
(1eT regering, begroting Wonen/Rijksdienst, 20nov2013)
De heer Paulus Jansen (SP): 
De heer Monasch heeft in zijn bijdrage in eerste termijn bepleit om delen van de middeninkomens, 
met name gezinnen met kinderen en wellicht ook mensen met een handicap of ouderen die een 
aangepaste woning nodig hebben, ook toe te laten tot het corporatiebezit. De minister heeft in het 
verleden altijd gezegd dat de kernvoorraad van de corporaties uit 1,6 miljoen huurwoningen bestaat 
en dat dit voldoende is om de mensen onder de €33.000 te huisvesten. De rest kan volgens de 
minister afgestoten worden. Kan de minister aangeven hoe groot de kernvoorraad zou moeten zijn 
als wij het voorstel van de heer Monasch volgen? Wat komt er dan bij om bijvoorbeeld de ruimte 
die de Europese Commissie minister Spies al geboden heeft, te benutten? 

Minister Blok: 
Eerst een feitelijke correctie: de heer Jansen noemt ook mensen met een handicap, maar 
woningcorporaties hebben de vrijheid om woningen aan deze mensen toe te wijzen en zijn in dezen 
niet aan de 10% gebonden. 

Kan ik overzien welke gevolgen dit heeft voor de woningmarkt? Ik weet niet wat de gevolgen zijn 
voor de grens van €43.000 die de heer Monasch noemt. Voor de grens van €38.000 is al eens een 
berekening gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving; de heer Klein verwees daar 
gisteren naar. Die berekening laat zien dat de wachttijd fors toeneemt voor de mensen met de lagere 
inkomens, doordat zij concurrentie krijgen van mensen met middeninkomens. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Dat was de vraag niet. De vraag was: hoeveel extra woningen moeten aan de kernvoorraad worden 
toegevoegd om te voldoen aan het voorstel van de heer Monasch — het voorstel dat ook een aantal 
andere mensen aanspraak kan maken op een corporatiehuis, wat de SP-fractie onderschrijft — 
zonder dat de primaire doelgroep van mensen met een inkomen onder de €33.000 daarvan de dupe 
is. 

Minister Blok: 
Het antwoord blijft dat die berekening niet is gemaakt. Overigens is de redenering dat de voorraad 
dan moet worden uitgebreid, een andere stap die niet onmiddellijk logisch is. Mensen wonen nu 
namelijk al ergens en als je de grens omhoog trekt, zal niet iedereen per definitie die 
verhuisbeweging maken. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een modelberekening 
gemaakt, uitgaande van een verhuisbeweging van een deel van de doelgroep, en zegt op grond 
daarvan dat de wachtlijst daardoor zal toenemen. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Voorzitter ... 

De voorzitter: 
Wij hebben afgesproken dat wij het tweeën doen. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Zeker, maar ik gebruik nu nog een interruptie. Ik zet de verdubbelaar in. 

De voorzitter: 
U zet de joker in! 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ook de heer Monasch heeft gezegd dat niet iedereen in de middengroep tussen de €33.000 en 
€38.000 gebruik zal maken van de mogelijkheid om een corporatiewoning te huren. Op dit moment 
huurt ongeveer een derde van die groep een corporatiewoning. Het is echter niet nul. Met andere 
woorden, er is een schatting mogelijk, bijvoorbeeld op grond van de huidige verhoudingen, van het 
aantal woningen dat moet worden toegevoegd aan de kernvoorraad — de 1,6 miljoen van de 
minister — om te voorkomen dat de primaire doelgroep, de mensen met de laagste inkomens, de 
dupe is van het feit dat wij een reëel probleem proberen op te lossen. 



Minister Blok: 
Er is wel een schatting mogelijk, maar de heer Jansen vroeg of ik kan beoordelen hoeveel extra 
woningen er nodig zijn. Nee, dat kan ik niet, want die berekening is niet gemaakt met deze 
inkomensgrens. Er is een berekening gemaakt met een inkomensgrens van €38.000. Zoals de heer 
Jansen nu terecht formuleert, wordt ervan uitgegaan dat een deel van de doelgroep ook echt gaat 
verhuizen. Als je de effecten wilt weten van een nog hogere grens op €43.000, zou je daarvoor een 
nieuwe berekening moeten maken. Die heb ik natuurlijk niet zomaar voorhanden. Wel durf ik te 
voorspellen dat als de wachtlijst toeneemt bij een verhoging van de grens naar €38.000, die nog 
meer toeneemt bij een verhoging naar €43.000. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik heb het antwoord van de minister zo begrepen dat wij moeten voorkomen dat de primaire 
doelgroep de pineut is omdat wij iets gaan doen voor een andere groep die ook een probleem heeft. 
Dat gevoel delen wij dan. Ik begrijp dat, als het voorstel van de heer Monasch wordt aangenomen 
door de Kamer, de minister gaat bekijken om hoeveel woningen het gaat. Vervolgens moet de 
kernvoorraad van de corporaties met dat aantal worden uitgebreid, omdat hij niet wil dat de mensen 
uit de doelgroep de klos zijn. Toch? 

Minister Blok: 
Ik steun zelf het voorstel van de heer Monasch niet. Alle gevolgtrekkingen die de heer Jansen 
daaraan verbindt, zijn dan ook niet onmiddellijk de mijne. Dat zal hij hopelijk respecteren. 


