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Financieel Stabiliteitscomité - 8 oktober 2021 

Geannoteerde agenda 

Bijeenkomst 8 oktober 2021, 13.00 - 15.00 uur 

0. Opening 

Het betreft een telefonische vergadering. De inbelgegevens staan vermeld in de agenda-uitnodiging. 

1. Actuele ontwikkelingen, inclusief update coronacrisis 

Tijdens dit agendapunt bespreekt het FSC de recente ontwikkelingen en actuele risico's voor 

financiële stabiliteit. Daarbij kunnen onder andere de economische groeiramingen en budgettaire 

vooruitzichten op middellange termijn aan de orde komen. Verder kan aandacht worden besteed 

aan de gevolgen van de coronacrisis op het bedrijfsleven na het stopzetten van de steunmaatregelen. 

Tot slot kan DNB een (mondelinge) toelichting geven op het Overzicht Financiële Stabiliteit dat op 

maandag 11 oktober wordt gepubliceerd. 

Discussiepunten: 

• Wat zijn de belangrijkste risico's voor financiële stabiliteit op korte en middellange termijn? 

• Welke (structurele) maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van de geconstateerde 

kwetsbaarheden? 

Documenten: 

1.1 Raming Macro-Economische Verkenning 2022 (CPB) 

1.2 Nota budgettair beeld Miljoenennota (MinFin) 

2. Huizenmarkt: risicogewichten hypotheekportefeuilles en aflossingsvrije hypotheken 

De huizenprijzen zijn tijdens de coronacrisis verder gestegen en in het gehele land in een 

stroomversnelling geraakt. De gevolgen van de lage rente worden versterkt door het fiscale regime 

in Nederland, verschuivingen in woonvoorkeuren en onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod. 

Door de hoge huizenprijzen neemt het risicovol leengedrag bij huishoudens verder toe: zij lenen 

steeds meer ten opzichte van hun inkomen en weer meer aflossingsvrij. Deze bespreking in het FSC 

richt zich specifiek op twee aspecten op de huizenmarkt. Ten eerste de door DNB aangekondigde 

maatregel om per 1-1-2022 een vloervoor de risicogewichten van hypothecaire leningen voor 

banken in te voeren (de zogenoemde artikel 458-maatregel). Ten tweede de omslag in de productie 

van aflossingsvrije hypotheken waar zich sinds kort weer een stijgende trend voordoet. 

Discussiepunten: 

• Steunen de FSC-leden de maatregel van DNB om een vloer voor de risicogewichten van 

hypotheken in te voeren? 

• Delen de FSC-leden de zorgen over de hernieuwde populariteit van aflossingsvrije hypotheken, 

ook gezien de toenemende aandacht van de ECB op dit dossier? Welke vervolgstappen kunnen 

worden gezet? 

Document: 

2.1 Oplegnota algemene ontwikkelingen woningmarkt (DNB) 

2.2 Invoering ondergrens risicogewichten hypothecaire leningen (DNB) 

2.3 Aflossingsvrije hypotheken (voortouw: DNB) 

3. Liquiditeitsrisico's vermogensbeheerders: onderzoek pensioenfondsen 

Dit onderwerp is de follow-up van een eerdere bespreking in het FSC van november 2020. De 

uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 ging gepaard met grote volatiliteit op financiële 
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markten. Dit leidde tot omvangrijke margeverplichtingen en -stortingen bij Nederlandse 

vermogensbeheerders en had daarmee ook een negatieve impact op het functioneren van de 

geldmarkt. De AFM en DNB hebben op basis van EMIR-data nader onderzoek gedaan naar 

liquiditeitsrisico's bij vermogensbeheerders. Het onderzoek richt zich specifiek op de 

liquiditeitsdruk bij pensioenfondsen als gevolg van een rente- en/of valutaschok. Ook wordt gekeken 

naar de rol en impact van geldmarktfondsen als instrument om aan margeverplichtingen te voldoen. 

Discussiepunten: 

• Herkennen FSC leden het beeld dat uit de analyse, dat wijst op een mogelijk liquiditeitsrisico? 

• Kunnen de FSC-leden zich vinden in de vervolgstappen die in de nota worden voorgesteld? 

Document: 

3. Liquiditeitsrisico's vermogensbeheerders (AFM/DNB) 

4. Cyberrisico's 

Het FSC heeft in afgelopen jaren enkele keren over cyberrisico's gesproken. Dit heeft ook mede 

bijgedragen aan de oprichting van het TIBER-programma. De toezichtactiviteiten richten zich tot nu 

toe vooral op de kwetsbaarheid van financiële instellingen voor cyber-aanvallen. De afgelopen tijd 

ontstaat (internationaal) ook meer aandacht voor de macroprudentiële aspecten van cyberrisico's: 

Deze bespreking in het FSC vormt een eerste, conceptuele verkenning van de mogelijke 

systeemrisico's. Tijdens een volgende vergadering kan het FSC spreken over de follow-up en 

eventueel concrete maatregelen die kunnen worden genomen. 

Discussiepunten: 

• Herkennen de FSC-leden de geconstateerde systeemrisico's en steunen zij de stappen om deze 

beter in beeld te krijgen? 

• Welke acties kunnen worden ondernomen om de geconstateerde systeemrisico's te 

verminderen. Wat zou de rol van het FSC daarbij kunnen zijn? 

Document: 

4. Systemic cyber risk (DNB) 

5. Overige zaken 

5.1 Extern verslag 

Tijdens de vergadering kunnen de belangrijkste boodschappen ten behoeve van het verslag worden 

besproken. Vanwege de aankomende publicatie van het OFS op 11 oktober, is het streven om het 

verslag van het FSC twee tot drie weken daarna te publiceren.. 

5.2 Onderwerpen volgende bijeenkomst  

De volgende vergadering van het FSC staat nog niet definitief gepland, maar vindt in principe in 

februari volgend jaar plaats. Naast de bespreking van de actuele ontwikkelingen, kan dan vanuit een 

breder perspectief opnieuw gesproken worden over de huizenmarkt. In aanvulling hierop zal het 

secretariaat voorafgaand aan de vergadering een inventarisatie houden van mogelijke overige 

onderwerpen voor de longlist. 

Documenten: 

5. Verslag vergadering 4 juni 2021 
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Annex - Overzicht besproken onderwerpen sinds 2015 

feb. 2015 Cyberdreigingen 

OTC derivatenmarkten 

mei 2015 

nov. 2015 

Fiscaliteit 

LTV-limiet hypotheken 

Lage rente en schaduwbankieren 

Schaduwbankwezen 

Klimaatrisico's financiële sector 

Turbulentie financiële markten 

Brexit 

Homogeniteit financiële markten 
Technologische innovatie 

feb 2016 

mei 2016 

nov. 2016 Huizenmarkt 

Effect lage rente (banken) 
IMF FSAP Nederland 

feb. 2017 Niet presterende leningen 

Bazel 3.5 

juni 2017 IMF FSAP Nederland 

Fiscaliteit 
Liquiditeitsrisico beleggingsfondsen 

nov. 2017 Aflossingsvrije hypotheken 

Fiscaliteit 

feb. 2018 Brexit 

Evaluatie FSC 
Cyberdreigingen 

mei 2018 Brexit 

Huizenmarkt 
Repomarkten 

nov. 2018 Huizenmarkt 

Brexit 

mrt. 2019 

Leverage beleggingsfondsen 

Agenda financiële sector 

Klimaat 
Huizenmarkt 

mei 2019 Brexit 

Herziening rentebenchmarks 

Klimaat 

nov. 2019 Leveraged finance 
Bigtechs en globalstablecoins 
Kapitaalmarktunie 

Feb. 2020 Gevolgen langdurig lage rente 
Bankenunie 

Mei 2020 Gevolgen coronacrisis 

Nov. 2020 

CBDC 

Actuele risico's coronacrisis 
Margeverplichtingen van vermogensbeheerders 
Kapitaalmarktunie 
Klimaatrisico's en groen herstel 

Feb. 2021 Sovereign-bank-corporate nexus 
Vastgoedmarkten 

Juni 2021 

Staat van de Nederlandse bankensector 

Actuele ontwikkelingen, inclusief coronacrisis 
Locatiebeleid éuroderivatenclearing 
Solvency 11 evaluatie 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Aan minister 

Van directie Wonen 

Directie Woningmarkt 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

ST2.e . _ I 

Datum 

20 oktober 2020 

Kenmerk 

2020-0000620777 

nota Voorbereiding WGO1 differentiatie overdrachtsbelasting 

Aanleiding 

Op maandag 26 oktober staat de eerste termijn Kamer van het WGO voor het 
Belastingplan 2021 gepland. Het wetsvoorstel " Differentiatie 
overdrachtsbelasting" is hier onderdeel van. U heeft dit wetsvoorstel samen met 
staatssecretaris Vijlbrief ingediend. 

Advies/actie 

Graag kennisnemen van het dossier. De richttijd voor behandeling van de 

differentiatie overdrachtsbelasting (samen met het wetsvoorstel " Eenmalige 
huurverlaging huurders met lager inkomen" waar u separaat over bent 

geïnformeerd) is van 18.30 tot .20.00 uur. Mogelijk kunt u niet aanwezig zijn in 
verband met de behandeling van de Covid-wet in de Eerste Kamer en zal 
staatssecretaris Vijlbrief het wetsvoorstel toelichten. 

Kern 

• Kernboodschap is dat met deze maatregel de positie van starters op de 
woningmarkt verbetert ten opzichte van beleggers. 

• Het wetsvoorstel geeft meerderjarige starters jonger dan 35 jaar vanaf 2021 
eenmalig een vrijstelling van overdrachtsbelasting als zij de woning zelf gaan 
bewonen (ovb gaat dan van 2% naar 0%). 

• Beleggers gaan juist meer betalen zij betalen geen 2% naar 8%. 
• Vanwege de systematiek van het wetsvoorstel gaan woningcorporaties ook 

8% betalen. Het uitzonderen van woningcorporaties is staatsteun technisch 
erg lastig. 

• Woningcorporaties worden daarom via de verhuurderheffing 
tegemoetgekomen voor de extra kosten die de overdrachtsbelasting met zich 
meebrengt. 

Volgende processtap 
• De uitkomst van de onderhandelingen met de oppositie hebben mogelijk 

invloed op beantwoording van een deel van de vragen over de 
overdrachtsbelasting als hierin dekking wordt gezocht. Het gesprek met de 
oppositie staat gepland op 27 oktober. Zie hiervoor de factsheet met de stand 
van zaken van de onderhandelingen. 

• Op 2 november staat het tweede WGO gepland. Hierna volgt op 10 en 11 

november plenaire behandeling van het Bélastingplan. 
• Op 9 november is het WGO wonen en ruimtelijke ordening. 
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Datum 

12 oktober 2020 

Kenmerk 
2020-0000620777 

Politieke context 
Naar verwachting zal er steun zijn voor dit wetsvoorstel. Dat neemt niet weg 
dat op basis van de nota naar aanleiding van het verslag en geluiden omtrent 
amendementen die nog moeten worden ingediend, verwacht wordt dat de 
Kamer ook kritiekpunten heeft. De onderhandelingen met de oppositie spelen 
mogelijk ook een rol bij de indiening van amendementen. 
Sommige partijen willen liever geen leeftijdsgrens zodat iedere starter gebruik 
kan maken van de reaelina ongeacht leeftijd. Met de gekozen grenzen van 
meerderjarig en jonger dan vijfendertig jaar wordt aangesloten bij de 
leeftijdsgrens voor de meest actieve koopstarters. Bij het hanteren van de 
definitie gebaseerd op leeftijd valt 73% van de doelgroep ( personen die nooit 
eerder een woning hebben verkregen) onder de doelgroep. Het schrappen van 

de leeftijdsgrenzen zou bovendien een negatieve impact hebben op de 
financiële dekking van het voorstel. 

• Ook zal naar verwachting worden verzocht om corporaties vrij testellen van 
de verhoging van de overdrachtsbelasting naar 8% en hen het verlaagde 
tarief van 2% te laten betalen. Het is helaas niet mogelijk corporaties uitte 
zonderen van het standaardtarief omdat dit tot staatssteunproblemen leidt. 
Het verhoogde tarief voor corporaties leidt tot een extra last voor de gehele 
corporatiesector van €34 min. Corporaties worden op andere terreinen 
tegemoetgekomen zoals via de aanvullende verlaging van de 
verhuurderheffing. Het gehele pakket aan maatregelen van de 
augustusbesluitvorming leidt tot een neutraal financieel beeld voor corporaties 
in 2021 en 2022 en licht positief in de jaren daarna. 

• Eveneens zal er waarschijnlijk gevraagd worden om een woningwaardegrens 
in te stellen zodat de maatregel gerichter wordt voor de starters die het 
financieel echt nodig hebben. De grens is ook in beeld als dekkingsoptie in de 
gesprekken met de oppositie voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Min 
FIN heeft op uw verzoek een inschatting gemaakt van de reductie van kosten 
van een grens van 500.000 ten opzichte van geen grens. Dit is voor de 
komende 5 jaar in totaal 172 min. euro ( 39 min. in 2021, 13 min. structureel 
vanaf 2032). 

• Tot slot gaan er nog geluiden op dat vanuit de Kamer zal worden verzocht om 
het schrappen van de horizonbepaling die aan de startersvrijstelling is 
gekoppeld. Dit is in lijn met de motie Dijkgraaf, waarin de regering wordt 

opgeroepen tot het opnemen van horizonbepalingen bij bestaande fiscale 
instrumenten. Met het opnemen van de horizonbepaling wordt vooralsnog 
voorgesteld de startersvrijstelling met ingang van 1 januari 2026 te laten 
vervallen. De maatregel moet eerst worden geëvalueerd. Bij een positieve 
evaluatie, kan de startersvrijstelling worden verlengd. Ondanks de 
horizonbepaling heeft min FIN wel degelijk structureel middelen geraamd. 
Mocht er een amendement komen om de horizonbepaling te schrappen dan 
kan het budgettair. 

Geschilpunten en andere (openstaande) punten. 
In de media is het wetsvoorstel zeer kritisch ontvangen. Algemeen werd 

afgevraagd of het voorstel de starter wel voldoende helpt. De mening van de 
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Datum 

12 oktober 2020 

Kenmerk 

2020-0000620777 

media zien we maar beperkt terug in de vragen die we vanuit de Tweede 
Kamerfracties hebben ontvangen en beantwoord in de Nota naar aanleiding 
van het verslag. 
Naar aanleiding van het wetsvoorstel hebben diverse partijen zich gemeld dat 

ze financieel benadeeld worden en uitgezonderd dan wel gecompenseerd 
willen worden (zoals IVBN, Op Maat, Duokoop, Regiodeal afspraken in 
Parkstad en Rotterdam Zuid). We per geval of het effect wenselijk of 
onwenselijk is en of moeten worden gezocht naar een oplossing. In de regel is 
uitzonderen niet tot nauwelijks mogelijk gezien staatssteun problematiek. 

Om beter zicht te krijgen op het effect van de maatregel voor nieuwbouw 
laten wij momenteel nader onderzoek doen. De uitkomsten daarvan moeten 
meer inzichten geven in de daadwerkelijke effecten op de 
investeringsbeslissing van bijvoorbeeld institutionele beleggers en zijn gereed 

voor het WGO van 9 november en de plenaire behandeling van het 
belastingplan. 
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Verslag Financieel Stabiliteitscomité 4 juni 2021 

In het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) spreken vertegenwoordigers van de 

Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van 

Financiën over ontwikkelingen op het gebied van financiële stabiliteit in 

Nederland. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de 

vergaderingen. De President van DNB is voorzitter van het FSC. 

In de vergadering van 4 juni 2021 heeft het FSC gesproken over de actuele . 

economische en financiële ontwikkelingen. Daarnaast zijn het beleid ten aanzien 

van de locatie van euroderivatenclearing en de herziening van de Solvency lI 

richtlijn aan de orde geweest. 

Actuele ontwikkelingen en risico's financiële stabiliteit 

De Nederlandse economie laat op het moment een relatief gunstig beeld zien. In 

de eerste helft van dit jaar wordt de groei nog gedrukt door de 

contactbeperkende maatregelen van afgelopen maanden. Wanneer de 

coronacrisis verder onder controle komt, is de verwachting dat zich de komende 

tijd een sterk economisch herstel kan voordoen. De omvangrijke 

steunmaatregelen hebben mede ervoor gezorgd dat bedrijven, huishoudens en 

ook de banken goed in staat zijn geweest om de financiële gevolgen van de 

coronacrisis op te vangen. Dit benadrukt nogmaals het belang van voldoende 

buffers en veerkracht in de economie, overheidsfinanciën en financiële sector om 

ook in de toekomst effectief op onverwachte schokken te kunnen reageren. . 

Verder is het voor de financiële stabiliteit in Nederland van groot belang dat 

wereldwijd de vaccinaties op gang komen en mondiaal het herstel tot stand 

komt. 

De huidige positieve vooruitzichten hebben tot uitbundige koersontwikkelingen 

op financiële markten geleid. Het FSC waarschuwt dat beleggers voldoende 

rekening moeten blijven houden met de mogelijkheid van volatiliteit in 

activaprijzen. Vooral relatief onervaren particuliere beleggers die recent in de 

markt zijn gestapt en op korte termijn rendementen willen behalen, kunnen 

kwetsbaar blijken. Daarnaast geldt dat de huidige situatie in belangrijke mate 

gedreven wordt door de lage rente en een zoektocht naar rendement. Hoewel de 



374 

omgeving van lage rente in belangrijke mate een structureel karakter heeft, kan 

zich op termijn enige oploop in de marktrente voordoen in een situatie van 

aantrekkende groei en (tijdelijk) hogere inflatie. 

Het FSC verwelkomt het besluit van het kabinet om de steunmaatregelen 

eenmalig te verlengen in het derde kwartaal, zolang nog sprake is van 

beperkingen en enige onzekerheid. Als contactbeperkende maatregelen verder 

worden afgebouwd en het herstel zich doorzet, is echter geen noodzaak meer 

voor aanvullend, generiek steunbeleid. De economische conjunctuur ontwikkelt 

zich goed en kwetsbaarheden bij bedrijven zijn vooral geconcentreerd in 

specifieke deelsectoren. Een verdere verlenging van het steunbeleid kan zelfs 

averechts werken. De economie moet zich kunnen aanpassen aan een nieuwe 

situatie na de coronacrisis door de reguliere marktdynamieken haar werk te 

laten doen, waarbij zowel faillissementen als nieuwe activiteiten tot stand 

komen. Tegelijkertijd moeten publieke en private schuldeisers een oplossing 

zien te vinden voor die bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn, maar door de 

crisis te maken hebben met hoge schuldverplichtingen. Daarbij kan ook een 

faciliterende rol zijn weggelegd voor de Belastingdienst om de totstandkoming 

van private initiatieven tot schuldherstructurering te ondersteunen. 

Het FSC roept het kabinet op om de aandacht te vestigen op de structurele 

uitdagingen in de economie die een risico kunnen vormen voor financiële 

stabiliteit en duurzame groei. 

Eén van de belangrijkste actuele knelpunten is de huizenmarkt die oververhit en 

vastgelopen is. Een samenhangende aanpak is hard nodig om zowel het aanbod 

te vergroten als het functioneren van de huizenmarkt te verbeteren. In de 

komende vergadering zal het FSC nader spreken over de potentieel verstorende 

werking van subsidies en fiscale maatregelen en de verschillen tussen kopen en 

huren. De systeemrisico's op de huizenmarkt zijn verder toegenomen. DNB heeft 

aangegeven dat zij op basis van de huidige omstandigheden de invoering van een 

ondergrens aan de risicoweging van hypotheekportefeuilles voor banken niet 

langer wil uitstellen. Invoering is nu voorzien per 1 januari 2022. De markt voor 
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commercieel vastgoed laat enig herstel zien, maar is nog altijd kwetsbaar. Een 

schoksgewijze aanpassing op de commercieel vastgoedmarkt kan, vooral in de 

context vaneen bredere macro-economische schok, ook een doorwerking 

hebben op de Nederlandse financiële sector. Uit berekeningen blijkt echter dat 

dit niet direct tot problemen in de Nederlandse financiële sector hoeft te leiden. 

Verder blijkt uit een eerste inventarisatie dat beheerders van vastgoedfondsen 

goede processen hebben om waardedalingen te erkennen. Reguliere, 

onafhankelijke en tijdige taxaties blijven van belang, omdat de onzekerheden in 

de markt groot blijven. 

Daarnaast is het voor het aankomende nieuwe kabinet belangrijk om in te spelen 

op de nodige aanpassingen in de economie als gevolg van klimaatverandering en 

de toenemende digitalisering. Hervormingen en investeringen die tijdig inspelen 

op deze economische transitie passen goed binnen een agenda die gericht is op 

duurzame groei en een structurele verhoging van de arbeidsproductiviteit. Het 

FSC constateert daarnaast dat toenemende digitalisering tot cyberrisico's kan 

leiden en steunt activiteiten om deze risico's bij financiële instellingen te 

mitigeren. 

