeurten over dit onderwerp in het land zal het 
waarschijnlijk geen verbazing wekken dat de SP-fractie tegen het 
wetsvoorstel zal stemmen. 
 


