
2022D51896 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de regering over de Wijziging van de begrotingsstaten 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 
voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(Kamerstuk 36 250 VII). 

De voorzitter van de commissie, 
Hagen 

De adjunct-griffier van de commissie, 
Verhoev 
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Nr Vraag 

1 Hoeveel publiekslocaties van de overheidsinstellingen DUO, het UWV, de Belasting-
dienst en de IND zijn er beschikbaar per aantal inwoners? 

2 Hoeveel publiekslocaties van de overheidsinstellingen DUO, het UWV, de Belasting-
dienst en de IND zijn er beschikbaar per vierkante kilometer? 

3 Hoeveel publiekslocaties van de overheidsinstellingen DUO, het UWV, de Belasting-
dienst en de IND zijn er in de afgelopen 10 jaar gesloten? 

4 Wat kost het openhouden van een publiekslocatie van de overheidsinstellingen DUO, 
het UWV, de Belastingdienst en de IND? Kunt u deze kosten globaal uitsplitsen? 

5 Hoeveel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor direct fysiek klantcontact werken 
er bij overheidsinstellingen DUO, het UWV, de Belastingdienst en de IND? Hoeveel 
procent is dit van het totaal aantal werknemers bij deze instellingen? 

6 Hoeveel bezoekers maken er per jaar gebruik van publiekslocaties van overheidsinstel-
lingen DUO, het UWV, de Belastingdienst en de IND? Hoe is de toe- of afname van dit 
aantal over de afgelopen 10 jaren? 

7 Kan in een overzichtelijk schema aangegeven worden welke middelen die gereserveerd 
zijn voor 2022 dit jaar niet meer uitgegeven worden? Kan hierbij ook aangegeven 
worden of het de verwachting is dat deze middelen in 2023 wel uitgegeven worden? 

8 Kunt u aangeven of de terugval op het referentiestelsel zoals in HvJ EU 28 juni 2018, 
C-203/16P (Andres; failliete Heitkamp BauHolding), ECLI:EU:C:2018:505 ook op de 
rente-aftrekbeperking van toepassing is? 

9 Bent u van mening dat de huidige situatie (woningcorporaties expliciet belastingplichtig 
maken via artikel 2 lid 1-d Wet op de vennootschapsbelasting (Wet vpb)) onwenselijk is, 
omdat dit woningcorporaties ongelijk behandelt ten opzichte van andere vergelijkbare 
vastgoedfondsen? 

10 Bent u van mening dat het uit de Wet vpb halen van de expliciete belastingplicht van 
artikel 2 lid 1-d staatssteun betreft? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? 

11 Wat zijn de gevolgen voor de woningcorporaties als de expliciete belastingplicht uit de 
Wet vpb wordt gehaald? 

12 Kunt u met de hulp van Aedes inzichtelijk maken hoe de Anti Tax Avoidance Directive 
(ATAD) de te betalen vennootschapsbelasting de komende jaren zal beïnvloeden? 

13 Met hoeveel stijgt bij benadering de te betalen vennootschapsbelasting voor woning-
corporaties door de afschaffing van de verhuurderheffing? 

14 Met hoeveel daalt bij benadering de te betalen vennootschapsbelasting voor woning-
corporaties door de eenmalige huurverlaging naar € 550 per maand? 

15 Kunt u de verschillen tussen door Aedes gepresenteerde cijfers en uw eerder geprog-
nosticeerde vennootschapsbelasting voor woningcorporaties verklaren, aangezien 
Aedes met andere cijfers naar buiten is getreden? 

16 Kunt u aangeven hoeveel sociale huurwoningen er bij benadering minder gebouwd 
zullen worden als gevolg van verschillende ontwikkelingen zoals te weinig grondposi-
ties in het bezit van woningcorporaties, gestegen rente, gestegen bouw- en 
personeelskosten? 

17 Hoeveel van de 250.000 nieuw te bouwen sociale huurwoningen zijn voor jongeren en 
hoeveel voor ouderen? 

18 Waar kunnen bewoners voor ondersteuning bij herstructureringsprojecten die het 
gevolg zijn van landelijke beleidsprogramma’s terecht en hoeveel geld is hiervoor 
gereserveerd? 

19 Bent u bereid om in het kader van het Nationaal Programma Veiligheid en Leefbaarheid 
c.q. een ander landelijk beleidsprogramma c.q. een financiële regeling die vanuit het 
Rijk in het leven is geroepen, ondersteuning van bewoners bij herstructureringsprojec-
ten verplicht te stellen? 

20 Hoeveel geld is er bij benadering nodig voor funderingsherstel van corporatiewonin-
gen? 

21 Hoeveel geld is er bij benadering nodig voor het uitbannen van vocht- en schimmelpro-
blematiek en loden leidingen in de corporatiesector en in de commerciële sector? 

22 Hoe groot is de behoefte aan woningen voor mensen met een handicap? 
23 Hoe groot is op dit moment bij benadering de totale behoefte aan sociale huurwonin-

gen (dus inclusief dakloze mensen, twintigers en dertigers die nog thuis wonen)? 
24 Deelt u de mening dat een uitzondering op de generieke aftrekbeperking voor woning-

corporaties geen staatssteun betreft, omdat een uitzondering op de uitzondering 
betekent dat wordt teruggevallen op de hoofdregel? Zo ja, waarom wel? Zo nee, 
waarom niet? 

25 Kunt u aangeven hoeveel bibliotheken de afgelopen 10 jaar gesloten zijn? 
26 Kunt u aangeven hoeveel buurthuizen de afgelopen 10 jaar gesloten zijn? 
27 Kunt u aangeven hoeveel supermarkten de afgelopen 10 jaar gesloten zijn? 
28 Kunt u aangeven hoeveel politiebureaus de afgelopen 10 jaar gesloten zijn? 
29 Waaraan wordt de € 0,9 en € 0,6 miljoen voor POK-Multiproblematiek, bestemd voor 

de 20 stedelijke vernieuwsgebieden precies besteed en kunt u dit uitgebreid toelichten? 
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30 Kunt u nader onderbouwen waarom de € 5 miljoen die bestemd waren voor flexwonin-
gen niet uitgegeven worden in 2022 en hoeveel flexwoningen hadden hier, bij 
benadering, voor gebouwd kunnen worden in 2022? Worden deze woningen dan in 
2023 gerealiseerd of krijgt die € 5 miljoen een andere bestemming? Zo ja, welke 
bestemming? 

31 Is het reëel om te verwachten dat de bedragen die vanuit de Subsidie verduurzaming 
en onderhoud huurwoningen (SVOH) en Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwonin-
gen (SAH), en Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) worden overge-
boekt naar het Warmtefonds in het voorjaar van 2023 weer (volledig) worden terugge-
boekt, gezien enerzijds de toename van aanvragen voor het Warmtefonds en anderzijds 
het tegenvallende animo voor de SVOH, SAH en SEEH? 

32 Kunt u uitleggen waar de € 2,2 miljoen vanuit de Subsidie verduurzaming en onder-
houd huurwoningen (SVOH) naartoe wordt gealloceerd en komt dit bedrag van € 2,2 
miljoen in 2023 weer ten goede aan de SVOH?
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