Op Europees niveau kunnen onevenwichtigheden ontstaan door verschillen in 

economische groei en herstel. Dit komt onder andere tot uiting in een sterke 

oploop van overheidsschulden in sommige landen. Het verschil in 

uitgangspositie van de overheidsfinanciën bij de aanvang van de pandemie, heeft 

in landen met een hogere schuld, of tekort geleid tot een relatief grotere inzet van 

indirecte steunmaatregelen zoals garanties en moratoria. Dit vergroot de 

verwevenheid tussen banken, overheden en bedrijven. Economische divergentie 

in Europa kan leiden tot risico's voor financiële stabiliteit die ook de 

Nederlandse economie en financiële sector raken. Het is een gemeenschappelijk 

belang om een solide en evenwichtig herstel in Europa te bevorderen. Het 

Europees herstelfonds en het bijbehorende hervormingsbeleid kunnen daar een 

belangrijke bijdrage aan leveren. De belangrijkste uitdagingen hierbij hebben 

betrekking op mogelijke knelpunten in de uitvoering én het absorptievermogen 

van lidstaten. Ook moeten nationale programma's structurele hervormingen 
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bevatten die de groei duurzaam ondersteunen. Verder is op langere termijn een 

versterking van de governance en het institutioneel kader in de EU nodig, 

waaronder het Stabiliteits- en Groeipact, de Bankenunie en het Europees 

raamwerk voor crisismanagement. 

Beleid ten aanzien van (euro)derivatenclearing in het VK 

Het afwikkelen (clearen) van derivatentransacties via centrale tegenpartijen 

(CCP's) vormt een belangrijk onderdeel van de financiële kerninfrastructuur. De 

meeste clearingactiviteiten vinden traditioneel plaats in Londen dat het 

mondiale financiële centrum voor dit soort activiteiten is. Door het uittreden van 

het Verenigd Koninkrijk vindt het clearen van bepaalde (euro)derivaten nu dan 

ook grotendeels buiten de Europese Unie plaats. In het FSC is gesproken over de 

voor- en nadelen hiervan en de impact op financiële stabiliteit, alsmede de vraag 

of het wenselijk is om (euro)derivatenclearing naar de EU te verhuizen. 

In reactie op de Brexit heeft de Europese Commissie de regelgeving in het VK 

voorlopig equivalent verklaard en heeft ESMA de twee systeemrelevante CCP's in 

het VK erkend. Hierdoor hebben Europese partijen tot 1 juli 2022 volledig 

toegang tot Britse CCP's. Op basis van de huidige EMIR-regelgeving houdt ESMA 

ook direct toezicht op de Britse CCP's. De vraag is of dit voldoende waarborgen 

biedt richting de toekomst en in tijden van stress. De Europese Commissie en 

ESMA moeten nog een besluit nemen over de situatie na 1 juli 2022. 

De leden van het FSC zijn voorstander van een objectieve, feitelijke beoordeling 

door de Europese Commissie en ESMA of voortzetting van de huidige situatie 

voldoende waarborgen biedt vanuit systeemperspectief en het efficiënt en 

effectief functioneren van de financiële infrastructuur. Een gedwongen relocatie 

van activiteiten naar de EU kan ook tot risico's voor financiële stabiliteit leiden, 

waar de EU zich tijdig en adequaat op zou moeten voorbereiden om een goede 

werking en gelijk speelveld van derivatenclearing te kunnen blijven waarborgen. 

Tegelijkertijd ondersteunen de leden van het FSC initiatieven die een vrijwillige 

relocatie van clearingactiviteiten naar de Europese Unie kunnen bevorderen. Dit 
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biedt ook kansen om de Europese kapitaalmarktunie op termijn te versterken. 

Als in de.toekomst clearingactiviteiten naar lidstaten in de EU verschuiven, dan 

past daar ook een sterke rol van ESMA bij als Europese toezichtautoriteit. 

Herziening Solvency 11 richtlijn 

In 2019 kondigde de Europese Commissie een evaluatie van de Solvency lI 

richtlijn aan. Op_ basis hiervan wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 

dit jaar een voorstel tot herziening gepubliceerd. De huidige richtlijn heeft geleid 

tot een gemeenschappelijk prudentieel toezichtskader en gelijk speelveld in 

Europa voor alle verzekeraars en draagt daarmee bij aan financiële stabiliteit. 

Tegelijkertijd biedt de herziening ook kansen om het huidige raamwerk 

evenwichtiger en meer toekomstbestendig te maken. . 

De Nederlandse verzekeringsmarkt ziet zich geconfronteerd met enkele 

structurele uitdagingen. Dit betreft vooral de lage rente, de hoge kosten van 

rendementsgaranties en een verzadiging van de markt voor sommige producten. 

Tegelijkertijd is verzekeren een essentiële functie in het dagelijks economisch 

verkeer. Het FSC benadrukt dat verzekeraars kritisch moeten blijven kijken naar 

hun bedrijfsmodel en zich actief moeten aanpassen aan de veranderde 

economische omstandigheden, onder andere ook door mogelijkheden te 

verkennen van het.ontwikkelen van nieuwe, winstgevende activiteiten. 

Het FSC acht het belangrijk dat de herziening van de Solvency II richtlijn tot een 

meer gebalanceerde weging van onderliggende risico's leidt. Dit kan voorkomen 

dat een dichotomie ontstaat tussen het risicoprofiel van een verzekeraar en de 

daar tegenoverstaande kapitaalseisen. Dit geldt onder andere ten aanzien van 

investeringen in obligaties van de eigen overheid die nu nog een nulweging 

kennen, waardoor beleggen in staatspapier relatief aantrekkelijker is ten 

opzichte van aandelen. Het FSC pleit voor een evenwichtjge benadering met 

aandacht voor de financiële positie van de verzekeringssector en vanuit een 

macroprudentieel perspectief een meer vooruitblikkend karakter. Daarbij is het 

ook van belang om de Ultimate Forward Rate (UFR) meer in lijn te brengen met 

marktrentes, zodat solvabiliteitsratio's beter aansluiten bij de economische 
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werkelijkheid. Hierdoor zouden zich ook minder snel klifeffecten voordoen als 

een verzekeraar in solvabiliteitsproblemen komt. Tot slot moet voorkomen 

worden dat een herziening van de richtlijn tot onnodig meer complexiteit en 

verkeerde prikkels bij verzekeraars leidt. 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering van het FSC vindt plaatsop 8 oktober. De agenda zal 

afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de komende periode en wordt enkele 

weken voorafgaand aan de vergadering definitief vastgesteld. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

;,57.1.2:e , ; 5- 2.eu: ; ,; s•.1.?.e -
FW: Stuk voor de minister voor coalitieoverleg morgenochtend 

donderdag 14 mei 2020 08:55:59 

20191210 Maatregelenoakket.docx 
Oolegoer coalitieoverleg.docx 

;,6.1 .2.e . 

Helpt dit 

Van:•2.• 

Verzonden: dinsdag 10 december 2019 14:30 

Aan:P 1.2:e` :: '@ minbzk.nl>

 @minbzk.nl>; 

Ei - 4`3. @ min bzk.nl>;  :e-- 
@minbzk.nl>;5:13,:d, 

 @minbzk.nl> 

Onderwerp: Stuk voor de minister voor coalitieoverleg morgenochtend 

Hoi P.12.e, 

Met dank aan alle collega's die input hebben gegeven vind je hierbij een oplegger en een 
aangevuld maatregelenpakket (zoals deze gisteren voorlag in het PO) voor de minister. 
Wil je er naar kijken? Als je aanvullingen/punten hebt, dan hoor ik het graag. Zo niet, zet jij 
hem door naare? 

Hartelijke groet, 
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Aanvullende informatie: Pakket huurmaatregelen en positie starters 

Aanleidinq 

Naar aanleiding van uw gesprek metSJ.2-M, ' `_ (op 2 december jl.) heeft u aanvullende informatie 
en producten gevraagd. In dit pakket vindt u de volgende informatie: 

1. Redeneerlijn met de doelen van uw pakket aan maatregelen voor de huursector en de 

positie van starters. - P. 2 
2. Overzicht van de doelen van uw pakket gekoppeld aan maatregelen - p.6 
3. Overzicht van de maatregelen voor starters (aangevuld)  - p. 7 
4. Overzicht van de maatregelen voor de vrije huursector - p. 11 
5. Analyse van stapeling maatregelen en hiaten huidige pakket - p. 13 
6. Antwoord op uw vragen over het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen - p. 15 
7. Verhuurderheffing cijfers (aangevulde informatie; nieuw in dit pakket) - p. 17 

ca 
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1. Redeneerlijn huurmaatregelen en starters en beleggers 

In 1 minuut 

• Er is een woningtekort in Nederland, dit betekent dat ik 

bijbouwen stimuleer. 

• Alleen bijbouwen is niet genoeq, daarom wil ik de sociale 

huurwoningen eerlijker verdelen en maak ik ook passende  

huren mogelijk. 

• Daarbij borg ik de betaalbaarheid voor de huishoudens  

met de laagste inkomens. 

• Het is daarom nodig om de excessen op de huurmarkt aan 

te pakken. We hebben fatsoenlijke investeerders nodig, 

terwijl we de positie van starters verbeteren. 

• Ik heb daarbij oog voor de lokale verschillen op de 

woningmarkt en maak beter maatwerk mogelijk. 

Volledige redeneerlijn 

. Het is voor mij belangrijk dat iedereen in Nederland 

betaalbaar kan wonen in een prettige wijk of dit nu in een 

huur- of koopwoning is. Maar er is momenteel een 

woningtekort in Nederland. 

Ik stimuleer met de woningbouwimpuls van 2 miljard en 

de woondeals dat er betaalbare woningen bij worden  

gebouwd. 

Bijbouwen is niet morgen gebeurd, dus dit is niet gen-Qeg. 

Ik neem daarom ook maatregelen voor een beter 

functionerende woningmarkt. 

z 
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. Ik wil de sociale huurwoningen bij woningcorporaties 

eerlijker verdelen. Dit betekent dat ik bij de voorgestelde 

inkomensgrenzen voor eenpersoonshuishoudens en 

meerpersoonshuishoudens rekening heb gehouden met de 

mogelijkheden die deze huishoudens hebben om een huur 

te betalen boven de € 720. 

Ik maak daarnaast een gepaste huur mogelijk voor 

mensen die een hoog inkomen hebben en voor mensen 

die een plotselinge inkomensdaling doormaken en een 

tijdelijke huurkorting nodig hebben. 

Een betere verdeling houdt ook in dat ik de 

slagingskansen voor de huishoudens met het laagste  

inkomens scherp in de gaten wil houden. Gegeven de. 

huidige voorraad aan sociale huurwoningen betekent dit 

dat ik de doelgroep maar beperkt wil groeien, zodat de 

slagingskansen van deze huishoudens niet te veel 

verslechteren. 

Een andere waarborq voor deze huishoudens zit op de 

betaalbaarheid. Ik heb daarom de afspraken van het 

Sociaal Huurakkoord overgenomen zodat de gemiddelde 

huurverhoging de komende jaren beperkt is tot 

inflatievolgend bij woningcorporaties. 

• Ik vind het belangrijk dat de doorstrominq van sociale 

huurwoning naar een andere woning, in de vrije 

huursector of in de koopsector soepel gaat. Een groot deel 

van de mensen lukt het ook om een passende woning te 

vinden. Maar in de regio's waar de woningmarkt het 

3 
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krapste is valt een deel van de huishoudens, waaronder 

koopstarters en mensen met een middeninkomen, tussen 

wal en schip. 

• Daarom zet ik in op de aanpak van malafide verhuurders, 

het tegengaan van excessieve huren in de vrije huursector 

en het versterken van de positie van starters. Ik kijk hoe 

ik deze aanpak in samenhang kan oppakken. 

. Het versterken van de positie van koopstarters doe ik 

onder andere via de Crisis-en herstelwet Gemeenten 

krijgen de mogelijkheid om al eerder met sociale koop 

onder aantrekkelijkere voorwaarden te experimenteren. 

Ik verken ook mogelijkheden om bijvoorbeeld de 

overdrachtsbelasting te differentiëren tussen starters en 

beleggers. 

• Ik bezie in samenhang verschillende wensen en trajecten 

die raken aan de positie van starters en middeninkomens. 

Dit doe ik om onwenselijke stapeling,van maatregelen te 

voorkomen. Mijn doel blijft dat ik fatsoenlijke beleggers 

ruimte wil geven maar de excessen eruit wil halen. 

Tegelijkertijd zie ik dat de situatie op de woningmarkt 

lokaal verschilt. Woningcorporaties moeten de ruimte 

krijgen om maatwerk te kunnen toepassen. Ze moeten 

bijvoorbeeld huishoudens kunnen huisvesten met een 

inkomen boven de inkomensgrens die door hun 

persoonlijke situatie tussen wal en schip dreigen te vallen. 

Denk aan starters, ouderen of grote gezinnen. Ik stel 

daarom voor dat de gemeente, woningcorporaties en 

4 
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huurdersorganisaties lokaal beleid kunnen maken om de 

vrije toewijzingsruimte te verruimen. Deze vrije ruimte 

kan dan ook ingezet worden om de leefbaarheid in wijken 

of complexen te verbeteren. 

Aanvullend doe ik voorstellen om de slagkracht van 

corporaties op de aanpak van kwetsbare wijken te 

vergroten, zo stel ik voor het maximumbudget voor 

leefbaarheid te schrappen. 

5 
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2. Totaalpakket huurmaatregelen en balans starters - beleaaers 

in het afgelopen jaar zijn er maatregelen voor de sociale huursector, de vrije huursector en de balans starters 
en beleggers aangekondigd in verschillende brieven (Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene 
Woningwet'; Mensen met een middeninkomen; Maatregelen Woningmarkt; en Staat van de woningmarkt en 
overzicht van maatregelen). Dit leidt tot het volgende overzicht van doelen en maatregelen: 

Doelen Maatregelen Landt in Steun Kamer 
1. Bouwen van 
betaalbare 
woningen 
bevorderen 

Versoepelen markttoets 
Woondeals 

AMvB 
- 

Partijen willen verder gaan 
la 

Woningbouwimpuls 2 
miljard 
Sociale Koop bestemmen 

Aparte AMvB 

In de Crisis en 
herstelwet 

la 

la 

2. Borgen van 
betaalbare en 
passende huren en 
een eerlijke 
verdeling van,, 
woningen 

DAEB-Inkomensgrenzen 
differentiëren 
Tijdelijke huurkortinq 
Inkomensafhankelijke 
hogere huurverhoging 
(IAH) 

lage huren «_C 300) met 
huursprong verhogen 

Max huursomstijging , 
beperken en lokale 
afwijking mogelijk maken 

' Wegvoorstel Huur 
en 
inkomensgrenzen 

Wetsvoorstel 
wijziging 
huursomstjjging 

Ntet voor de differentiatie van 
de DAEB-inkomensgrens en 
]AH, grut punt zit In de 
beperkte doorstroom-
mogelijkheden. Daarom ook 
maatregelen op excessief 
gedrag en voor starters. 
Maatregel tijdelijke 
huurkorting en lage huren op. 
basis van Sociaal Huurakkoord 
Ja, Is op basis van Sociaal , 
Huurakkoord. 

3. Tegengaan 
excessief gedrag 
verhuurders, 
waaronder 
excessieve 
huurprijsstijgingen 

4. Positie starters 
verbeteren en 
behoud fatsoenlijke 
beleggers. , 

Cap op de WOZ In het 
WWS 
Een verhuurdersvergunning 
om malafide verhuurders 
aan te kunnen pakken 
Uitwerking 
zelfbewoningsplicht 
bestaande bouw 

Noodknop middenhuur/ 
huurprijsstljging 

Andere belasting box 3 

Andere wijze belasten 
huurinkomsten 
Verlaging,van maximale 
LTV-ratio van BTL-
hypotheken 

Aparte AMvB 

Verkennen 
mogelijkheden 
vergunningsstelsel 
voor gemeenten 
waarbij we kijken 
of belde 
maatregelen in 
één stelsel kunnen 
landen 
Uitwerken voorstel 
IVBN huur- 
stijgingen te 
beperken = 
Wetsvoorstel (vla'- 
Min FIN) 
Onderzoek 

Onderzoek 

la 

• 

• 

• 

• 

Coalitie wil één pakket 
presenteren; 
VVD is tegen Inperking 
van beleggers, wel positie 
starters verbeteren. 
Breed gesteunde moties, 
o.a. huurprijsstijgingen, 
vergunningstelstel 
Groningen, noodknop 
Voorstel IVBN kan 
waarschijnlijk niet op 
steun gemeenten 
rekenen. 

ja 

Onbekend 

ja 

Voorlichtingscampagne - Ja V01 

Differentiatie 
overdrachtsbelasting 

Onderzoek„ Steun voor verlaging voor 
starters maar verdeeld over 
verhoging voor beleggers 

Starterssubsidiel-lening ,Verkenning Vooral wens van VVD en CDA, 
maar geen dekking 

5. Verbeteren 
regelgeving voor 
woningcorporaties 
en mogelijkheden 
lokaal maatwerk 
vergroten 

Aanpak kwetsbare wijken 
en leefbaarheid 
Passend toewijzen voor 
ouderen aanpassen 
Schrappen van 
overbodige/dubbele 
maatregelen 
Vrije toewijzingsruimte 
aanpassen 

Wegvoorstel 
wijziging evaluatie 
woningwet 

Wegvoorstel huur 
en 
Inkomensgrenzen 

Naar verwachting wel, is nu In 
internetconsultatie 

1 In de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet wordt ook ingegaan op de 
verduurzaming van huurwoningen. Deze maatregelen lopen mee in het traject Kllmaatakkoord. 

6 
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3. Een overzicht avn de amatregelen voor starters (aangevuld pagina 9)  

Probleemschets koopstarters en mogelijke maatregelen 

• Vanaf 2013 zijn de wettelijke kaders voor hypotheekverstrekking strakker gemaakt om de risico's 
voor huishoudens, kredietinstellingen en de algehele economie te beperken. Hierdoor zijn met name 
de mogelijkheden voor koopstarters in het koopsegment geslonken. 

• De Loan-to-value-limiet van 100% betekent dat huishoudens de kosten-koper (gemiddeld 6% van de 
aanschaf van de woning) uit eigen middelen moeten financieren. Veel jonge huishoudens beschikken 
over onvoldoende spaarmiddelen en slechts een beperkt deel kan terugvallen op een schenking van 
familieleden. 

• De Loan-to-income-limieten maximeren de maandelijkse hypotheeklasten ten opzichte van het 
huishoudinkomen. Een beperking van de maandelijkse annuïteit betekent eveneens een beperking van 
de totale toegestane hypotheeklening. Koopstarters bevinden zich doorgaans in het begin van hun 
carrière; door het relatieve lage salaris dat daarbij hoort is hun leencapaciteit vaak beperkter dan dat 
van doorstromers. 

• Bij de vaststelling van de maximale maandelijkse hypotheeklasten zijn kredietverstrekkers verplicht 
om rekening te houden met alle vaste verplichtingen, waaronder de aflossing en renteverplichtingen 
van studieschulden. De toegestane maximale hypotheek valt hierdoor lager uit. CBS-cijfers indiceren 
dat de gemiddelde studielening per oud-student oploopt. 

• Bij stijgende woningprijzen is de beperkende impact van de wettelijke kaders hypothecair krediet voor 
koopstarters groter. 

• De wens van de coalitie is om één pakket te presenteren met maatregelen voor de vrije huursector en 
maatregelen voor het creëren van een goede balans tussen starters en beleggers. 

De beschikbaarheid van financiële middelen om de geschetste problematiek te adresseren is zeer onzeker. De 
volgende beleidsoptiesz ondersteunen koopstarters ook zonder financiële dekking: 

• Gericht bouwen voor starters via de bouwimpuls: U heeft aan de Tweede Kamer al toegezegd ( n.a.v. 
voorstel 5:1.2:2 voor oormerking €250 miljoen) om in de monitoring aandacht te besteden in hoeverre 
er voor starters en middeninkomens betaalbare woningen worden gebouwd. Daarnaast kan in het 
afwegingskader op worden genomen dat woningen betaalbaar moeten zijn voor starters en 
middeninkomens (studenten vallen onder starters). 

• Bestemmingscategorie sociale koop: U heeft aangekondigd een hogere maximale verkoopprijs te 
verwerken in de Omgevingswet, maar op verzoek van de Kamer wordt deze nu al vervroegd in de Crisis-
en herstelwet verwerkt. Daarnaast wordt bezien of de handhaving effectiever vormgegeven kan worden. 
Het instrument wordt daarmee mogelijk aantrekkelijker voor gemeenten om te gebruiken. 

• Handreikinq gemeenten: Gemeenten beschikken al over verschillende instrumenten waarmee zij de 
wensen van koopstarters tegemoet kunnen komen. VNG gaat in samenwerking met BZK deze 
mogelijkheden voor gemeenten helder in kaart brengen. 

