
Algemeen Overleg commissie Wonen & Rijksdienst met minister Blok 
en staatssecretaris Weekers over de verhoging van het 
Eigenwoningforfait. 
Inbreng Paulus Jansen (SP) in eerste termijn 
 
Volgens de minister en de staatssecretaris heeft de Kamer zitten pitten. Wij hadden 
moeten weten dat in de wet inkomstenbelasting 2001 er twee vormen van bijstelling van 
het eigenwoningforfait percentage zijn vastgelegd, waarbij de uitvoering is gedelegeerd 
aan de regering. Laat ik de redenering van de regering eens volgen: wij hadden deze 
regeling moeten kennen. Dan mag ik aannemen dat de minister van wonen hem zeker 
zou moeten kennen. 
 
Daar zit hem nu precies de crux. 
 
Als de minister de regeling kende had hij de Kamer bij het debat over de 
verhuurderheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging absoluut moeten 
informeren over het bijkomende financiële effect van de extra huurverhoging. De 
hoogte van dat financiële effect kon de Kamer immers niet kennen, maar de minister 
wel. Het gaat bovendien niet om een onderschikt bedrag, maar om 200 miljoen euro 
structureel, per jaar. Dat is géén detail, dat is groot geld. Graag de bevestiging van de 
staatssecretaris dat de €200 miljoen netto extra veroorzaakt wordt door de 
megahuurverhoging die dit kabinet bedacht heeft. 
 
Er is ook geen sprake van een autonoom effect, zoals bij de prijsontwikkeling van 
koopwoningen. De schommelingen in het percentage van de afgelopen 10 jaar zijn 
vrijwel uitsluitend veroorzaakt door eerst de vastgoedboom en daarna de vastgoedcrisis. 
Graag een bevestiging van de staatssecretaris dat deze analyse klopt. 
 
Maar het huureffect van afgelopen jaar is voor nul procent veroorzaakt door de markt en 
voor 100%  door nieuw overheidsbeleid. 
 
Voorzitter, bij nieuw overheidsbeleid, in de vorm van de wet op de 
inkomensafhankelijke huurverhogingen, hoort de minister de Kamer te informeren over 
de financiële effecten van die beleidswijziging. Dat is bij deze wet wél gebeurd voor 
een aantal heel kleine financiële effecten, maar NIET voor dit zeer aanzienlijke effect. 
 
Ik zou graag van de minister van wonen horen waarom hij deze, uiterst relevante kennis 
onder de pet gehouden heeft. Dat riekt naar het onvolledig en onjuist informeren van de 
Kamer en daar houdt de SP-fractie niet van. Sterker nog: dat zou een politieke 
doodzonde zijn. 
 
De kennis van dit effect had ertoe kunnen leiden dat de verhuurderheffing met een paar 
honderd miljoen verlaagd was. De taakstellende opbrengst was immers €1,7 miljard, 
terwijl hij nu €1,9 miljard blijkt te zijn. 
 
Mutatis mutandis zou de verhuurderheffing met €200 miljoen omlaag kunnen als dit 
effect was meegenomen. Dat is €80 per huurder per jaar. Relevant in dit verband is dat 
in 2013, het jaar waarin de lasten voor de huurders met €1,7 miljard verhoogd zijn, er 



€1,2 miljard extra naar de eigen woningbezitters gegaan is door het structureel maken 
van de verlaging overdrachtsbelasting. Wat mij betreft zijn de huurders nu weer een 
keer aan de beurt. 
 