• Starterstoolkit: In samenwerking met relevante belangorganisaties werken wij aan een overzichtelijk en 
volledig informatiepakket dat bijdraagt aan het verstevigen van de kennispositie van de starter op de 
woningmarkt. We werken momenteel met stakeholders het plan uit voor het organiseren van de week van 
de starter. 

• Verscherping aflossingseis doorstromers: Mensen die al voor 2013 een hypotheek hadden, maken 
zonder verplichte aflossing aanspraak op hypotheekrenteaftrek. De nieuwe hypotheek mag dan niet 
omvangrijker zijn dan de oude hypotheek en niet meer bedragen dan 50% van de woningwaarde. Een 
beperking van dit overgangsrecht verbetert de positie van koopstarters ten opzichte van doorstromers. De 
VVD zal dit echter waarschijnlijk niet kunnen steunen. Daarnaast verhoogt dit voorstel de complexiteit van 
de uitvoering bij de Belastingdienst. 

• Prijsverlagende belasting van woningvermogen: Dit kan o.a. met een verhoging eigenwoningforfait, 
verschuiving eigen woning naar box 3 of defiscalisering eigen woning. Dit zijn echter gevoelige fiscale 
maatregelen die meer voor een volgend kabinet zijn om te overwegen. 

• Verbeteren positie starter ten opzichte van belegger: Dit kan o.a. met een verhoogde 
overdrachtsbelasting voor beleggers, een verlaagde LTV-limiet voor Buy-to-let-hypotheken en een 
zwaardere belasting van huurinkomsten. Een verscherpte LTV-limiet voor Buy-to- Iet-hypotheken is met 
name gericht op het beperken van de financiële risico's voor consumenten die een woning kopen om te 
verhuren en zal minder impact hebben op de positie van starters. 

• Verlaginq NHG-premie: Voor een deel van de starters worden de kosten-koper verlaagd door een 
verdere verlaging van de NHG-premie naar 0,7% die per 1 januari 2020 ingaat. Daarnaast wordt de 
kostengrens verhoogd naar €310.000,- en oor energiebesparende voorzieningen naar €328.600, -. 

Z De reeds ingezette beleidsinitiatieven zijn onderstreept; verkenningstrajecten zijn cursief aangemerkt 
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De volgende beleidsopties vereisen financiële dekking onder het inkomstenkader: 

Versoepeling aflossingseis voor ~-hypotheken: de waarborgen van NHG beperken de risico's voor 
kredietinstellingen en huishoudens. Met een versoepeling van de aflossingseis kunnen huishoudens 
mogelijk o.b.v. de LT1-limiet meer krediet verkrijgen. Dit verbetert de concurrentiepositie van 
koopstarters. Tegelijkertijd daalt de uitstaande hypotheekschuld minder snel waardoor de 
schokbestendigheid van huishoudens afneemt en huishoudens gevoeliger worden voor 
huizenprijsschokken. 
Differentiatie overdrachtsbelasting: met afschaffing van de overdrachtsbelasting voor koopstarters 
hebben deze huishoudens minder spaargeld nodig voor een aankoop. De lastenderving kan eventueel 
gecompenseerd worden door de overdrachtsbelasting voor beleggers te verhogen. Het onderzoek hiernaar 
bestempelt de maatregel echter als weinig doelmatig en praktisch lastig uitvoerbaar. 

De volgende beleidsopties vereisen financiële dekking onder het uitgavenkader: 

• SVN-starterslening met Rijksbijdrage: Met deze leningsvariant kunnen huishoudens meer lenen dan 
op basis van de loan-to -income-limiet is voorgeschreven. Met de eerdere Rijksbijdrage van €50 miljoen 
zijn naar schatting 13.000 huishoudens geholpen. 

• Subsidie kosten-koper: hierbij zijn verschillende percentages van de kosten-koper en afbakeningen van 
de doelgroep mogelijk. Een generieke subsidie voor starters vereist een zeer omvangrijke financiële 
dekking. 

8 
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Aangevulde informatie: versoepeling aflossingseis en LTV-limiet n.a.v. PO g december 

Versoepeling aflossingseis 

Probleemanalyse 

• Sinds 2013 zijn starters verplicht op hun hypotheeklening binnen 30 jaar volledig af te lossen om 

aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek. Huishoudens moeten eveneens aan deze verplichting 

voldoen om gebruik te kunnen van Nationale Hypotheek Garantie ( NHG). NHG biedt huishoudens een 

restschuldverzekering en huishoudens kunnen tegen een lagere rente lenen met een NHG-hypotheek. 

• De Loan -to -income-limieten (de financieringslastnormen van het Nibud) maximeren de maandelijkse 

hypotheeklasten ten opzichte van het huishoudinkomen. Een beperking van de maandelijkse annuïteit 

betekent eveneens een beperking van de totale toegestane hypotheeklening. Koopstarters bevinden zich 

doorgaans in het begin van hun carrière; door het relatieve lage salaris dat daarbij hoort is hun 

leencapaciteit vaak beperkter dan dat van doorstromers. 

• Met een versoepeling van de aflossingseis kunnen huishoudens mogelijk door een lagere maandelijkse 

annuïteit o.b.v. de huidige LTI- limiet meer krediet verkrijgen. Dit verbetert de concurrentiepositie van 

koopstarters. Bij het vaststellen van de maximale hypotheek wordt momenteel in de Nibudsystematiek 

uitgegaan van een annuiteitslening met een aflossingstraject van 30 jaar. 

Variant 1: Versoepelinq voor NHG-hypotheken  

• Een versoepeling van de aflossingseis zou specifiek voor NHG-hypotheken vormgegeven kunnen worden. 

Voor hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers is het duidelijk of een hypotheek met NHG verstrekt 

wordt. Hierdoor is het voor kredietverstrekkers eveneens helder wie in aanmerking komt voor de 

versoepelde aflossingseis. 

• Een lagere maandelijkse annuiteit betekent gedurende de looptijd van de lening een lagere kans op 

betalingsproblemen bij huishoudens. 

• De uitstaande hypotheekschuld daalt wel minder snel waardoor ook de LTV van huishoudens minder snel 

daalt. Normaliter betekent dit een groter risico op restschulden bij een negatieve huizenprijsschok. Dit 

risico wordt beperkt wanneer de versoepeling van de aflossingseis alleen geldt voor leningen die worden 

geborgd door NHG. 

• De maatregel leidt wel tot meer risico voor NHG. Dit verhoogde risico kan op termijn leiden tot een hogere 

NHG-premie voor nieuwe NHG-hypotheken. De koopstarters die een NHG-hypotheken willen zullen 

hierdoor meer spaargeld nodig hebben. Dit zou een verergering van het knelpunt kosten-koper betekenen. 

Variant 2: Versoepelinq voor starters  

• Een versoepeling van de aflossingseis kan ook enkel voor starters worden vormgegeven. 

• Uit het onderzoek naar de vrijstelling van starters voor de overdrachtsbelasting blijkt dat de afbakening 

van de groep starters in de praktijk echter lastig is. 

• De Belastingdienst, het notariaat en het Kadaster kunnen niet snel en sluitend vaststellen of iemand onder 

de definitie van ' starter' valt. Dit is complex door bijvoorbeeld verschillen in burgerlijke staat, eigendom 

vakantiewoningen, kopers uit het buitenland, het gezamenlijk kopen van woningen. 

Vereiste wijzigingen van wetten en regelingen 

• Beide maatregelen behoeven een aanpassing van de wet Inkomstenbelasting 2001 om huishoudens ook 

zonder volledige aflossing binnen 30 jaar aanspraak te laten maken op de hypotheekrenteaftrek. Deze 

wijziging zal permanent zijn. Dit vereist budgettaire dekking onder het inkomstenkader omdat 

deze groep hogere hypotheekrenteaftrek zal ontvangen. 

• Deze maatregel behoeft een aanpassing van de voorwaarden en normen van NHG om huishoudens ook 

zonder volledige aflossing binnen 30 jaar aanspraak te laten maken op de borgingsfunctie. Deze 

voorwaarden en normen worden jaarlijks per 1 januari gewijzigd. In overleg met NHG kan gekeken 

worden of wijziging op een ander moment in het jaar mogelijk is. Omdat de voorwaarden en normen 

jaarlijks worden herzien, is het theoretiSCh mogelijk om de verruiming op basis van de huidige 

politieke druk tijdelijk te laten gelden. Politiek draagvlak voor een verkrapping in de toekomst is 

echter niet gegarandeerd. 

• Deze maatregel behoeft een aanpassing van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet om de lagere 

maandelijkse annuïteit ook te laten resulteren in een hogere toegestane lening op basis van de 

financieringslastnormen. Deze regeling wordt jaarlijks per 1 januari gewijzigd. Dit moet eveneens mee 

worden genomen in het jaarlijkse Nibudadvies over de financieringslastnormen. Dit rapport komt 

doorgaans in oktober uit. Omdat de Tijdelijke regeling hypothecair krediet jaarlijks wordt herzien, is het 
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theoretisch mogelijk om de verruiming op basis van de huidige politieke druk tijdelijk te laten 

gelden. Politiek draagvlak voor een verkrapping in de toekomst is echter niet gegarandeerd. 

Versoepeling LTV-limiet om kosten-koper mee te financieren 

Probleemanalyse 

• De LTV-limiet is de afgelopen jaren stapsgewijs verlaagd naar 100%, waardoor huishoudens de kosten-

koper uit eigen middelen moeten financieren. Veel jonge huishoudens beschikken over onvoldoende 

spaarmiddelen en slechts een beperkt deel kan terugvallen op een schenking van familieleden. 

• Een verhoging van de LTV-limiet stelt huishoudens zonder spaargeld of schenking in staat een woning aan 
te schaffen omdat zij de kosten-koper dan mee kunnen financieren in de eerste hypotheek. 

• Omdat een dergelijke verhoging op de nodige weerstand zal stuiten bij het ministerie van Financiën, de 

Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten is het voorstel om de verhoging enkel toe te staan 

voor het financieren van de kosten-koper. Door de verhoging een tijdelijk karakter te geven wordt deze 

weerstand waarschijnlijk niet substantieel beperkt. 

• Als de aflossingseis binnen 30 jaar in stand blijft, neemt de leencapaciteit op basis van de 

financieringslastnormen door deze verhoogde LTV niet toe. De maatregel helpt dus alleen huishoudens die 

voor de beoogde woning op basis van hun inkomen voldoende kunnen lenen, maar over onvoldoende 

spaargeld voor de kosten-koper beschikken. 

• Een hogere LTV leidt tot een hogere maandelijkse annuïteit. Huishoudens moeten deze annuïteit wel 

kunnen dragen op basis van hun inkomen. Dit betekent gedurende de looptijd van de lening een hogere 

kans op betalingsproblemen bij huishoudens. 

Variant 1: Versoepeling voor NHG-hvpotheken  

• Een versoepeling van de LTV-limiet zou specifiek voor NHG-hypotheken vorm gegeven kunnen worden. 

Voor hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers is het duidelijk of een hypotheek met NHG verstrekt 

wordt. Hierdoor is het helder wie in aanmerking komt voor de hogere LTV. 

• Ook is de uitstaande hypotheekschuld hoger. Dit betekent een groter risico op restschulden bij een 

negatieve huizenprijsschok. Deze hogere risico's zouden wel alleen worden toegestaan voor hypotheken 

met NHG (en dus een restschuldverzekering). 

• De maatregel leidt wel tot meer risico voor NHG. Dit verhoogd risico kan op termijn leiden tot een hogere 

NHG-premie voor nieuwe NHG-hypotheken. 

Variant 2: Versoepeling voor starters  

• Een versoepeling van de LTV-limiet kan ook enkel voor starters worden vormgegeven. 

• Uit het onderzoek naar de vrijstelling van starters voor de overdrachtsbelasting blijkt dat de afbakening . 

van de groep starters in de praktijk lastig is. 

• De Belastingdienst, het notariaat en het Kadaster kunnen niet snel en sluitend vaststellen of iemand onder 

de definitie van ' starter' valt. Dit is complex door bijvoorbeeld verschillen in burgerlijke staat, eigendom 

vakantiewoningen, kopers uit het buitenland, het gezamenlijk kopen van woningen. 

Vereiste wijzigingen van wetten en regelingen 
• Dit vereist budgettaire dekking onder het inkomstenkader omdat deze groep hogere 

hypotheekrenteaftrek zal ontvangen. 

• Beide maatregelen behoeven een aanpassing van de voorwaarden en normen van NHG om huishoudens 

met een hogere LTV toe te staan. Deze voorwaarden en normen worden jaarlijks per 1 januari gewijzigd. 

In overleg met NHG kan gekeken worden of wijziging op een ander moment in het jaar mogelijk is. Omdat 

de voorwaarden en normen jaarlijks worden herzien, is het theoretisch mogelijk om de verruiming op 

basis van de huidige politieke druk tijdelijk te laten gelden. Politiek draagvlak voor een verkrapping 

in de toekomst is echter niet gegarandeerd. 

• Deze maatregel behoeft een aanpassing van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet om de hogere LTV 

toe te staan. Deze regeling wordt jaarlijks per 1 januari gewijzigd. Dit moet eveneens mee worden 

genomen in het jaarlijkse Nibudadvies over de financieringslastnormen. Dit rapport komt doorgaans in 

oktober uit. Omdat de Tijdelijke regeling hypothecair krediet jaarlijks wordt herzien, is het theoretisch 

mogelijk om de verruiming op basis van de huidige politieke druk tijdelijk te laten gelden. 

Politiek draagvlak voor een verkrapping in de toekomst is echter niet gegarandeerd. 
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4. Fen overjicht van de maatrenelen voor de vriie huursertor 

Vanuit de Tweede Kamer en de coalitie Is er vraag naar maatregelen om excessief gedrag van verhuurders 
tegen te gaan. Met Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd het aandeel van de WOZ In het WWS te 
maximeren op 33%. Het maximeren van het aandeel van de WOZ in het WWS voorkomt dat gereguleerde 
woningen door snel stijgende huizenprijzen sneller in het vrije huursegment terecht komen, terwijl ze daar op 
basis van andere maatstaven niet thuishoren. 

Naast deze maatregelen wordt gevraagd om een uitbreiding van het gemeentelijk Instrumentarium om 
excessief gedrag tegen te kunnen gaan. U heeft eerder in Kamerbrieven aangegeven dat maatregelen 
proportioneel moeten zijn en fatsoenlijke beleggers ruimte moeten houden om te kunnen investeren In de 
woningmarkt. De wens van de coalitie is om één pakket te presenteren met maatregelen voor de vrije 
huursector en maatregelen voor het creeren van een goede balans tussen starters en beleggers. 

De onderstaande tabel geeft weer welke maatregelen voor de vrije huursector worden uitgewerkt en hoe deze 
in het voorgestelde pakket kunnen landen. Het gaat om de maatregelen zelfbewoningsplicht, 
verhuurververgunning en noodknop/huurprijsstijgingen. Het voorstel is om de maatregelen zelfbewoningsplicht 
en verhuurvergunning in samenhang uit te werken en te verkennen of beide maatregelen in één 
vergunningsstelsel kunnen landen. Voor de noodknop/huurprijsstijgingen stelt IVBN voor om 
huurprijsstijgingen te wettelijk te beperken; deze mogelijkheid wordt nu verkent en uitgewerkt. Dit voorstel 
zou in de plaats komen van de noodknop. Bij de uitwerking van het maatregelenpakket wordt gekeken of deze 
proportioneel is, zodat fatsoenlijke beleggers ruimte houden om te kunnen Investeren en een stapeling aan 
maatregelen wordt voorkomen. 

Tabel pakket maatregelen voor de vrije huursector 

Maatregel Doek Stand van zaken Voorstel pakket 

Uitwerking 
zelfbewonings- 
plicht bestaande 
bouw (motte 32 
847, nr. 498) 

Een verhuurders- 
vergunning om 
malafide 
verhuurders aan te 
kunnen pakken 
(motie 27 926, nr. 
303) 

Beschermen van Met verschillende gemeenten wordt de 
koopwoningen tegen vormgeving van een zelfbewoningsplicht 
bepaalde vormen van uitgewerkt. Op basis hiervan kan gekeken 
verhuur en het borgenworden of de vormgeving juridisch 
van leefbaarheid. houdbaar en economische wenselijk is. 

De vormgeving gaat richting een 
vergunningsstelsel. Daardoor is veel 
overlap met de verhuurvergunning. 

Verkennen 
vergunningstelsel 
voor gemeenten 

waarbij gekeken 
wordt of beide 
maatregelen In één 
stelsel kunnen landen. 

Het geven van Voor de verhuurvergunning wordt 
sturingsmogelijkhede%ekeken hoe de juridische risico's van het 
aan gemeenten 
richting malafide 
verhuurders. 

Groningse model voor een 
verhuurvergunning voor gemeenten 
kunnen worden weggenomen, zodat 
gemeenten meer mogelijkheden hebben 
om huisjesmelkers en malafide 
bemiddelaars aan te pakken. 

De minister heeft toegezegd naar 
wetgeving tegen de malafide verhuurder 
te kijken. 

Noodknop 
middenhuur/ 
huurprljsstijging 
(motie 32847-374 
en 35300-22) 

Het tegengaan van 
excessieve huren. 

Er Is nog geen overeenkomst over een 
vormgeving van de noodknop waarmee 
we de juiste balans vinden tussen het 
aanpakken van excessen en niet te veel 
de markt verstoren. 

IVBN heeft voorgesteld een wettelijk 
maximum in te stellen voor de jaarlijkse 
huurprijsstijging In de vrije huursector in 
plaats van de noodknop (die zich zou 
richten op de hoge aanvangshuren). De 

Verkennen en 
uitwerken voorstel 
IVBN om 
huurprijsstijgingen te 
beperken. 
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Maatregel Doel Stand van zaken Voorstel pakket 

gedachte van dit voorstel achten wij 
verdedigbaar. Het voorstel van IVBN kan 
ondersteunend zijn aan lokale afspraken 
die worden gemaakt in het kader van 
middenhuur. 

Overzicht afspraken en inzet gemeentelijk instrumentarium middenhuur in de G4 

Gemeente Lokale afspraken , . Inzet gemeentelijk instrumentarium 
Amsterdam Actieplan middenhuur 

Voor nieuwbouw dat In het bestemmingsplan 
als middenhuur is aangemerkt gelden 
voorwaarden met betrekking tot: 

- de toewijzing 
- de aanvangshuur 
- de huurstijgingen 
- een verbod op uitponden voor 25 

jaar 
- woningoppervlakte 

Huisvestingsverordening 
In de Huisvestingsverordening 2020 komen 
voorrangsregels voor veel huurwoningen in 
de vrije sector. Deze regels verlenen 
voorrang aan: 

- gezinnen 
- mensen met een lager 

middeninkomen 
- woningzoekenden die een 

corporatiewoningen achterlaten 

Den Haag Woonagenda 
Bij nieuwbouw Is minimaal 20% van de 
woningen een middeldure huurwoning met 
een huur onder € 950 (prijspeil 2019). De 
helft van die middeldure huurwoningen heeft 
een huur onder de € 850 (prijspeil 2019). 

Huisvestingsverordening 
De huisvestingsverordening geldt voor 
woningen boven de Iiberalisatiegrens met 
maximaal 185 punten in het 
woningwaarderingssteisel (gelijk aan een 
huurprijs van €951). 

Huishoudens komen in aanmerking voor deze 
woningen als het belastbaar Inkomen bij een 
eenpersoonshuishouden niet hoger is dan € 
57.000 of bij een meerpersoonshuishouden 
niet hoger is dan € 67.000. 

Rotterdam Actieplan 
Om de beschikbaarheid te vergroten wil de 
gemeente 20% meer nieuwbouw realiseren, 
waarbij de termijn van 15 jaar en de 
prijsstijging (max. CPI + 1,25%) geborgd 
worden. De woninggrootte en variatie van het 
prijsniveau, innovatieve woonconcepten, 
liberalisatie corporatiewoningen en het 
borgen van middenhuur in de vrije-
sectorportefeuilie moet nader gestimuleerd 
worden. Om de toegankelijkheid te vergroten 
wil de gemeente de vrije toewijzingsruimte 
beter benutten, een huisvestingsverordening 
opstellen en betere voorlichting qeven. 

Concept huisvestingsverordening 
PM 

Utrecht Stadsakkoord 
In september sloot de gemeente Utrecht met 
marktpartijen het Stadsakkoord Wonen. 
Hierin hebben institutionele beleggers 
aangegeven dat zij in de komende vijf jaar 
overeenkomsten sluiten voor de realisatie van 
4.500 middenhuurwoningen. 

Actieplan 
De gemeente stelt bij nieuwbouw voor het 
middenhuursegment eisen met betrekking 
tot: 

- het oppervlak 
- de jaarlijkse huurprijsstijging 

Huisvestingsverordening 
Bij de uitgifte van huisvestingsvergunningen 
verleent men vanaf 1 januari 2020 voorrang 
aan: 

- woningzoekenden die en woning 
achterlaten met een huurprijs onder 
de liberalisatiegrens 

- woningzoekenden met een 
middeninkomen 
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5. Analyse van stapeling maatregelen en hiaten huidige pakket 

Tegengaan excessief gedrag verhuurders. Bij dit onderwerp gaat het om 3 problemen: 
1. "Tegengaan excessieve aanvangshuurprijzen 4 
2. Tegengaan excessieve huurprijsstijgingen 

d 3. Tegengaan malafide verhuur #' 

Aangekondigd beleid 
Maatregel Doel maatregel Impact Opmerking 
Het aandeel van 
de WOZ In het 
WWS 
maximeren op 
33%. 

Beperken excessieve huren 
voor gereguleerde woningen 
door snel stijgende 
huizenprijzen in het vrije 
huursegment terecht 
gekomen zijn, terwijl ze 
daar op basis van andere 
maatstaven niet thuishoren. 

lost een deel 
van problemen 
1 en 
2(excessieve 
aanvangshuren 
en stijgingen) 
op. 

Ook heeft de maatregel alleen impact 
op woningen die door de WOZ-stijging 
terechtkomen In het vrije segment. 

Conclusie: met het aangekondigde beleid wordt alleen het eerste probleem ten dele aangepakt. 
Mogelijk extra in te voeren beleid 

Maatregel Doet maatregel Impact Opmerking 
Verhuurvergun- 
ning 

Gemeenten meer 
mogelijkheden hebben om 
huisjesmelkers en malafide 
bemiddelaars aan te 
pakken. 

lost probleem 3 
(malafide 
verhuur) op. 

Deze maatregel wordt door 
Inhoudelijke overlap in samenhang 
met de zelfbewoningsplicht uitgewerkt. 

Het wettelijk 
reguleren van 
de jaarlijkse 
huurprijsstijg- 
ingen (IVBN- 
voorstel) 
Noodknop 
middenhuur 

Huren kunnen voorzittende 
huurders niet meer 
excessief stijgen 

Voorkomen excessieve 
aanvangshuren In het vrije 
segment 

Lost probleem 2 
(excessieve 
huurprijsstijging 
en) op. 

Lost een deel 
van probleem 1 
(excessieve 
huren) op. 

- 

- 

- 

- 

- 

Voorstel Is om deze maatregel uit 
te werken in plaats van de 
noodknop. 
Gemeenten zullen waarschijnlijk 
het vervangen van de noodknop 
door dit voorstel niet steunen. 
Voorstel Is om deze maatregel uit 
te werken In plaats van deze 
maatregel. 
Lost alleen excessieve 
aanvangshuren in het 
middensegment op. 
Te strakke regulering kan 
investeringsbereidheid van 
beleggers remmen. 

Verbeteren balans starters,- beleggers, via: 
4. Verbeteren positie starters 
5. ''Beperken van de gunstige situatie voor beleggers 

Aangekondigd beleid 
Maatregel Doel maatregel Impact Opmerking 
Aanpassing box 
3 

De aanpassing van box 3 Is 
primair is gericht op het 
tegemoetkomen van 
spaarders. Hiermee zullen 
beleggers — zoals beleggers 
In woningen - zwaarder 
worden belast In box 3. 

Draagt bij aan 
punt 5 
(beperken 
gunstige positie 
beleggers). 

- 

- 

Voorstel: voor spaargeld gaat 
worden gerekend met een 
rendement van 0,09% ten 
opzichte van 5,33% voor 
beleggingen. 
M1nFtn gaat vanaf volgende week 
tot de 3• week van januari 
uitwerken wat de box 3 maatregel 
voor specifieke groepen beleggers 
betekent. 

Verhogen grens 
sociale koop tot 
de NHG grens 
en handhaving 
effectiever 
vormgeven. 

Het aantrekkelijker maken 
voor gemeenten om sociale 
koopwoningen te bouwen 

Draagt deels bij 
aan punt 4 
(positie starters 
verbeteren). 

- 

- 

De maatregel Is niet gericht op 
starters, maar gericht op het 
bouwen van goedkope woningen. 
Dit zijn wel de type woningen 
waar starters naar op zoek zijn. 
Maatregel heeft pas op de 
middellange termijn Impact. 

Conclusie: met het aangekondigde beleid wordt de gunstige positie van beleggers beperkt, maar wordt niet 
op directe wijze de positie van starters verbeterd. 

Mogelijk extra in te voeren beleid 
Maatregel Doel maatregel Impact Opmerking 
Starterssubsidie 
/-leninq 

Starters meer kansen geven 
op de woningmarkt 

- Draagt bij aan 
punt 4 (positie 

Hiervoor is geen financiële 
dekking. 
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- Doelmatigheid is waarschijnlijk 
beperkt. 

Starters beter informeren 
over hun mogelijkheden 

Voorlichtings- 
campagne 
starters 

Zelfbewonings- 
plicht in de 
bestaande bouw 

starters 
verbeteren). 
Draagtin 
mindere mate 
bij aan punt 4 
(positie starters 
verbeteren). 
Draagt bij aan 
zowel punt 4 als 
punt 5. 

Beschermen 
koopwoningvoorraad tegen 
bepaalde vormen van 
verhuur. 

- 

- 

- 

Deze maatregel wordt door 
inhoudelijke overlap in samenhang 
met de verhuurvergunning 
uitgewerkt. 
Deze maatregel is vrij ingrijpend. 
Hij kan minder ingrijpend worden 
ingevuld door de maatregel alleen 
lokaal en onder bepaalde 
voorwaarden kan worden 
ingevoerd. 
Belangrijk om uit te zoeken wat de 
economische effecten van de 
maatregel zijn en of de maatregel 
proportioneel is wanneer ook 
andere maatregelen genomen 
worden. 

. 

Differentiatie 
overdrachtsbe- 
lasting starters 
beleggers 
Verlaging van 
maximale LTV-
ratio van BTL- 
hypotheken 

Een andere 
wijze belasten 
huurinkomsten 

Starters aanmoedigen en 
beleggers ontmoedigen 

Beperken van de financiële 
risico's voor consumenten 
die een woningen kopen om 
te verhuren. 

Eerlijkere belastingstelsel 

Eerste inzichten laten zien dat de 
differentiatie waarschijnlijk niet tot 
nauwelijks uitvoerbaar en doelmatig is. 

Deze maatregel heeft als doel om de 
financiële risico's voor consumenten te 
beperken en is gericht op prudent 
lange termijnbeleid. 

Draagt bij aan 
zowel punt 4 als 
punt 5. 

Draagtin 
mindere mate 
bij aan punt 5 
(beperken 
gunstige positie 
beleggers). 
Draagt 
waarschijnlijk 
bij aan punt 5 
(beperken 
gunstige positie 
beleggers). 

- 

- 

Deze maatregel wordt onderzocht 
in het kader van de bouwstenen 
voor een beter belastingstelsel. 
Hoe de maatregel uitpakt voor 
beleggers is nog onbekend. 
Er kan worden afgevraagd of het 
daadwerkelijk invoeren van de 
maatregel proportioneel is 
wanneer ook andere maatregelen 
genomen worden. 
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6. Vragen Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen 

Vraag: Waarom wil de Europese Commissie niet verder opschuiven in de uitbreiding van 
de doelgroep 

Toelichting op standpunt EC t.a.v. uitbreiding van de DAEB-doelgroep 

Met de huidige DAEB-inkomensgrens komt een groot deel van de Nederlandse huishoudens in 
aanmerking komt voor een sociale huurwoning (43%). Door de differentiatie van de 
inkomensgrens, zoals vastgelegd in het wetsvoorstel Huur- en Inkomensgrenzen, zou de 
doelgroep licht stijgen naar 44,4%. Bij een generieke verhoging van de inkomensgrens (in plaats 
van differentiatie) zou dat aandeel verder toenemen. Indien de inkomensgrens voor 
eenpersoonshuishoudens bijv. op € 38.000 blijft vastgesteld, stijgt het percentage naar 46.7%. 

Over het wetsvoorstel Huur- en inkomensgrenzen wordt met de Europese Commissie gesproken. 
Belangrijk bij de definitie van de doelgroep, zoals onderstaand in de nadere toelichting 
geformuleerd, is dat het behoren tot een 'achterstandsgroep' een relatief begrip is 3 t.o.v. de rest 
van de Nederlandse bevolking. Het is daarom conceptueel onmogelijk en ook niet aanneembaar 
dat de meerderheid van het aantal huishoudens behoord tot een achterstandsgroep. Het is aan de 
Nederlandse staat om te beargumenteren dat het om een achterstandsgroep gaat. Binnen het 
DAEB-vrijstellingsbesluit (2012/21/EU, overweging 11) is het, rekening houdend met de 
beschikking, mogelijk om hier ruimte in te zoeken. 
Wanneer het echter complexer wordt om een overtuigende argumentatie aan te dragen, wordt het 
risico groter dat een vergroting van de doelgroep na een klacht niet als verenigbaar met de interne 
markt wordt gezien. In dat geval zou de woningcorporatiesector de teveel ontvangen staatssteun 
moeten terugbetalen. 

Daarnaast is in het wetsvoorstel Huur- en Inkomensgrenzen voorgesteld om de landelijke vrije 
toewijzingsruimte binnen de DAEB-inkomensgrens te verlagen van 10% naar 7.5%, waaraan een 
optionele lokale mogelijkheid van 7.5% extra vrije toewijzingsruimte is toegevoegd. Ten aanzien 
van dit voorstel is het nodig om nader te onderbouwen hoe dit past binnen de beschikking van de 
Europese Commissie. Hierin ligt een grotere uitdaging dan ten aanzien, van het voorstel tot 
differentiatie van de DAEB-inkomensgrens. 

Daarnaast zal een ophoging van de DAEB-inkomensgrens voor door woningcorporaties toe te 
wijzen sociale huurwoningen gevolgen hebben voor de slaagkansen van huishouden met een laag 
inkomen. De differentiatie van de grens zoals nu voorgesteld is daarom het resultaat van een 
balans tussen beschikbaarheid en betaalbaarheid. 

Nadere toelichting: 

Sociale huisvesting kan door de lidstaat aangemerkt worden als een dienst van algemeen 
economisch belang (DAEB) en ter compensatie van de kosten voor het beheer van de opgedragen 
taak kunnen op grond van artikel 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) verschillende vormen van staatssteun worden verleend. Staatssteun is in principe 
verboden onderartikel 107(1) VWEU. Een van de fundamentele doelen van dit verdrag is namelijk 
om binnen de EU een interne markt te creëren waarin mededinging niet wordt verstoord. Dat 
gebeurt via staatssteun wel, omdat het een economisch voordeel geeft aan de ontvanger. Alle 
organisaties binnen de EU die economische activiteiten uitvoeren, zowel publiek als privaat, zijn 
onderworpen aan het mededingingsrecht. Staatssteun is onder bepaalde omstandigheden 
verenigbaar met de interne markt, mits ter stimulering van Europese doelstellingen. Dit is ter 
beoordeling van de Europese Commissie, tenzij er sprake is van een vrijstelling, zodat niet 
voorafgaand aan de EC hoeft worden gemeld en goedkeuring moet worden afgewacht. 

Als het gaat om een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) waarbij compensatie wordt 
gegeven vanwege sociale doelstellingen, moet er sprake zijn van een afgebakende doelgroep. Voor 
sociale huisvesting betekent dit dat de diensten in ieder geval moeten worden geboden aan 
achterstandsgroepen of sociaal kansarme groepen welke, door solvabiliteitsbeperkingen, geen 
huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden' ( DAEB-vrijstellingsbesluit 2012/21/EU, 
overweging 11). Het stellen van een inkomensgrens bleek het enige middel om deze groep 
objectief af te bakenen. De voorwaarden waaronder corporaties in aanmerking komen voor 

3 Zoals beschreven in de beschikking: Limitation of social housing to a clearly defined target group of 
disadvantaged citizens or socially less advantaged groups. 
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bestaande steunmaatregelen zijn vastgelegd in de beschikking t.a.v. Nederland van de EC van 
2009. De' EC ziet erop toe dat lidstaten zich houden aan staatssteun- en mededingingsregels en 
controleert in dat kader de afbakening. 

Vraag: Wat zijn de gevolgen als de maatregel differentiatie DAEB-inkomensgrenzen 
wordt losgelaten? 

Wat gebeurt er als de maatregel om de DAEB-inkomensgrenzen te differentiëren niet 
wordt ingevoerd? 

Als de inkomensgrenzen niet worden gedifferentieerd blijft de inkomensgrens van € 38.035 

(prijspeil: 2019) voor alle huishoudens van toepassing, onafhankelijk van de samenstelling van het 
huishouden. De gevolgen hiervan zijn: 

• Dat de betaalbaarheid voor gezinnen onder druk blijft staan. Voor gezinnen met een inkomen 
van € 38.035 is het op basis van Nibud-indicaties moeilijk om een woning te betalen met een 
huur boven de € 720 (de liberalisatiegrens) of een hypotheek. 

• De doelgroep voor sociale huurwoningen bij een woningcorporatie blijft dan gelijk. Dit betekent 
dat er op dit punt verder geen gesprek met de Europese Commissie nodig is. 

Politiek en stakeholders 

• Er wordt dan druk verwacht vanuit de oppositiepartijen om deze integrale inkomensgrens te 
verhogen. In de initiatiefnota van Nijboer wordt gesproken over een inkomensgrens van 
€ 55.000. 

• Aedes, de Woonbond en VNG hebben zich in de internetconsultatie positief uitgelaten over de 
differentiatie van de inkomensgrens. Zij stellen voor om onderscheid te maken tussen 
eenpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens (3 of meer 
personen). Hun lobby is gericht op de hoogte van de inkomensgrenzen. 

Is het nog wel zinvol om de vrije toewijzingsruimte aan te passen? 

Ja. Deze maatregel streeft doelen na die ook zonder de differentiatie van de inkomensgrenzen van 
toegevoegde waarde zijn: 

• Onafhankelijk van de precieze hoogte van de inkomensgrens is het wenselijk om maatwerk toe 
te kunnen passen voor de huishoudens die tussen wal en schip dreigen te vallen in een lokaal 
krappe woningmarkt en voorrang te geven aan bijvoorbeeld starters, ouderen of grote 
gezinnen. 

• Huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens huisvesten kan een bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van wijken of complexen. 

• De vrije toewijzingsruimte wordt nu onvoldoende gebruikt (2-3%) door partijen te vragen om 
lokaal beleid te maken voor de vrije toewijzingsruimte is de verwachting dat zij beter 
gestimuleerd worden om deze vrije toewijzingsruimte in te zetten. Dit is ook een wens vanuit 
de VNG. 

Per 1-1-2021 vervalt de 10% extra toewijzingsruimte voor € 38.035- € 42.436. Dan geldt dus 
weer de regeling van 90% toewijzen aan de doelgroep en 10% vrije toewijzingsruimte. Het is 
daarom nu een goed moment om naar de invulling van de vrije toewijzingsruimte te kijken. 

Wat betekent dit voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging (IAH)? 

Het principe achter de nieuwe voorgestelde systematiek van de inkomensafhankelijke hogere 
huurverhoging kan nog steeds blijven bestaan met een categorie hoge middeninkomens (met een 
huursprong van maximaal € 50) en een categorie hoge inkomens (met een huursprong van 
maximaal € 100). In deze situatie kan ook de buffer van € 10.000 boven op de DAEB-
inkomensgrens worden gehanteerd om de betaalbaarheid voor huishoudens te garanderen. Er zal 
goed gekeken moeten worden naar de betaalbaarheid voor gezinnen bij deze IAH-
inkomensgrenzen. Gezinnen (van meer dan drie personen) zouden net als in de huidige situatie 
uitgezonderd kunnen worden van de IAH. 
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7.. 1Vérhuurdérhéffing faa~vu]dé informatie; nieuw in dit pakkét)  

Overeen te komen spreektekst over afbakening gebieden 
die in aanmerking komen voor de hoge 
heffingsvermindering nieuwbouw (nav bijvoorbeeld 
vraag of Zwolle er ook onder kan vallen). 

Voor te leggen spreektekst 

• Ik ben blij met de constatering dat er aanvullende 
duidelijkheid moet komen over de afbakening van gebieden 
waarvoor geld beschikbaar komt. De evaluatie van de 
verhuurderheffing die ik begin volgend jaar aan uw kamer 
zal sturen lijkt me een goed moment om die duidelijkheid te 
bieden. Deze evaluatie is nog niet afgerond, maar er zal 
zeker gekeken worden naar de afbakening. Dat zullen 
gebieden zijn die op basis van beschikbare objectieve cijfers 
behoefte hebben aan uitbreiding van de woningvoorraad en 
een zeker schaalniveau kennen waarop de afbakening is 
gericht. Ook de vraag of dit individuele gemeenten kunnen 
zijn, of gegeven verhuispatronen over gemeentegrenzen 
heen gekeken moet worden naar grotere aaneengesloten 
gebieden. Tot slot realiseer ik mij dat de situatie op de 
woningmarkt aan veranderingen onderhevig is en dat 
aanpassingen zonder te lange procedures op basis van 
afspraken en objectieve criteria die deze veranderingen 
onderbouwen noodzakelijk zijn. 

Toelichting 

• Bij de afbakening van gebieden die in aanmerking komen 
voor de hoge heffingsvermindering is, deels door het 
Kabinet, deels bij amendement, aangesloten bij 
afbakeningen die in eerdere regelgeving al zaten, of waar 
sprake is van een Woondeal. Daarnaast is bij amendement 
de mogelijkheid toegevoegd dat gemeenten in aanmerking 
voor de hoge heffingsvermindering kunnen komen als ik 
afspraken over woningbouw met de betreffende gemeenten 
maak. 

17 
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• Aangesloten is bij eerdere regelgeving uit oogpunt van 
consistentie. 

• De vraag is of bij deze combinatie van methoden sprake is 
van een toekomstbestendige logische afbakening. Zo'n 70% 
van Nederland valt er onder, terwijl er ook gemeenten zijn 
met een woningbouwopgave die er niet onder vallen. 

• Mochten gemeenten echt in de knel komen dan biedt de wet 
nu een uitweg met de bepaling dat als er goede afspraken 
met het Rijk worden gemaakt die gemeente toegevoegd kan 
worden aan de lijst met gebieden die in aanmerking komen 
voor de hoge heffingsvermindering. 

• Maar hiermee kunnen alleen gebieden er bij komen. De 
situatie op de woningmarkt veranderd in de loop van de tijd. 
Het kan ook zijn. dat de problematiek over het land 
verschuift. 
Het is daarom goed om periodiek te kijken of afbakeningen 
nog logisch zijn en aanpassing nodig is. De evaluatie van de 
verhuurderheffing die ik begin volgend jaar aan uw kamer 
zal sturen lijkt me een goed moment om hier naar te kijken. 

• Ik wil dan weer ten principale kijken naar de te hanteren 
goede objectieve methode. Daarbij betrek ik in eerdere 
regelgeving gemaakte keuzen, maar ook naar alternatieven. 
Er zijn verschillende keuzes mogelijk, die wil ik in de 
genoemde evaluatie inzichtelijk maken. 

• Het moet gaan om gebieden die op basis van beschikbare 
objectieve cijfers behoefte hebben aan uitbreiding van de 
woningvoorraad. 

• In de verkenning wordt ook gekeken naar het schaalniveau 
waarop we de afbakening willen richten. Kijken we naar 
individuele gemeenten, of gegeven verhuispatronen over 
gemeentegrenzen heen naar grotere aaneengesloten 
gebieden? 

18 
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directie RO 
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Aanleiding 

De Kamer heeft- u gevraagd om een brief te sturen over de aanpak van de 
woningmarkt vóór het plenaire debat van 19 februari. In het overleg met de 
coalitiewoordvoerders heeft u afgesproken dat u de brief zo snel mogelijk met hen 
deelt en dat u mogelijke opties schetst voor invulling van de maatregelen (aparte 

bijlage). 

Advies/actie 

Indien u akkoord bent kunt u de brief en bijlage delen met de woordvoerders 

Kern 

Graag vragen we uw specifieke aandacht voor de volgende punten: 

Wetteliik maximeren van de iaarliikse huurverhogingen in de vriie sector 
In de brief is toch het voorstel opgenomen om de jaarlijkse huurverhogingen voor 

de vrije sector wettelijk te maximeren. Het voorstel is om deze maatregel aan te 
kondigen, omdat het lid Nijboer heeft aangekondigd dat hij met een initiatiefwet 

komt om deze maximering van de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije sector te 
maximeren. We adviseren u daarom om dit instrument uit te werken en het 
initiatief bij het kabinet te houden. 

Het advies is om te maximeren op inflatie + 2,5%, dit is gelijk aan de maximale 

huurprijsstijging in de gereguleerde huursector. Hiermee pakt u excessen aan 
terwijl u ruimte biedt voor de verschillende typen woningen die door verhuurders 
in de vrije sector worden verhuurd en de verduurzamingsopgave die zij hebben. 
Uit onderzoek blijkt dat verhuurders in de vrije sector gemiddeld inflatie + 1,5% 

vragen. 

Het voorstel van IVBN zou een lagere huurprijsstijging dan in de sociale sector 
betekenen. Daardoor kunnen sociale huurwoningen woningen in het vrije segment 

inhalen in huurprijs en ontstaat er een gekke verhouding tussen het sociale en het 
vrije segment. Daarom is het advies, ook vanuit juridisch oogpunt, om aan te 

sluiten op de huurverhogingen in de sociale sector en wettelijk te maximeren op 

inflatie + 2,5%. . 

Noodknop 

In de bijlage met opties wordt ook geschetst dat de noodknop van tafel kan gaan 
gezien de andere maatregelen die nu genomen worden. Hiermee komen de lokaal 
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Datum 
14 februari 2020 

Kenmerk 
2020-0000082298 

afspraken in de grote steden over middenhuur niet in gevaar en kunnen grote 
aantallen middenhuurwoningen worden toegevoegd. Het niet invoeren van de 
noodknop is onderdeel van verschillende woondeals, waaronder in de MRA. 
Hoewel zij ook een belang hebben bij de lokale middenhuurafspraken, zal de 
reactie vanuit gemeenten en de oppositie stevig zijn. 

Positie van (ambtelijk) Financiën m.b.t. startersmaatregelen  
De opties voor de startersmaatregelen moeten nog van dekking worden voorzien. 
Ambtelijk financiën doet daarom de oproep om eerst met minister Hoekstra af te 
stemmen of en hoe de opties voor starters aan de coalitie worden gepresenteerd. 
Ambtelijk financiën geeft tevens aan dat de minister van Financiën in de 
veronderstelling is dat de LTV-maatregel compleet van tafel is. 

Hierbij geven wij u enkele overwegingen mee: 
• Tijdens de coalitieonderhandelingen afgelopen zomer lag ook een 

starterssubsidie (en breder starterspakket voor). De coalitie heeft toen 
expliciet besloten voor middelen voor de woningbouw,. en niet (ook). voor 
starters. 

• Mogelijk kan minFIN als uitruil vragen om de differentiatie van de 
overdrachtsbelasting tussen starters en beleggers te laten vallen. Dat zou een 
structurele subsidie voor starters zijn. 

• Het eindresultaat van de Voorjaarsbesluitvorming kan nog steeds dekking uit 
de woningimpuls zijn. Het is zo een nieuw Kabinetsbesluit. 

• Met dekking uit de impuls wordt een precedent gecreëerd om voor € 300 min. 
bronmaatregelen voor stikstof te financieren uit de woningbouwimpuls, FIN 
zet hierop in. 
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Nog te maken keuzes 

Marktverkenning 

Optie 1: Afschaffen marktverkenninq 
Er is een groot tekort aan middenhuur woningen. Door de marktverkenning volledig af te schaffen 
stimuleren we de inzet van niet-DAEB middelen van woningcorporaties. Gezien de grote 
bouwopgave is het goed als er geen drempels voor corporaties bestaan om in de niet-DAEB te 
investeren. Randvoorwaarde is dat we harde afspraken kunnen maken met de sector over de 
investeringen in het middenhuursegment. Indien hier snel een besluit over komt, zou het mee 
kunnen, lopen in het wetsvoorstel evaluatie Woningwet dat per 1 januari 2021 in werking treedt. 

Optie 2: Behouden martkverkenninq 

De marktverkenning is teruggebracht tot enkel een openbare publicatie om een level playing field 
te creëren, zodat alle ( markt)partijen de investering kunnen inzien en zich bij interesse kunnen 
melden. Dit leidt tot transparantie en eerlijke mededinging, waarbij zo veel mogelijk 
investeringsvermogen van zowel corporaties als marktpartijen gemobiliseerd wordt. Gezien de 
grote bouwopgave hebben we zo veel mogelijk partijen nodig. Randvoorwaarde is dat dat de 
gemeenten deze openbare publicaties daadwerkelijk gaan verzorgen. Het conceptbesluit met de 

marktverkenning ligt klaar om aan de RvS te worden gezonden. Indien hier snel een besluit over 
komt, zou het voorstel in de zomer van 2020 in werking kunnen treden. 

Maatregel starters 

N8: Voor deze maatregel is dekking bij de voorjaarsnota een vereiste. 
Een specifieke groep starters komt op basis van het inkomen wel in aanmerking voor een 
koopwoning, maar beschikt over onvoldoende spaargeld. 

Optie 1: Verhoogde LTV-limiet voor starters naar 106% bij maximaal 90% LTI  
De loan-to-value-ratio ( LTV) wordt voor starters verhoogd naar 106%, zo kan de kosten koper mee 
worden gefinancierd. Om financiële en macro-economische risico's te beperken kan dit alleen als 
huishoudens maximaal 90% van hun financieringscapaciteit op basis van hun inkomen (LTI) 
benutten en een hypotheek afsluiten met nationale hypotheekgarantie ( NHG). 
Deze maatregel prikkelt starters om te kiezen voor een lagere schuld (LTI <90% ipv LTI>90%). 
Er is een risico dat de extra leenruimte wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het financieren 
van de kosten koper. Daarnaast verhoogt de verhoogde LTV de risicoblootstelling voor NHG. 
Doordat er een hogere vraag ontstaat naar betaalbare koopwoningen kan een prijsopdrijvend 
hebben op dit segment. Dit risico wordt beperkt door de scherpere LTI-eis van 90% van de limiet. 
Een eerste inschatting van de inkomstenderving via extra aanspraak op de hypotheekrenteaftrek is 
structureel maximaal ï Tf miljoen. 

Dit kan worden gecombineerd met een generieke LTV-verlaging, waarbij verschillende varianten. 
van een stapsgewijze verlaging denkbaar. Een generieke verlaging van de LTV-limiet ( met 
eventuele uitzondering voor koopstarters en/of NHG-hypotheken) zal de stabiliteit van de 
woningmarkt verbeteren en het restschuldrisico voor huishoudens beperken. Dit verhoogt 
eveneens de macro-economische stabiliteit. Door de verlaging van de LTV-limiet zal de 
inkomstenderving via de hypotheekrenteaftrek afnemen. Dit gaat ten koste van de 
toegankelijkheid van het koopsegment. In de huidige overspannen woningmarkt zal de buitenwacht 
deze maatregel zeer kritisch ontvangen. 

Variant 1: Door deze maatregel zullen er twee categorieën ontstaan: 
• Starters met NHG en LTI<90% van de norm: max 106% LTV 
• Overige kopers: max 90% of 95% LTV 

Variant 2: Overwogen kan worden om voor starters die niet onder de voorgestelde 
startersmaatregel vallen, de huidige LTV-limiet van 100% te handhaven. In dat geval worden er 
drie verschillende categorieën gecreëerd. 
0 Starters met NHG en LTI<90% van de norm: max 106% LTV
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• Overige koopstarters (en/of NHG-hypotheken): max 100% LTV 
• Doorstromers (met/zonder NHG-hypotheken): max 90% of 95% LTV 

Optie 2: Starterssubsidie  
Als alternatief voor selecte verruiming van de leencapaciteit kan men ten behoeve van de 
financiering van de kostenkoper een subsidieregeling treffen voor een deel van de kostenkoper. 
Jaarlijks betreden ongeveer 80.000 koopstarters het koopsegment. Een brede subsidieregeling is 
daarom zeer kostbaar. Een beperkt potje dat beschikbaar is voor een brede doelgroep zal in korte 
tijd op zijn. Met een bedrag van €•C.23 kunnen 8.000 koopstarters met € 1.29 p. p. worden 

geholpen. 

Doordat er een hogere vraag ontstaat naar betaalbare koopwoningen kan een prijsopdrijvend 
hebben op dit segment. Daarnaast'is er een risico dat de subsidie terecht komt bij mensen die de 

subsidiegelden niet nodig hebben. 

Leefbaarheid 

Optie 1 - starterssubsidie  
De starterssubsidie wordt enkel aan koopstarters verstrekt die een woning betrekken in een 
kwetsbare wijk. Dit vereist een nadere afbakening van de relevante wijken/en of woningtypen. Die 
afbakening is complex en zal politiek gevoelig zijn. De focus op kwetsbare wijken beperkt de 
doelgroep, en heeft mogelijk een positief effect of de leefbaarheid van geselecteerde wijken. 
Doordat er een hogere vraag ontstaat naar betaalbare koopwoningen kan lokaal een 
prijsopdrijvend ontstaan. Handhaving van afbakeningsvoorwaarden verhoogt de uitvoeringskosten. 

• 

Optie 2 - leefbaarheidsstimulans in de woningbouwimpuls  
Met de woningbouwimpuls worden betaalbare woningen in een goede leefomgeving in de krapste 
regio's gebouwd. In de beoordeling van aanvragen van gemeenten wordt onder meer gekeken naar 
bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving. Gemeenten die bijvoorbeeld in de aanvraag de 
verkoop/ruil van corporatie- en marktbezit meenemen kunnen daarvoor punten scoren. 

Regulering van de vrije sector 

Het lid Nijboer heeft aangekondigd een initiatiefwet in te willen dienen met daarin o.a. de 

maximering.van de jaarlijkse huurprijsstijging. Om het initiatief bij het Kabinet wordt in de brief 
aangekondigd dat de jaarlijkse huurprijsstijging (tijdelijk) wettelijk gemaximeerd (inflatie+2,5%) 

wordt voor de vrije sector. Dit is in lijn met het bod dat gedaan is door de brancheorganisaties en 
sluit aan bij de middenhuurakkoorden van de grote steden. Deze lokale afspraken zijn gemaakt op 

de voorwaarde dat er geen noodknop komt. 

Optie 1: In de brief aangeven dat er geen noodknop komt  

Het doel uit het Regeerakkoord is om meer middenhuurwoningen te realiseren. Met deze wettelijke 

maximering plus de lokale afspraken in de grote steden worden er een significant aantal 

middenhuurwoningen duurzaam toegevoegd. Deze combinatie zorgt ervoor dat er op dit moment 

geen noodzaak is om de noodknop in te voeren. Om duidelijkheid te geven aan alle partijen in het 
veld wordt in de brief aangegeven dat de noodknop niet verder wordt uitgewerkt. Deze 

duidelijkheid kan helpen om de intentieovereenkomsten die zijn afgesproken tussen gemeenten en 

beleggers werkelijkheid te laten worden, omdat de beleggers als voorwaarde stellen dat de 

noodknop te laten vallen. 

Optie 2: Verder onderhandelen noodknop  
Voor de zomer 2019 is aangegeven dat er verder met gemeenten en marktpartijen wordt 

onderhandeld over de vormgeving van de noodknop. Tot op heden is er geen akkoord bereikt. Er 

zijn op lokaal niveau wel goede afspraken gemaakt over het toevoegen van middenhuurwoningen 

aan de voorraad en het beperken van de huurprijsstijgingen. Dit neemt niet weg dat er vanuit 

gemeenten nog steeds een wens is voor de introductie van een noodknop en dit ook onderdeel is 

van de afspraken die gemaakt zijn in de woondeals. 

Rol van gemeente bij het handhaven in de gereguleerde huursector 
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De motie Asscher/Heerma vraagt om te bezien of en op welke wijze gemeenten voor verhuurders 
die doelbewust te hoge huren in de gereguleerde woningvoorraad vragen stevige ( bestuurlijke) . 
boetes kunnen opleggen. De focus op doelbewust op kan twee wijzen worden opgepakt: 

Onderzoeksrichtinq 1: Huurders in kwetsbare wijken  
Kwetsbare huurders zijn vaak niet bekend met hun rechten of durven niet naar de Huurcommissie 
te stappen in de angst om hun woning te verliezen. Deze mensen wonen vaak ook in kwetsbare 
wijken, waar leefbaarheid in het gedrang komt. Er zijn verhuurders die doelbewust misbruik maken 
van deze situatie. In deze onderzoeksrichting wordt bekeken of het mogelijk is om gemeenten. het 
WWS op wijkniveau te laten handhaven. 

Onderzoeksrichting 2: Niet opgeloste gebreken in de woninq 
Sommige verhuurders weigeren om ( kleine) gebreken op te lossen en kiezen er doelbewust om een 
slecht onderhouden woning aan te bieden. Huurders kunnen hiervoor naar de Huurcommissie om 
huurverlaging te vragen, maar met het besluit voor huurverlaging hoeft het gebrek niet verholpen 
te worden. In deze onderzoeksrichting wordt onderzocht of het mogelijk is om gemeenten de 
mogelijkheid te geven om deze verhuurders te verplichten om deze gebreken aan te pakken, dan 
wel te beboeten. 
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Doorbouw en marge MR. 

Notitie ambtelijke vijfhoek 0805 kortetermijnpakket doorbouwplan.docx; Overleg budgettaire 

ruimte doorbouwplan 8 mei met RVB bullit.docx 

12.e 
Van: 

Verzonden: 
Aan: 

cc 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste Kajsa, 
Bijgaand weer notitie tbv en marge morgen met hans en wopke. En voor volledigheid bijgevoegd de ambtelijke 

Shoek notitie die morgenochtend daar voorligt en vandaag is rondgezonden (EZK en SZW schijnen ambtelijk iig 

sympathiek te staan). 
GroetS.1-2:e 
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Notitie ambtelijke vijfhoek 8/5 — Kortetermijnpakket doorbouwplan 

Besluit voor de politieke viifhoek 
• Gaat de vijfhoek akkoord met de maatregelen in het kortetermijnpakket en het aankondigen van dit 

pakket tegelijkertijd met het noodpakket 2.0 waarbij tevens wordt aangegeven dat het kabinet kijkt 
naar verdere maatregelen in een tweede fase? 

• Gaat de vijfhoek ermee akkoord dat besluitvorming over de maatregelen in dé tweede fase in principe 
in de zomer plaatsvindt maar dat de mogelijkheid wordt opengehouden om een pakket voor de tweede 
fase eerder voor te leggen als de situatie in de bouwsector/woningmarkt daar om vraagt? 

Proces: Deze notitie is vanuit BZK ingebracht. FIN is wel betrokken bij de verdere uitwerking. MBZK 
spreekt op 8/5 met MFIN en Stas FIN over de budgettaire ruimte die Financiën ziet voor dit  
kortetermijnpakket.  

Deze notitie bevat vervolgens: 
- een beschrijving van de urgentie van steunmaatregelen voor de woningmarkt en de samenstelling 

van het doorbouwplan langs drie hoofdlijnen; 
- een beschrijving van de noodzaak van een kortetermijnpakket; 
- een beschrijving van de maatregelen in het kortetermijnpakket inclusief een budgettaire tabel; 
- een tabel met een overzicht van de maatregelen die in een tweede fase kunnen worden 

aangekondigd. 

Urqentie steunmaatregelen woningmarkt 
• Mede door de impact van de vorige economische crisis op de woningbouwproductie, waarbij 

vraaguitval samenviel met procyclisch beleid, is het woningtekort met 3,8% historisch hoog. 
Bouwprojecten stokten en de capaciteit in de bouwsector viel fors terug. Na de crisis bleek dat de 
vraaguitval tijdelijk was en er ontstond razendsnel inhaalvraag. Opschaling van de woningbouw duurt 
veel lange: in 2019 was de productie nog niet terug op niveau 2008. 

• Binnen enkele jaren veranderde de woningmarkt van een crisis waarbij mensen niet konden verhuizen 
door onder water staande hypotheken en inkomensonzekerheid, in een woningnood waarbij mensen 
geen huis konden vinden door extreme prijsstijgingen en een tekort aan aanbod. 

• Op de korte termijn hebben contactbeperkingen al negatieve gevolgen voor het woningtekort vanwege 
optredende vertraging in de bouw en planvorming. Als de economische neergang overslaat op de . 
woningmarkt en tot tijdelijke vraaguitval leidt en daarmee een flinke terugval in de woningproductie, 
loopt het hoge woningtekort nog verder op en komt de bouwsector stil te staan. De woningnood die 
hiermee ontstaat kunnen we ons niet permitteren. 

• Sociale tegenstellingen zullen verder vergroten, omdat met name middeninkomens, starters, ouderen 
en daklozen, die nu al lastig een betaalbare woning vinden, dan nog verder in de knel komen. De kloof 
tussen mensen die nu een eigen woning bezitten en diegene die dat nog niet is gelukt wordt groter. 
Ook de voortgang van de verduurzamingsopgave zal haperen. 

• De klimaatdoelstelling voor de gebouwde omgeving van 3,4 Mton zat voor de crisis reeds tegen de 
bovenwaarde van de bandbreedte die het PBL heeft berekend als effect van het klimaatakkoord (0,8-. 
3,7 Mton). Verminderde kostenreductie of lagere gasprijzen zullen zorgen dat de doelstelling binnen 
kaders van haalbaarheid en betaalbaarheid buiten bereik komt. 

• Bovendien is de bouwsector met 5% van de economie een grote werkgever en belangrijke motor van 
de Nederlandse economie. De impact op de bouwsector werkt ook door in de andere delen van de 
bouwsector anders damde woningbouw. 

Om een grotere woningnood of vertraging van de klimaatdoelstellingen te voorkomen wordt een inzet van 
alle partijen gevraagd. De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben 
daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld om hierin samen op te trekken. 
Partijen zetten alles op alles om aan de grote vraag naar woningen te voldoen en verduurzamingsopgave 
van de bestaande bouw uit het klimaatakkoord binnen bereik te houden. De partijen hebben afspraken 
gemaakt over het doorlaten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en. 
aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook zijn de 
partijen overeengekomen dat eventuele risico's gedeeld worden. Het doorbouwplan is erop gericht om 
vanuit Rijk het samen doorbouwen te ondersteunen langs drie pijlers: 

1. Anticyclische investeringen vanuit de overheidspartiien: Nu de markt terughoudender wordt, 
moeten het Rijk en andere overheidspartijen juist als opdrachtgever naar voren stappen. Die 
zekerheid is nodig voor financiers en zorgt dat de orderportefeuille gevuld blijft, zodat bedrijven 
door de crisis heen blijven bouwen. Daarbij kan ook gericht worden ingezet op kwetsbare groepen 
omdat daar de maatschappelijke opgave het grootst is. Bestaande plannen en projecten van 
publieke opdrachtgevers zouden, waar dat doelmatig en zonder kapitaalvernietiging verantwoord 
kan, naar voren moeten worden gehaald, de verduurzaming zou meer en meer moeten worden 
gekoppeld aan de natuurlijke momenten van groot onderhoud, en de productie van tijdelijke en 
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betaalbare huisvesting voor kwetsbare doelgroepen zou via een gerichte investeringsimpuls 
bevorderd kunnen worden. 

2. De bouw moet doorbouwen: Er moet alles op alles worden gezet om te zorgen dat projecten vanuit 
de markt en corporaties zoveel mogelijk door kunnen gaan. Een optie is garanties op de verkoop 
van woningen. Corporaties, die minder afhankelijk zijn van conjunctuur, moeten door bouwen. 
Extra stimuleringsmaatregelen kunnen daar mee impuls aan geven. 

3. Vraaqondersteuninq en structurele hervormingen: Omdat vraaguitval in crisistijd tijdelijk van aard 
is, kan tijdelijke vraagondersteuning stabiliteit en continuïteit in productie en werkgelegenheid 
borgen, en daarmee dus ook het beroep op noodmaatregelen en andere sociale voorzieningen 
beperken. Maatregelen gericht op tijdelijke vraagondersteuning kunnen bijdragen aan het 
verminderen van conjuncturele en structurele onevenwichtigheden voor de woningmarkt en 
verduurzaming. Het voorkomen van de vraaguitval bij de starters en vraaguitval bij mensen die 
financieel verantwoord kunnen verduurzamen, maar terughoudend zijn in economisch onzekere 
tijden, sluit aan bij bestaande structurele vraagstukken. Daarbij moet worden gekeken naar de 
bredere en lange termijn impact van maatregelen op de stabiliteit van de woningmarkt. Waar voor 
de lange termijn juist een afbouw van vraagstimulering in de rede ligt, moet dit in combinatie met 
structurele hervormingen. 

Noodzaak en samenstellinq kortetermijnpakket  

• Hoewel er op lopende projecten in de meeste gevallen wordt doorgebouwd en de verkoop/transacties 
nog niet erg lijken terug te lopen, zijn de eerste tekenen van afnemend vertrouwen van investeerders 
en ontwikkelaars voor nieuwe projecten zichtbaar. Bovendien is er minder werk in de 
renovatie/verbouwing. Als er nu vertraging of uitval plaats vindt dan is het effect ( nog groter 
woningtekort) pas over een paar jaar zichtbaar en is het niet meer in te halen. Wanneer het 
vertrouwen eenmaal daalt kan een verwachting van dalende huizenprijzen op zichzelf al zorgen voor 
een daadwerkelijke daling waardoor investeerders zich eerder zullen terugtrekken voor 
nieuwbouwprojecten. 

• Generieke maatregelen zoals de NOW-regeling sluiten niet goed aan voor de bouwsector vanwege de 
specifieke vormgeving en omdat de crisis voor de bouw vertraagd doorwerkt in de cijfers. 

• Daarom is het belangrijk nu te voorkomen dat het vertrouwen terugloopt en orderportefeuilles 
opdrogen. Daarbij kan er worden begonnen met maatregelen die met name gericht zijn op het 
wegnemen van aanbodbelemmeringen en faciliteren dat de bouw door kan gaan. Dit is mogelijk met 
een overzichtelijk pakket aan maatregelen die snel kunnen worden ingevoerd, gericht zijn op waar het 
nu het meest knellend/effectief is. 

• De tweede fase is het gerichter ondersteunen om bouwprojecten van de grond te krijgen. Deze 
maatregelen kunnen op een later moment worden aangekondigd. Daarvoor is het wel nodig dat deze 
bij aankondiging direct inwerking kunnen treden, omdat er anders het risico bestaat dat er strategisch 
gedrag optreedt. Daarom is het nodig deze maatregelen nu wel al volledig uit te werken en klaar te 
zetten voor snelle invoering als het nodig is. 

Beschriivinq maatregelen 

Pijler 1 — anticyclische investeringen van overheidspartijen 

• Onderhoud en investeringen Rijksvastgoedbedrijf 
Het Rijksvastgoedbedrijf kan een deel van het onderhoud en investeringen (o.a. in Vastgoed van 
Defensie, Justitie en Rijkskantoren, herstel breedplaatvloeren en verduurzaming) zonder 

kapitaalvernietiging naar voren halen en versnellen. Hiervoor zijn goede afspraken nodig met 
gebruikers en additioneel budget van 25 min. In totaal kan daarmee 100 min. aan onderhoud en 
investeringen eerder plaatsvinden. Daarnaast kan het RVB op korte termijn in kaart brengen waar 
Rijksgronden in te zetten om woningbouw te versnellen. 

• Tijdelijke huisvesting kwetsbare groepen 

Op korte termijn is huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, en overige spoedzoekers 
problematisch, maar wel noodzakelijk in verband met contactbeperkingen. Bij slechtere 

huisvesting is het risico op verspreiding van het coronavirus groter'. Hoewel harde cijfers 
ontbreken geeft het Leger des Heils geeft aan dat zij een toename zien op opvanglocaties van 
mensen uit Midden- en Oost Europa. Daarom is het voorstel om 5:1.2•bmin. ( in 2020 en 2021) 

k-

beschikbaar beschikbaar te stellen om de bouw van flexibele huisvesting voor deze groepen aan te jagen. Met 
een tegemoetkoming voor de onrendabele top van 5.000 per woning kunnen 10.000 woningen per 
jaar worden gerealiseerd. 

1 htti)s://nos.nl/artikel/2332614-tientallen-arbeidsmigranten-velp-besmet-Quarantaine-ol)-schip-in-arnhem.htmi
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• Investeringsimpuls verduurzaming maatschappelijk vastgoed . 
Onderhoud en verduurzaming zijn een belangrijke pijler om de werkgelegenheid in de bouwsector 
op peil te houden. Extra inzet op natuurlijke momenten van onderhoud en deze te benutten voor 
de toepassing van extra energiebesparende maatregelen levert efficiencywinst, vermindert 
exploitatielasten en voorkomt kapitaalvernietiging. Een investeringsimpuls voor energiebesparende 
maatregelen van v 17Tb euro moet investeringen van 5:1.2.b euro lostrekken in 
kantoorpanden van het RVB, gemeentelijk vastgoed zoals scholen en maatschappelijk vastgoed in 

eigendom van andere partijen zoals zorgvastgoed. 

Pijler 2 - De bouw moet doorbouwen 

• Beschikbaar houden van grond (geen financiële consequenties) 
Woningbouwgrond ( bouwrijp, onherroepelijk bestemmingsplan) blijft onnodig vaak (speculatief) 
ongebruikt. Daarom wordt hierover het gesprek aan gegaan met gemeenten. Gemeenten worden 
daarbij aangespoord om eigen grond tot ontwikkeling te brengen en ook privaat- en 
publiekrechtelijke maatregelen te nemen om braakliggende gronden van grondspeculanten te 
voorkomen. Privaatrechtelijk door in overeenkomsten een bouwplicht met boetebeding op te 
nemen. Publiekrechtelijk kan een gemeente overgaan tot onteigening indien een grondeigenaar de 
fasering in het exploitatieplan niet nakomt. 

• Marktverkenning corporaties (geen financiële consequenties) 
Met het buitenwerking stellen van de marktverkenning voor drie jaar kunnen corporaties extra 

investeringen doen in het middenhuursegment en gemengde projecten (sociaal en middenhuur) 
vanuit het niet-DAEB-vermogen. Er is geen sprake van budgettaire gevolgen en het werkdomein 
van corporaties wordt niet opgerekt. 

• Frontloaden woningbouwimpuls (kasschuif) 

De woningbouwimpuls van €9M2-671  voor de jaren 2020-2023 start per 1 juli, en geeft een boost 
aan het versneld bouwen van betaalbare woningen voor starters en middeninkomens in een 
gebiedsontwikkeling. Gemeenten geven aan meer projecten in eerdere jaren te kunnen realiseren. 

Dit kan geaccommodeerd worden door het budget in 2023 ( 5̀.'12.b]) naar voren te halen. Dit 
draagt bij aan het voorkomen van een terugval in de bouwproductie en tot het versneld realiseren 
van 15-30.000 betaalbare woningen. 

• Doorbouwlocaties (cumulatief €5.1°2 6) 
Ten minste 20 regio's kunnen worden gesubsidieerd om flexibele pools van ambtenaren op te 

zetten met (technische) kennis over planvorming, vergunningverlening en de bredere lokale 
bouwfase te ondersteunen en versnellen. Zo wordt de fase waar lokaal de eerste vertragingen 

ontstaan in gebiedsontwikkelingen en vervolgens leiden tot de afname van het aantal 
woningbouwopdrachten bij marktpartijen, aangepakt. Met € ̀ . U per jaar kunnen bestaande 
flexpools behouden blijven eh verder uitgerold worden over 20 regio's, zodat de cycliciteit van de 
woningmarkt verminderd wordt en toenemende vraag niet leidt tot extra krapte, hogere 
woningprijzen en hogere winsten bij grondeigenaren, maar juist sneller tot meer aanbod. 

• Verlenging termijn 'oude' heffingsverminderingen tot 2019 (cumulatief   
De wettelijke termijnen voor de oude heffingsverminderingen tot 2019 lopen af en contact-
beperkende maatregelen leiden tot vertragingen in de realisatie van de voorwaarden. 
Investeringen in sloop, verduurzaming, nieuwbouw en transformatie door corporaties kunnen 

zodoende alsnog uitvallen. Met een eenmalige verlenging van 1 jaar van de looptijd kan dit worden 
voorkomen. Ook hierover moeten afspraken gemaakt worden, zodat deze woningen ook 

daadwerkelijk in 2021 en 2022 worden gerealiseerd. 

Met het kortetermijnpakket zal tevens aangekondigd worden dat de bestaande heffingsvermindering voor 
nieuwbouw voor de verhuurderheffing van woningcorporaties per 1 juli zal sluiten. Dit moet uiterlijk 1 
maand van tevoren, dus eind deze maand. Over de inpassing van de verwachte uitputting boven de 
beschikbare 1 miljard kan in de tweede fase besloten worden. 
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Pijler 3 - Vraagondersteuning 

• Aanpassing SEEH 
Het stimuleren van verduurzaming in laagconjunctuur is een effectieve maatregel om de 
bouwcapaciteit In crisis op peil te houden. Een tijdelijke verhoging van subsidies op Isolatie kan 
particulieren een extra prikkel geven om op korte termijn maatregelen niet uit te stellen, maar 

toch te treffen. Belangrijk is dat de regeling snel in gaat om consumenten nu aan te zetten om te 
verduurzamen, maar tijdelijk Is om het uitstelgedrag te voorkomen. De SEEH-regeling Is gericht op 
isolatie en vergoedt nu gemiddeld 20% van de kosten. Dit percentage kan per 1 september tot 31 
december 2020 tijdelijk verhoogd worden naar 30% (budgetneutraal). 

Tabel 1: overzicht budgettair beslag maatregelen kortetermijnpakket 

Budgettair beslag 2020 2021 2022 2023 

Anticyclische investeringen vanuit 
overheidsparflen•• .. ----- 
Ónderhoud en investeringen 
Rijksvastgoedbedrijfz 
Tijdelijke huisvesting kwetsbare groepen"" 

Investeringsimpuls verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed 

L̀i 

De bouw moet doorbouwen 

Beschikbaar houden van grond 

Marktverkenning corporaties 

Doorbouwlocatles 

Frontloaden Woningbouwlmpuis3 

Verlenging termijn heffingsvermindering 
(2014-2018) 

- 

- 

w ° ■ a 
Vraagondersteuning 

Aanpassen SEEH - - 

Tabel 2: overzicht mogelijke maatregelen fase twee (samenstelling ligt nog niet vast) 

F9a +ej+arsFl.•í'+••+ctefase doorbouwplan w• ,•. ,- i x  ., * .. 

De bouw moet doorbouwen 1 

Doorbouwlocaties voor 
woningbouw door Rijk en 
provincies 

- Financiële stimulans om grootschalige inkoop van modulaire, 
of tijdelijke woningen te organiseren 
- Intensiveren woningbouwimpuis 

Corporaties bouwen 
anticyclisch door 

- Intensivering investeringscapaciteit corporaties vla 
vrijstelling.verhuurderheffing`bij woningrealisatie t/m 2022 
- Gebruik van de bestaande heffïngsvermindering voor 
nieuwbouw 

Doorbouwgarantieregeling 
nieuwbouw 

- Aankondigen/invoeren bij Indicatoren toename vraaguitval 

Vraagondersteuning en structurele hervormingen 

Ondersteuning starters - Verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters naar 0% 

Z Dit Is het Investeringsvolume. Hiervan Is,5.1:21 een schuif van investeringen, #• vergt additionele middelen. Het 
effect op de begroting gaat via de gebruikersvergoeding. 
3Totaal budgettair beslag bij frontloaden blijft binnen de bestaande middelen en wordt: 2020: 5a 2.  , 2021: 5:13.b, 
2022 5..'1:2.b'l en 2023:5aZti



T1Jdelijke stimulans'vóor` 
verduurzaming, renovatie 
en hersNl;ván:woningen,$, m  
Structurële heniórming 

798 

`'Tijdelijke BTW vè agin•óo•aenóvái#le•en ve•u'zaming 

- Flscale'afbouw eigen woning en generieke verlaging loan-to-
value
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan MBZK 
Van 1WM 

Overleg budgettaire ruimte doorbouwplan 8 mei nota 

Directie Woningmarkt 

Contactpersoon 

á.1:2.e 

T á.1.2.ë 

 . '. I 

Datum 
7 mei 2020 

Kenmerk 

2020-0000218797 

Bijlage(n) 

1 

Aanleiding 
Op 7 mei heeft u gesproken met Stas FIN over het kortetermijnpakket van 
het doorbouwplan. Afgesproken is dat dit pakket wordt voorgelegd in de 
politieke vijfhoek van 13 mei zodat besluitvorming hierover tegelijk met het 
noodpakket 2.0 kan plaatsvinden. 
Voorafgaand aan de politieke vijfhoek spreekt u op 8 mei met MFIN en Stas 
FIN over de budgettaire ruimte voor het pakket. Deze nota geeft u 
onderbouwing voorde verschillende maatregelen in het pakket ten behoeve 
van dit overleg met Financiën. Daarnaast wordt u nader geïnformeerd over de 
timing van de bekendmaking van de sluiting van de heffingsvermindering 
voor nieuwbouwvan de verhuurdersheffing en het nader te dekken bedrag 
van de overschrijding. 
Als bijlage is de notitie voor de ambtelijke vijfhoek over het 
kortetermijnpakket opgenomen. 

Advies 
- Inzet gesprek: 

o U kunt inzetten op steun van FIN voor de maatregelen en het 
budgettaire beslag van het kortetermijnpakket. 

o U kunt overwegen om de budgettaire omvang van het pakket kleiner 
te maken mocht FIN daarmee in de politieke vijfhoek steun kunnen 
uitspreken voor het pakket. Als FIN dit op voorhand sowieso niet kan 
aangeven dan is het wenselijk om niet op voorhand al concessies te 
doen en het gehele pakket neer te leggen ter besluitvorming in de 
politieke vijfhoek. Wel is het daarbij wenselijk dat FIN een positieve 
grondhouding krijgt over zoveel mogelijk van de maatregelen. 

Kern 

Algemeen 
- MFIN zal naar verwachting het budgettaire beslag van het pakket zo beperkt 

mogelijk willen houden aangezien de inzet nog steeds is om de maatregelen 

zoveel mogelijk generiek te houden. Dit betekent dat FIN zal inzetten op het 
verminderen van de omvang van bepaalde maatregelen of op het 
doorschuiven van de besluitvorming over maatregelen naar fase 2. 

- FIN heeft daarbij aangegeven met name kritisch te zullen zijn op de 

maatregelen verduurzaming maatschappelijk vastgoed, tijdelijke huisvesting 
kwetsbare groepen en de verlenging van de termijn voor'oude' 

heffingsverminderingen van de verhuurderheffing. 

Pagina 1 van 6 
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Datum 

7 mei 2020 

Kenmerk 

2020-0000218797 

Onderbouwing per maatregel 

Investerinqsimpuls verduurzaming maatschappeliik vastgoed (€ :2:b:  
• Het is belangrijk om als overheid zekerheid te bieden aan bedrijven door als 

opdrachtgever naar voren te treden. Die zekerheid is nodig voor financiers en 
zorgt dat de orderportefeuille gevuld blijft, zodat bedrijven door de crisis heen 
kunnen blijven bouwen. We zien orderportefeuilles nu al afnemen. In maart 
namen orderportefeuilles voor de utiliteitsbouw met vijf tiende maand af tot 
gemiddeld 9,3 maanden werk ( EIB 2020). 

Medeoverheden zijn een belangrijke opdrachtgever voor maatschappelijk 
vastgoed, maar vanwege de huidige financiële positie zullen zij investeringen 
vooral naar achter schuiven. Een impuls vanuit het Rijk kan zorgen dat 
gemeenten niet vertragen/ c.q. versnellen. Met 571'-2.b" kan 5,7•' 
investeringen worden losgetrokken. 

 aan 

• Meest effectief is om de natuurlijke momenten van onderhoud te benutten 
voor de toepassing van extra energiebesparende maatregelen. Dat levert 
efficiencywinst op, vermindert exploitatielasten en voorkomt 
kapitaalvernietiging. , 

• Dit voorkomt.dat mensen die we straks hard nodig hebben in de bouw 
nodeloos ontslagen worden als orders teruglopen. Verduurzaming is 
bovendien arbeidsintensief en levert een belangrijke bijdrage aan behoud van 
werkgelegenheid. 

• Om middelen dit jaar nog weg te zetten is nu duidelijkheid nodig. Dan kan het 
als specifieke uitkering dit najaar naar gemeenten (decembercirculaire). 

• Gemeenten staan klaar, maar hebben ook tijd nodig om een regeling (zoals 
de renovatieversneller) op te zetten. Het momentum is nu, omdat ook de 
sectorale routekaart voorverduurzaming vastgoed van de VNG deze week is 
gepubliceerd. 

Tiideliike huisvesting kwetsbare groepen (€ 5.x:2-b  
• FIN zal naar verwachting kritisch zijn op deze maatregel vanwege het relatief 

grote budgettaire beslag ten opzichte van de rest van het pakket waarmee 
een beperkt aantal woningen kan worden gerealiseerd. U kunt daarbij 
aangeven dat voor deze groepen de nood het hoogst is, juist in corona-tijd 
omdat de huisvesting nu vaak te krap is om goed afstand te kunnen houden. 

• Voor veel kwetsbare groepen (daklozen, arbeidsmigranten, overige 
spoedzoekers) is er reeds een tekort aan huisvesting. De coronacrisis, de 
contactbeperkende maatregelen en de naderende recessie leidt ertoe dat ( als 
gevolg van verder inkomensverlies) er meer behoefte is aan kleine en 
betaalbare huisvesting. Hieronder verstaan wij - flexibele of reguliere -
huisvesting van 30-50 m2 en met een huur rondom de kwaliteitskortingsgrens 
(432 euro). Dit is niet de huisvesting die corporaties of marktpartijen 
automatisch bouwen. 

• Daarom zien wij de behoefte om -naast de huidige inspanningen op het 
terrein van flexwonen, zoals de vrijstelling in de vhh voor flexwonen- specifiek 
voor de bouw of transformatie van deze woningen een stimulans in te richten. 
Hiermee krijgt het totale pakket ook de uitstraling dat de zwakste schouders 
niet worden vergeten. 

• Ons voorstel is om deze stimulans goed aan te laten sluiten op de 
verschillende initiatieven die er momenteel lopen om kwetsbare doelgroepen 
te huisvesten (en waar u veelal met bewindspersonen van andere 
departementen almee bezig bent). Het gaat dan onder meer om het 
aanjaagteam arbeidsmigranten, het actieplan dakloosheid, de 
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Datum 

7 mei 2020 

Kenmerk 
2020-0000218797 

stimuleringsaanpak flexwonen, maar ook het actieplan studentenhuisvesting 
en de actie om statushouders te huisvesten. 

• Afhankelijk van de behoefte kunnen de middelen worden gebruikt voor 
flexibele woningen die snel kunnen worden neergezet in urgente gevallen of 
om meer permanente woningen die de problematiek structureel aanpakken. 
In beide gevallen verwachten we dat de subsidieaanvragen snel kunnen 
worden ingediend. 

• Als FIN kritisch blijft op de hoogte van het bedrag kan het eventueel een 
alternatief zijn om de ambitie naar 5.000 woningen te verlagen of het 
stimuleringsbedrag per woning (á 5,1 ;2 1) te verminderen. Eventueel kan 
worden afgesproken om op een later moment te bezien of het bedrag dan nog 
wel kan worden verhoogd.. 

Verlenqinq termijn 'oude' heffingsverminderingen tot 2019 (cumulatief €n.. ."1 
• FIN heeft aangegeven het verlengen van de termijnen van de 

heffingsverminderingen voor lopende projecten te willen betrekken bij fase 2 
en niet bij fase 1. Een spoedig besluit over dit punt is echter nodig om 
tegemoet te komen aan de acute knelpunten vanwege corona. In augustus 
verloopt al de termijn voor een groot aantal aanvragen. Het is belangrijk om 
de betrokkenen tijdig zekerheid over de financiële afwikkeling van hun 

projecten te geven, ook als door corona de termijnen worden overschreden. 
Hierbij geldt dat de wijziging wetswijziging vergt die ook nog enige 
doorlooptijd zal hebben. 

• Toelichting: verhuurders hebben onder meer aangegeven dat het lastig of zelfs 
onmogelijk is om in deze tijd met partijen zaken af te stemmen zodat 
projecten vertraging oplopen. Ook is aangegeven dat bijvoorbeeld bewoners 
van een verzorgingshuis in deze tijd niet kunnen verhuizen waardoor de 
planning van herhuisvesting niet meer haalbaar is. Andere redenen die (onder 
meer door Rotterdam) genoemd zijn dat voornamelijk de uitplaatsingen nu 
voor vertraging zorgen. Er worden minder gesprekken met mensen gevoerd, 
inspecties zijn lastiger te plannen en een aantal corporaties is gestopt met het 

aanbieden van woningen in deze periode, waardoor het aanbod kleiner is. Ook 
rechtszaken voor de ontbinding van huurcontracten i.v.m. sloop worden 
uitgesteld. Daarnaast is de beschikbaarheid van aannemers en personeel dat 
vooraf onderzoeken en inspecties moet uitvoeren voor de sloop een probleem. 
Een aantal verhuurders heeft aangegeven dat een verlenging van 6 maanden 

voldoende zou moeten zijn: 

Onderhoud en investeringen Riiksvastqoedbedriif (€571-211 + kasschuif)  

• FIN heeft eerder aangegeven verduurzaming van rijksvastgoed geen 
crisismaatregel te vinden. Het is echter bij uitstek een anticyclische maatregel 
die de particuliere vraaguitval kan compenseren. 

• Het Rijksvastgoedbedrijf kan een deel van het werk dat gepland staat voor 
latere jaren naar voren halen. Dit kan doelmatig en zonder 
kapitaalvernietiging voor een beperkt deel van de geplande werkvoorraad 
(afhankelijk van de aard van de gebouwen en werkzaamheden 5% tot 
maximaal 15% per jaar). Dit betekent wel dat er ruimte gevraagd zal worden 
om de omvang inhuur externen of de tijdelijke aanstellingen te vergroten. 
Financieel gaat het zoveel mogelijk om gebruik van bestaand instrumentarium 
zoals het naar voren halen van gereserveerde middelen, het vergroten van 
het leningen plafond voor het RVB en het aanwenden van nieuwe 
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subsidiemogelijkheden voor duurzaamheid en opvang van kwetsbare groepen. 
Dit wordt verder uitgewerkt. Tenslotte wordt de aanbestedingswet gecheckt 
op versnellingsmogelijkheden. Intentie is om met een koppeling aan 
beleidsdoelen en de rijksbedrijfsvoering de uitvoeringskracht van het Rijk 
/BZK te versterken. 

• De verwachte investeringsimpuls hiervan komt uit op!5.1 -2:61 euro. De 
voorlopige budgettaire reservering hiervoor is 51-2,1 ó e D t moet nog 
verder_ uitgewerkt worden met opdrachtgevers_ e.á. Dele 5.1:2:b betreft 
ádditionele investeringen voor tijdelijke huisvesting, vercuuriáming y_ 
gekoppeld aan natuurlijke momenten van groot onderhoud en het herstel van 
gebouwen (o.a. oplossen van problematiek van de breedplaatvloeren): 

Frontloaden woningbouwimpuls (kasschuif) 
• Met een kasschuif van het budget in 2023 i2. ) naar 2020 en 2021 kan 

de terugval in de bouwproductie door corona ee s worden gemitigeerd. 
Hoewel Stas FIN en ambtelijk FIN aangaf dat dit akkoord leek, kan MFIN (nav 
contact met IRF) aangeven dat er geen ruimte is binnen de kaders en eerst 
wil zien wat de ervaringen zijn van de eerste tranche. 

• U kunt aangeven dat de gevraagde kasschuif gezien de omvang van andere 
coronamaatregelen verwaarloosbaar is voor de kaders. Voor de eerste tranche 
ziet u aanvragen voor circa CM2-b1 en 100.000 woningen aankomen. Met 
het nu beschikbare bedrag van k5.1 In 2020 zou 213 van de aanvragen 
afgewezen moeten worden, terwijl"her ansen liggen om Impact van corona 
voor de komende jaren te mitigeren. 

• Toelichtinq: de woningbouwimpuls van EP.-f261 voor de jaren 2020-2023 
start per 1 juli, en geeft een boost aan het versneld bouwen van betaalbare 
woningen voor starters en middeninkomens In een gebiedsontwikkeling. 
Gemeenten geven aan meer projecten in eerdere jaren te kunnen realiseren. 
Dit kan geaccommodeerd worden door het budget In 2023 (:-12.b-) naar 
voren te halen. Dit draagt bij aan het voorkomen van een terugval in de 
bouwproductie en tot het versneld realiseren van 15-30.000 betaalbare 
woningen. 

Ooorbouwiocaties (cumulatief CS-.!" b1 
• Om te borgen dat de planvorming én vergunningverlening lokaal blijft draaien 

worden 20 regio's gesubsidieerd om flexibele pools van ambtenaren te 
starten. MFIN kan kritisch reageren op de omvang van de Intensivering en 
wijzen op de precedentwerking richting gemeenten gezien de langjarige 
woningtekorten en benodigde upgrade in de lokale vergunningverlening. 

• U kunt aangeven dat er goede ervaringen zijn met flexpools in bijvoorbeeld de 
regio MRA (in het kader van de woondeals gesubsidieerd begin 2019), waar 
meer en sneller woningbouwprojecten tot besluitvorming worden gebracht 
(vorig jaar was er een record bouwproductie In de MRA). 

• Toelichting: ten minste 20 regio's worden gesubsidieerd om flexibele pools 
van ambtenaren op te zetten met (technische) kennis over planvorming, 
vergunningverlening en de bredere lokale bouwfase te ondersteunen en 
versnellen. Zo wordt de fase waar lokaal de eerste vertragingen ontstaan In 
gebiedsontwikkelingen en vervolgens lelden tot de afname van het aantal 
woningbouwopdrachten bij marktpartijen, aangepakt. Met CSA-2b' per jaar 
kunnen bestaande flexpools behouden blijven en verder uitgerold over 20 
regio's. 
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Aanpassing SEEH (budgetneutraal)  
• FIN kan vragen stellen bij de aanpassing van de SEEH op het gebied van 

effectiviteit en timing. Uit onderzoeken van VEH, VENIN en NVDE blijkt dat de 
Isolatiesector te maken heeft met een terugloop van offerteaanvragen van ten 
minste 50%. De huishoudens die uitstellen hebben voor het overgrote deel de 
wens de werkzaamheden alsnog uit te laten voeren, maar doet dit niet uit 
financiële redenen en voorzorg over contactbeperkende maatregelen. De 
sector kan contactioos isolatiewerkzaamheden uitvoeren, maar om 
huishoudens over de streep te trekken Is snel een tijdelijke verhoging nodig. 
Dit kan binnen het beschikbare budget en voorkomt terugval in capaciteit en 
grote inhaalvraag die de betaalbaarheid van de transltle na de crisis In gevaar 
brengt. 

Tabel 1: overzicht budgettair beslag maatregelen kortetermijnpakket 

Budgettafr beslag 2020 2021 2022 2023 

Anticydische investeringen vanuit 
overheidspartijen 

kA m-Onderhoud en investeringen 
Ri jksvastgoedbedrjifl 

Tijdelijke huisvesting kwetsbare groepen 
kin 

` 

- 

- 

- 

- 

a 

Investeringsimpuls verduurzaming 
maatschaePelijk vastgoed 

De bouwmoet doorbouwen 

Beschikbaar houden van grond 

Marktverkenning corporaties 

Door-bouwlocaties 

Frontloaden Wonln bouwim uis2 

Verlenging termijn heffingsvermindering 
(2014-2018) 

Vraagondersteuning 

Aanpassen SEEH 

w ̀ 

- 

• 111a 

- 

Heffingsvermindering nieuwbouw verhuurderheffing 
Afgesproken is dat de sluiting per 1 juli wel nu wordt gecommuniceerd, maar de 
dekking van de overschrijding niet in het kortetermljnpakket terecht komt. Hierbij 
nadere Informatie over de timing van de bekendmaking van de sluiting per 1 juli 
en het te dekken bedrag. 

1Dit Is het investeringsvolume. Hiervan Is 5-. y  ii een schuif van Investeringen, ` vergt 
additionele middelen. Het effect op de begroting gaat via de gebruikersvergoeding. 
2 Totaal budgettair beslag bij frontloaden blijft binnen de bestaande middelen en wordt: 

2020: X1:2.61, 2021: SA.2 ti, 20225.1.2.6. en 2023: 1X-2 
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Bekendmaking van sluiting heffingsvermindering nieuwbouw 
De sluiting van de heffingsvermindering voor nieuwbouw voor nieuwe aanvragen 
per 1 juli moet uit oogpunt van rechtzekerheid tijdig, zo'n anderhalve maand van 
te voren worden aangekondigd. Hiertoe zal spoedig een brief aan de Tweede 
Kamer aan u worden voorgelegd, die dan na het bestuurlijk overleg met Aedes op 

13 mei aan de Kamer kan worden verzonden. In de brief wordt een link gelegd 
met het doorbouwpakket door aan te kondigen dat de effecten van de huidige 
situatie in verband met de Coronamaatregelen op de bouw in de gaten worden 
gehouden en zo nodig aanvullende maatregelen worden genomen. Afhankelijk 
van de timing van de aankondiging van het korte termijn pakket van het 
doorbouwplan kan bezien worden of deze boodschap op dat moment al steviger 
kan. Wij adviseren echter niet te wachten op de communicatie van het 
doorbouwplan met de aankondiging van de sluiting, omdat hier geen 
vertraging in mag optreden. 

Nadere duiding te dekken bedrag vanwege overschrijding heffingsvermindering  

nieuwbouw  
De discussie over de vraag hoe om te gaan met de overschrijding van de € 
I✓] die voor de eerste 10 jaar beschikbaar is voor de heffingsvermindering 
nieuwbouw. Op dat moment moet ook nader bezien worden om welke omvang 
het bij deze overschrijding dan gaat. Op dit moment is voor5:1,2•5 1 aan 
heffingsverminderingen aangevraagd. Het aantal dagelijks binnenkomende 
aanvragen is inmiddels wat gedaald en zit rond €5..E.2.5-1• per dag. In dit tempo 
is op 1 juli (tijdstip van sluiten) een bedrag van net geen €5.t.2.1. bereikt 

(waarbij wel het risico is dat het aantal aanvragen na bekendmaking van sluiting 
weer gaat oplopen). De daadwerkelijk kosten zullen evenwel lager liggen. Tot op 
heden (ervaring mbt eerdere heffingsverminderingen) blijkt al 15% van de 
heffingsverminderingen uiteindelijk niet tot uitbetaling te komen. Dit percentage 
kan uiteindelijk nog hoger liggen, omdat van de hiervoor genoemde 
heffingsverminderingen er ook nog een groot deel open staat. ( en alsnog kan 
verlopen). Tegelijkertijd wordt nu wel in overleg met Aedes bezien hoe de 
aangemelde projecten zoveel mogelijk daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan 
worden. Rekening houdend met een uitval van 15% à 25% zou bij een bedrag 
van   aan aanvragen uiteindelijk  2] à 5.1.2.b1 daadwerkelijk 
tot uitbetaling komen. De overschrijding blijft dan dus beperkt toto? 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan Minister BZK 

Van Directeur B&E . 

Doorbouwplan en EIB rapport nota 

Directie Bouwen en Energie 

Contactpersoon 

T2.e 

TT2.e I 

Datum 

18 mei 2020 

Kenmerk 

2020-0000289219 

Samengewerkt met 
Directie Woningmarkt 

Aanleiding 

Het doorbouwplan met een eerste fase crisispakket 2020 voor de bouw is 

afgerond en ligt aanstaande woensdag 20 mei in de MR voor goedkeuring voor. 

Deze nota informeert u over twee hiermee samenhangende elementen: 

1) een videovergadering met stakeholders woensdagochtend voorafgaande aan 

de MR. U heeft tijdens het Actua-overleg van 18 mei jl. aangeven dit op prijs te 

stellen. Dit wordt georganiseerd [ PM tijdstip] 

2) de oplevering door het Economische Instituut voor de Bouw ( EIB) van een 

Bouwbarometer (periodieke monitoring van de crisis in de bouw) en een analyse 

van de crisis in vergelijking met de vorige crisis ( reconstructie), inclusief 

beschrijving van mogelijk effectieve crisismaatregelen.'Deze kunnen 

ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van een doorbouwplan voor fase 2. 

Advies 

Kennisnemen van de nota. 

Kern 

1. Bijeenkomst met stakeholders 

Een investeringsplan voor de bouw is een expliciete wens van de. 

stakeholders in de bouw en maakt ook onderdeel uit van de 

gemeenschappelijke verklaring'Samen doorbouwer aan Neder/and'. U 

levert met het doorbouwplan wat u eerder publiekelijk heeft 

aangekondigd en het is een mooi gebaar en een teken van vertrouwen en 

samenwerking als u de hoofdlijnen van het doorbouwplan voorafgaande 
aan de MR met de stakeholders mondeling deelt en hen toelicht hoe u het 

verdere proces voor u ziet. Dat dit fase 1 is voor 2020 en er richting 

Prinsjesdag verder wordt gewerkt aan een doorbouwplan fase 2 voor 2021 

en verder. U kunt partijen vragen steun te geven aan het doorbouwpakket 

als eerste belangrijke stap en vragen mee te denken voor hetgeen in fase 

2 nodig is. En uiteraard ook zelf actief bij te blijven dragen aan actief 

doorwerken in tijden van crisis. 
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EIB-monitor en analyse van crisismaatregelen  

U kunt aangeven dat u verheugd bent dat inmiddels ook opdracht is 
gegeven aan Economisch Instituut voor de bouw (EIB) voor de opzet van 
een monitorinstrument in tijden van crisis (de bouwbarometer). Ook dit 

was een wens van partijen. Deze opdracht is recent verstrekt door 
Bouwend Nederland samen met Techniek NL en de Nederlandse 
Vereniging van Toeleveranciers voor de Bouw (NVTB) met een 50% 
bijdrage vanuit BZK. Hiermee kan een vinger aan pols worden gehouden, 

en wellicht ook de timing en maatvoering van een volgend beleidspakket 
beter worden onderbouwd. Daarnaast heeft BZK zelf ook een opdracht 

aan het EIB gegeven voor een reconstructie van de crises in de periode 
2008-2013, een vergelijking met de huidige crisis en een analyse op 

hoofdlijnen van een mogelijk pakket aan crisismaatregelen. Een eerste 
concept is gereed voor externe consultatie (zie bijlage PM). Partijen zullen 
door het EIB worden uitgenodigd voor het leveren van commentaar. Naar 
verwachting kan het definitieve rapport volgende week worden opgeleverd 

en openbaar worden gemaakt en een ondersteunende rol spelen richting 
een doorbouwplan fase 2. 

Toelichting stakeholders 

Woensdagochtend wordt een overleg ingepland met de belangrijkste stakeholders 

om hen te informeren over het doorbouwplan. De volgende personen worden voor 

het overleg uitgenodigd: 

o Maxime Verhagen (Bouwend NL) 
o Doekle Terpstra (Techniek NL) 
o v.1:2.e (NEPROM) 

0 5J.-1.2.e  (IVBN) 

0 PA-2.e (NVB Bouw) 

o S7T2.e (NVTB) 

o Sharon Gesthuizen (AFNL NOA) 

o Carla Moonen (NL Ingenieurs) 

  (OnderhoudNL) 

0 5fi2.e  '  _] / Laurens Ivens bestuurder VNG 
0 6 fi 2.ë (Aedes) 

o Maarten van Poelgeest (Uitvoeringstafel GO Klimaatakkoord) 

0 5f2.e ,' I (VNO-NCW) 
o Bernard Wientjes (Bouwagenda) 

Toelichting op EIB-rapport 

- Het EIB concludeert dat de teruggang van orderportefeuilles een 

betrouwbare indicator van crisis is. Een krappe woningmarkt en laag 

nieuwbouwniveau vormen geen bescherming tegen mogelijke crisis. 

Overheidsbeleid heeft substantieel invloed op de ontwikkeling van nieuw-

en verbouwmarkten. 
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In maart zijn er forse dalingen geweest in de orderportefeuille en 

offerteaanvragen in de bouw. Andere indicatoren zoals 

consumentenvertrouwen, informatieaanvragen bij het Kadaster en . 

onderhoud door corporaties zijn ook sterk gedaald in maart. 

Het EIB heeft een tiental beleidsopties globaal doorgerekend op effecten 

voor bouwproductie en werkgelegenheid: 

1. Startersleningen 

2. Verhoging NHG-grens 

3. Beperken ruimtelijke restricties 

4. Woningbouwimpuls 

5. Opkoopfonds nieuwbouw 

6. Garantieregeling nieuwbouw 

7.. Korting verhuurderheffing 

8. Verlaging btw-tarief op renovatie 

9. Subsidieregeling voor vervangende nieuwbouw scholen 

10. Subsidieregeling voor verduurzaming particulieren 

Het EIB onderscheidt de maatregelen in drie beleidslijnen: vraagstimulering via 1, 

2 en 3; herstel- en verbouw via 8 en 9; en projectondersteuning via een 

combinatie van 4 en 5. Het totale pakket kan zorgen dat er 20.000 extra 

nieuwbouwwoningen worden gebouwd en 17.000 banen in de B&U behouden 

blijven ( EIB verwacht dat er dan alsnog 18.000 banen verdwijnen). 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TER BESLUITVORMING 

Aan 

Van 

NHG-premie en kostengrens 2021 nota 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

pT,2..771 
T 5:1.2.e ; 

Datum 

8 september 2020 

Kenmerk 

2020-0000533854 

Bijlage(n) 

2 

De minister 

Directie Woningmarkt 

Aanleiding 

Voor 2021 moeten de NHG-premie en kostengrens opnieuw worden vastgesteld. 
Voor de premie is vorig jaar een methodiek afgesproken die dit jaar weer is 
toegepast. Voor de kostengrens is dit jaar een methodiek uitgewerkt die - samen 
met de voorgestelde kostengrens die daaruit volgt - voorligt voor besluitvorming. 

Advies/actie 

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de voorstellen voor 1 januari 2021 ten 
aanzien van de premie (0,7%) en een nieuwe kostengrensmethodiek (die per 

2021 naar alle waarschijnlijkheid op € 325.000 uit zal komen) en NHG hierover 
uiterlijk 18 september te informeren door bijgevoegde antwoordbrief aan NHG te 

ondertekenen. 

Kern 

Premie: de NHG-premie blijft in 2021 gelijk aan de huidige premie (0,7%). 
• Uit de premie-methodiek volgt dat een premie van 0,7% gepast is. In de 

berekening van de premie is gebruik gemaakt van de meest recente cijfers 
over de verwachte huizenprijsontwikkeling. 

Kostengrens: NHG stelt een nieuwe, stabiele kostengrensmethodiek vast. De 
kostengrens wordt daarmee per 2021 waarschijnlijk € 325.000. 
• Op dit moment bedraagt de kostengrens € 310.000. Dit is gelijk aan de 

gemiddelde woningwaarde van het voorgaande jaar (gebaseerd op de 

maanden juni, juli en augustus). De huidige methodiek werkt echter 
procyclisch doordat het de huizenprijsontwikkeling met gemiddeld een jaar 
vertraging direct volgt. Om het procyclische effect van de kostengrens te 
verminderen en de stabiliteit van de woningmarkt te vergroten, hebt u eind 

2019 met NHG afgesproken dit jaar te werken aan een stabiele kostengrens. 
• Het doel van deze exercitie was om de stabiliteit van de kostengrens te 

vergroten, zonder dat dit tot grote effecten voor de eenvoud van de 
methodiek en de toegankelijkheid van NHG zouden leiden. Op basis van deze 

uitgangspunten hebben NHG, Financiën en BZK ambtelijk overeenstemming 
bereikt over een nieuwe methodiek. 

• De kostengrens zal berekend worden op basis van een langere 

terugkijkperiode zodat het langer duurt voordat huizenprijsontwikkelingen 
volledig zijn doorgewerkt in de kostengrens. In de nieuwe systematiek kijkt 
NHG 39 maanden terug in plaats van de huidige 3 maanden; de 
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terugkijkperiode wordt derhalve met 3 jaar verlengd. Dit zorgt ervoor dat de 
stabiliteit van de kostengrens sterk toeneemt. 

• . Om voldoende aansluiting te vinden bij de werkelijke ontwikkelingen op de 
woningmarkt en de toegankelijkheid van NHG op de lange termijn te 
waarborgen, wordt daarnaast een correctiefactor toegepast die de hoogte 
van de kostengrens enigszins (+6%) naar boven bijstelt. 

• Op deze manier neemt de stabiliteit van de kostengrens toe, blijft de 
toegankelijkheid van NHG ook op de langere termijn gewaarborgd en blijft de 
kostengrens nog relatief eenvoudig. Ook met het oog op de mogelijke 

gevolgen van de coronacrisis op de huizenprijzen is het verstandig nu te 
streven naar een stabiele kostengrens. De kostengrens zal onder de nieuwe 
methodiek hoger zijn in laagconjunctuur en vice versa. 

• O'm grote effecten op de kostengréns te voorkomen, wordt de stabiele 
kostengrensmethodiek in 3 jaar geleidelijk ingevoerd. Volqend iaar zal de  

kostengrens gelijk zijn aan waarschijnlijk € 325.000 in tegenstelling tot €  
330.000 onder de huidige methodiek.  

• De kostengrens stijgt daarmee per 2021 minder hard dan onder de oude 
systematiek. In de markt kan dit ais negatief gezien worden. Het doel is 
echter op de langere termijn een stabiele kostengrens in te voeren. Met een 
gefaseerde invoering weten we grote effecten op korte termijn te voorkomen. 
Indien de huizenprijzen door de coronacrisis dalen, zorgt de kostengrens juist 
voor een dempend effect. 

• Ambtelijk Financiën heeft aangegeven geen groot voorstander te zijn van een 

correctiefactor omdat dit de eenvoud van de methodiek raakt. Ambtelijk BZK 
heeft benadrukt het wel belangrijk te vinden de toegankelijkheid van het 
NHG-instrument ook op de lange termijn te waarborgen (zonder 
correctiefactor zou de toegankelijkheid van de NHG geleidelijk verminderen). 
De correctiefactor vormt daarmee een compromis. 

Communicatie kostengrens 
• Op maandag 21 september publiceert het CBS de huizenprijsontwikkeling 

over de maand augustus. Vanaf die datum is het voor NHG mogelijk om de 
definitieve kostengrens per 1 januari 2021 te berekenen. Tegelijkertijd is het 
vanaf die datum ook voor andere partijen mogelijk om de kostengrens 
volgens de huidige methodiek te berekenen en deze te publiceren. Dit 
gebeurt in de praktijk ook daadwerkelijk. Om te voorkomen dat de verkeerde 
kostengrens ( namelijk de te hoge kostengrens van € 330.000) rondzingt in 

de media, is het van belang dat NHG op maandag 21 september tijdig 
communiceert wat de nieuwe kostengrensmethodiek en definitieve hoogte 
van de kostengrens is. 

• Naar waarschijnlijkheid (ongeveer 80%) zal de kostengrens per 1 januari 
2021 gelijk zijn aan € 325.000. De kans dat de kostengrens € 320.000 of 
(alsnog) € 330.000 bedraagt, wordt als klein (ongeveer 20%) geschat en is 
afhankelijk van de huizenprijsontwikkeling in augustus die voor 1/15e deel 

onderdeel uitmaakt van de nieuwe kostengrens. 

Communicatie Kamer 
• Zodra de definitieve kostengrens op maandag 21 september berekend kan 

worden, zult u ook de Kamer informeren. Naar verwachting op 22 september. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TER BESLUITVORMING 

Aan 

Van 

nota 

De minister 

Directie Woningmarkt 

Kamerbrief NHG-premie en kostengrens 2021 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

T 5'.t2®'—, -Z,]. 

Datum 

16 september 2020 

Kenmerk 

2020-0000557421 

Bijlage(n) 
2 

Aanleiding 
Een aantal dagen geleden heeft u NHG goedkeuring gegeven voor het 

implementeren van een stabielere kostengrensmethodiek en het behouden van de 
borgtochtprovisie per 1 januari 2021 ( notitie is als bijlage opgenomen). Op 
maandag 21 september hebben wij de definitieve hoogte van de kostengrens 
volgens de nieuwe kostengrensmethodiek kunnen berekenen. U kunt de Kamer 
hier nu over informeren. 

Advies/actie 

U wordt geadviseerd de Kamer te informeren over de nieuwe 

kostengrensmethodiek, de kostengrens die daar uit voortvloeit en de 
borgtochtprovisie van NHG per 1 januari 2021 door bijgevoegde Kamerbrief te 
ondertekenen. 

Kern 

• Eerder bent u akkoord gegaan met het stabiel houden van de huidige NHG-
premie op 0,7% en het instellen van een nieuwe kostengrensmethodiek bij 

de NHG. 
• Op maandag 21 september is de kostengrens definitief berekend. U kunt de 

Kamer hier nu over informeren. In de Kamerbrief benadrukt u het belang om 

juist in deze onzekere tijden nog meer te streven naar prettig wonen. Met 
een stabiele NHG-premie die u per 1 januari 2020 heeft ingevoerd en de 

stabiele kostengrens waar u samen met NHG aan gewerkt heeft,. neemt u 
daar een aantal stappen in. Het NHG-instrument kan zo ook toegankelijk 
blijven als.het minder goed gaat op de woningmarkt. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Aan M.BZK 

Van directie WM 

Voorbereidend dossier.interpellatieverzoek EK over motie 
Kox c.s. ( huurstop) 

nota 

Directie Woningmarkt 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

T 5;1.2.e . --I 

Datum 
27 mei 2020 

Kenmerk 

2020-0000414151 

Aanleiding 

De Eerste Kamer heeft u feitelijke vragen gesteld over de uitvoering van de motie 
Kox c.s. ( huurstop). De Eerste Kamer besluit op 2 juni over een 
interpellatieverzoek naar aanleiding van uw beantwoording op 29 mei jl. 

Advies/actie 

U wordt gevraagd om kennis te nemen van het dossier. 

Kern 

• Uw boodschap is dat u de zorgen van de Eerste Kamer over huishoudens met 
betalingsrisico's deelt en u zich inzet voor oplossingen voor deze mensen. 

• De Eerste Kamer vraagt zich af of maatwerk voldoende gewaarborgd is. 
• U kunt aangeven dat maatwerk het beste helpt voor huurders met problemen. 

Nibud heeft zich ook positief uitgelaten over gericht maatwerk. 
• U kunt erkennen dat generieke maatregelen natuurlijk duidelijker zijn voor 

huurders. Echter de huurverhoging (a € 15 per maand in de corporatiesector) 
uitstellen helpt niet de huishoudens die getroffen worden door de coronacrisis. 

• U zet zich in voor de groep huishoudens met betalingsrisico's, deze groep 
neemt de afgelopen jaren dan ook af. U heeft hierop ingezet via passend 
toewijzen, huurtoeslag en de heffingsvermindering in de verhuurderheffing 
voor het bouwen van betaalbare woningen door woningcorporaties. 

• Voor een deel van de huishoudens blijft er een betalingsrisico (de 
huishoudens met de laagste inkomens). Het Nibud geeft aan dat de hoogte 
van de woonlasten niet altijd het probleem is, maar dat ook de hoogte van 
het inkomen een rol speelt. U overlegt ook met de staatssecretaris van SZW 

over deze groep. 
• U vindt het belangrijk dat verhuurders de mogelijkheden hebben en benutten 

om maatwerk toe te passen voor huurders die in de betalingsproblemen door 
Corona komen. U dient daarom op korte termijn het wetsvoorstel Tijdelijke 

huurkorting in. Dit past binnen de nadere invulling van het statement dat u 
met verhuurders heeft afgesproken. 

• U krijgt dit najaar zicht op de resultaten van het maatwerk en de 
huurverhogingen. U houdt dit scherp in de gaten en grijpt in als dat nodig is. 

U kunt dan aanvullende specifieke of generieke maatregelen. Dit betekent dat 
u bij de huurverhogingsronde van 2021 kunt kijken of u letterlijk invulling 
gaat geven aan de motie Kox. De vraag is wel wanneer een dergelijke 

maatregel proportioneel, doeltreffend en tijdig is. 
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Datum 
27 mei 2020 

Kenmerk 

2020-0000414151 

Teqemoetkomen aan de bezwaren van de Eerste Kamer 
• U kunt hierbij aangeven dat u heel scherp gaat zitten op de monitoring 
• U kunt hierbij aangeven dat huurders die niet tegemoetgekomen worden door 

de verhuurders zich absoluut moet melden bij de Woonbond. 
U sluit een aanvullende huurmaatregel niet uit als blijkt dat ( 1) het maatwerk 
niet voldoende is gewaarborgd en wordt toegepast en/of ( 2) de economische 
nasleep van de coronacrisis groot blijkt. 

Politieke context 
• SP, GroenLinks en PvdA in zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer 

geven aan dat zij een huurbevriezing dit jaar willen. 
• De Tweede Kamer reeds een schriftelijk overleg aangekondigd over de brief 

Huurbeleid in tijden van Corona: Gericht problemen voorkomen. 

Communicatie 
Met uw woordvoerder wordt afgestemd welke communicatie wordt ingezet. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van 

Minister van BZK 
Directie Woningmarkt 

contactpersoon 

5.T 2:á 

T 5.12è• 

nota 

6 juni Zola 

Kenmerk 
2tí16-0000339362 

Voorbereiding platform hypotheken 

A 

Aardeiding/probkanaMting 

Op donderdag 14 juni van 14.00-15.00 vindt de slotbijeenkomst van het Platform 
hypotheken plaats. U heeft ingestemd deze bijeenkomst voor te zitten. Het 
tijdstip staat in uw agenda. De slotbijeenkomst zal plaatsvinden bij het ministerie 
van BZK, in zaal Z36-30. Hierbij ontvangt u de voorbereiding voor deze 
bijeenkomst. 

Met o PMe•n1ien °72.•i 1';, á̀141,a 1116 
Het doel van de slotbijeenkomst is om de resultaten van het platform hypotheken 
te presenteren en steun te creéren voor deze oplossingsrichtingen. Tevens geeft 
dit de gelegenheid voor u om kennis te maken met de belangrijkste spelers in de 
hypothekensector. Met uw voorzitterschap benadrukt u het belang dat het 
ministerie van BZK hecht aan de werkwijze en de resultaten van het platform. 

Wij adviseren u om kennis nemen van de voorbereiding voor de slotbijeenkomst 
van het platform hypotheken. Als u nog aanvullende informatie wenst, dan horen 
wij dat graag. á.1.2.é „ , 5.1.2.e " ..i 1. , als ook de 

1.2.é ; en verantwoordelijke beleidsmedewerkers'', 5.1.2.+9 .,•; i 
, zullen aanwezig zijn als ambtelijke on- - rsteunmg. 

9atroldcen ander ~ 

Woningmarkt, Bouwen en Energie. 

Het platform hypotheken organiseert BZK in samenwerking met het Ministerie van 
Fnancien en de Autoriteit Fnanciéle Markten (AFM). 

To~ng 

Het programma van de slotbijeenkomst bestaat uit vier onderdelen en zal er als 
volgt uit zien: 

14:00 — 14.15 Opening door minister en voorstelronde deelnemers 
14:15 — 14:30 Presentatie van de resultaten en genomen stappen 
14:30 — 14:45 Reactie van de deelnemers op de resultaten 
14:45 — 15:00 Toekomst platform hypotheken en afsluiting 

De genodigden zijn de directeuren van banken, verzekeraars, 
hypotheekadviesketens en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de 
Vereniging Eigen Huis (VEH), het Nibud, de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 
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Datum , • 

'6 juni 2018 -" 

. Kenmerk 
20i8-00003á9j62' 

de AFM en het ministerie van Financiën. In bijlage 1 treft u de deelnemerslijst van 
de slotbijeenkomst aan. In bijlage 2 de agenda. Per onderdeel geven wij 
onderstaand een korte toelichting en voorzien wij u van korte spreekteksten. 

1. Opening 
Onderstaand hebben wij spreektekst om mee te openen opgesteld. Nadat u de 
bijeenkomst heeft geopend is er gelegenheid voor een korte voorstelronde en 
nadere kennismaking met de deelnemers. 

Suggestie voor inbreng: 
• Ik heet u van harte welkom bij het platform hypotheken Dit is het tweede 

jaar dat het Rijk dit platform organiseert Het platform is dit jaar verbreed en 
richt zich nu op meer onderwerpen dan enkel maatwerk bij 
hypotheekverstrekking 

• Ik ben erg blij dat kredietverstrekkers, hypotheekadviseurs, het 
Waarborgfonds Eigen Woningen, consumentenorganisaties en het Rijk op deze 
manier gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor knelpunten bij 
hypotheekverstrekking Het platform hypotheek is dan ook nadrukkelijk 
opgenomen in de Nationale Woonagenda omdat dit één van de instrumenten 
is om de toegankelijkheid van de koopmarkt nu en in de toekomst op peil te 
houden 

• Andere maatregelen die dit kabinet op de woningmarkt inzet, zijn gericht op 
het vergroten van het aanbod en het versnellen van de bouwproductie, zowel 
op de koopwoningmarkt als de middensegmenthuurmarkt Het is bijvoorbeeld 
belangrijk dat het woningaanbod is toegesneden op specifieke doelgroepen als 
starters, maar ook ouderen en gezinnen Dit zijn grote opgaven die samen 
met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties wordt opgepakt Ik 
ben ervan overtuigd dat zon gezamenlijke aanpak, waarbij elke stakeholder 
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bijdraagt, tot resultaten gaat leiden 

• Het platform hypotheken past deze aanpak al vanaf het begin toe Ook is er 
vanaf dat moment al aandacht voor deze specifieke doelgroepen Ik vind dat 
mooi om te zien en ik ben ook erg blij met de resultaten die door deze aanpak 
worden behaald en ieders bijdrage daaraan 

• Voordat we overgaan tot een korte presentatie van de belangrijkste resultaten 
wil ik even een rondje maken en u vragen om u kort voor fe stellen 

2. Presentatie van"de resultaten en genomen stappen 
  zal kort de resultaten van het hypotheek platform presen-
teren. De resultaten op de onderwerpen senioren, starters en verduurzaming 
komen aan bod. Wij hebben de presentatie bijgevoegd ( Bijlage 3). Aan het einde 
van dit onderdeel zal de deelnemers gevraagd worden of zij kunnen instemmen 
met de conclusies. Een Kamerbrief met een weergave van deze conclusies zal na 
de slotbijeenkomst met de Kamer worden gedeeld. De kamerbrief is op 
hoofdlijnen voorafgaand aan de bijeenkomst met de deelnemers gedeeld. Deze 
versie van de geannoteerde kamerbrief hebben wij tevens bijgevoegd ( Bijlage 4). 

3. Reactie deelnemers 
Tijdens dit onderdeel wordt aan de deelnemers de gelegenheid gegeven om te 
reageren op de resultaten en conclusies van het platform hypotheken. 

3,fá lna 2:ván.4. 



24 

-ebatum . 
•6'juni 2018 

Kenmerk 
.2018-0000339362• 

We verwachten dat de deelnemers zich op hoofdlijnen kunnen vinden in de 

conclusies. Vorig jaar hebben VEH, Rabobank en 5.1.2.@7 een brief naar minister 
Plasterk gestuurd dat er onvoldoende verzilvermogelijkheden zijn en ons verzocht 

om mogelijke barrières weg te nemen. Tijdens de werkgroepen van het platform 

konden VEH en Rabobank zich vinden in onze analyse rondom verzilveren. Het is 

mogelijk dat VEH ten aanzien van verzilverproducten aangeeft dat er meer 
mogelijkheden moeten komen voor ouderen om overwaarde te verzilveren en dat 

de overheid hier regie zou moeten pakken. Ook zou er bij consumenten nog 

teveel onbekendheid zijn over de huidige mogelijkheden tot verzilveren. Wij zullen 

VEH in dat geval ambtelijk van een reactie voorzien, in lijn met de conclusies van 

het platform: op dit moment is de vraag naar verzilverproducten beperkt en 

bestaan er verschillende mogelijkheden om hierin te voorzien. Het is belangrijk 

dat senioren goed inzicht hebben in de mogelijkheden die er zijn om een 

hypotheek af te sluiten en te verzilveren. Wij zijn blij dat wij met VEH hebben 

kunnen afspreken dat zij op korte termijn hier aandacht aan zullen besteden 

richting hun leden. Ook hebben we seniorenorganisaties KBO-PCOB en ANBO hier 

op gewezen. 

4. Toekomst platform hypotheken en afsluiting 

Ter afsluiting kunt u de belangrijkste conclusies van het platform herhalen en de 

gehele sector danken voor hun inzet. 

Suggestie voor inbreng: 

• Nu we richting het einde van deze bijeenkomst gaan, zal ik de belangrijkste 

conclusies van deze bijeenkomst op een rij zetten 

• Zoals ik ook aan het begin benoemde, ben ik erg enthousiast over de wijze 

waarop wij hier met zijn allen aan tafel zitten en komen tot oplossingen voor 

knelpunten die we binnen de sector zien 

• We hebben vanmiddag gesproken over de onderwerpen senioren, starters en 

verduurzaming 

Voor senioren zijn er veel mogelijkheden bijgekomen Zo heeft het 

WÉW bijvoorbeeld een kader ontwikkeld zodat dat senioren nu als de 

regels knellen toch kunnen verhuizen naar een goedkopere 

koopwoning 

• Voor starters zien we veel aandacht voor marktinitiatieven die de 

bestendigheid van flexibel inkomen aantonen 

• Op verduurzaming zie ik brede steun om hier meer mee te doen en 

daarom oproep ik de sector dan ook op hier actief mee aan de slag te 

gaan voor de nieuwe klant als de huizenbezitter Verduurzaming moet 

een vast onderdeel worden van het koop- maar ook het beheerproces 

• De resultaten van het platform worden opgenomen in een kamerbrief Ik ben 

blij met de brede steun die ik vandaag zie voor de oplossingsrichtingen en de 

voortvarendheid waarmee deze worden opgepakt Hier en daar hoor ik dat. 

een kleine aanpassing nog wenselijk is en die input nemen wij natuurlijk mee 

• Vorig jaar is aangekondigd dat het platform op een (semi)-jaarlijkse 

frequentie zal plaatsvinden Met de opbrengst van dit jaar kan ik niet anders 

oordelen dan dat ik dit een hele goede zaak vind Dit betekent dat wij, na 

afronding van dit platform, eind 2018 alweer zullen starten met het platform 
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Datum 

.- 6_juni 2018 

' Kenmerk 

,;2018-0000339362-

voor 2019 Wanneer u suggesties heeft voor onderwerpen die dan de 
aandacht moeten krijgen, dan ontvang ik die graag 

• Dan rest mij nu u te bedanken voor uw inbreng vandaag en de bereidheid om 
dit platform een succes te maken 

Politieke context 

Het platform is gestart omdat diverse Kamermoties aandacht vroegen voor 
knelpunten bij hypotheekverstrekking aan bepaalde doelgroepen. In 
Kamerstukken wordt regelmatig verwezen naar het platform. Ook dit jaar wordt 

met het platform invulling gegeven aan diverse moties en toezeggingen rondom 
hypotheekverstrekking. 

Communicatie 

Er is doorgaans positieve berichtgeving rondom het platform. Dit jaar zullen we, 
na verzending van de Kamerbrief, in overleg met communicatie de oproep ten 
aanzien van verduurzaming breder onder de aandacht brengen. 

,4 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 

Van 

nota 

Minister van BZK 

Wonen 

Verzending 'O/M in balans' aan TK en EK 

Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

DG Bestuur, Ruimte en 

Wonen 

Contactpersoon 

6:1:2ev` 

T 5.12.e . 

Datum 

10 maart 2021 

Kenmerk 

2021-0000140686 

Aanleiding 

Het rapport Opgaven en middelen woningcorporaties in balans' ligt voor in de MR 
van 19 maart. Er worden geen opmerkingen verwacht. Na de MR kunnen de brief 
en het onderliggend rapport aan beide Kamers worden gestuurd. 

Advies/actie 

Tekenen brief en na akkoord van MR brief en rapport laten versturen aan Eerste 
Kamer en Tweede Kamer. 

Kern 

• U heeft de.TK toegezegd tbv de formatie met maatregelenpakketten te komen 
als indicatie voor hoe de geconstateerde tekorten bij corporaties opgelost 
kunnen worden. 

• Voor deze rapportage zijn de doorrekeningen van begin 2020 geactualiseerd 
met nieuwe cijfers voor demografie, economie en de maatregelen van 
Prinsjesdag. Het actuele tekort in 2035 bedraagt € 24 mid., tegenover € 30 
mid. in de zomer. 

• Het tekort in 2035 is een ondergrens, vanwege de gehanteerde 
rekenmethoden. Door de maatregelenpakketten op dat bedrag te richten, zal 
er naar verwachting voldoende investeringszekerheid zijn tot in eik geval 
2030. In de brief is benoemd dat periodieke actualisatie van de berekeningen 
wenselijk is om op tijd bij te kunnen sturen indien nodig. 

• Er worden in de brief en rapportage twee samenhangende 
maatregeipakketten toegelicht: 
o Het eerste pakket is gebaseerd op lastenverlichting voor de sector, onder 

andere door halvering van de verhuurderheffing en gerichte subsidies om 

regionale tekorten op te lossen, en heeft dus ook een flink prijskaartje (€ 
1,75 mrd. in 2025). Dit pakket sluit in grote mate aan op het voorstel van 
Aedes en andere partijen in de Actieagenda Wonen. 

o Het tweede pakket gaat uit van maatregelen om de inkomsten van 
corporaties te vergroten en hun. opgave te verkleinen. Dit kost per saldo 
geen publieke middelen. De combinatievan een huurverhoging boven 

inflatie van 0,2% per jaar en het beperken van de doelgroep tot een 
inkomen van € 35.000, lost in dit pakket het grootste deel van het tekort 
op. Daarnaast worden kleinere maatregelen ingezet om het tekort op 
regionaal niveau ook op te lossen. 

Het betreft een technische briefen rapportage; er worden geen beleidskeuzes 
gemaakt. De brief ligt in de MR voor. Er worden geen opmerkingen verwacht. 
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Kenmerk 

2021-0000140686 

• De afgelopen dagen zijn de laatste cijfers en figuren in de brief en rapportage 
nog gecontroleerd en geactualiseerd. Dat heeft tot enkele wijzigingen geleid. 

• Belangrijkste verschil t.o.v. de MR-versie is dat uit herberekening volgt dat in 
het lastenverlichtingenpakket vanaf 2025 ca. 150min meer aan regionale 
subsidies nodig is. Het totaal komt dan op € 1,75mid vanaf 2025 ipv € 1,6 

mld. EZK en FIN zijn hiervan op de hoogte. 
• De EK ontvangt brief en rapport ook, net als voor de zomer. De financiële 

positie van corporaties kan aandacht krijgen bij de behandeling van de 
Woningwet in de EK. 

• De brief en rapportage zijn ambtelijk afgestemd met EZK en FIN. Aedes is 
eveneens bekend met de inhoud. Woonbond en VNG worden voor verzending 
geïnformeerd. 

• Bij publicatie zal op woningmarktbeleid.nl een nieuwsbericht worden 
geplaatst. De komende weken wordt ook aanvullende informatie (verdieping 
maatregelen, methodologie, etc.) gepubliceerd via de website. . 

Toelichting 

Het traject levert de volgende inzichten op: 
o Het meest doelmatig binnen het pakket lastenverlichting is een halvering van 

de verhuurderheffing, aangevuld met regiogerichte subsidies (opbouwend naar 
samen € 1,75 mld per jaar vanaf 2025). De gehele verhuurderheffing in een 
fonds zetten en uitkeren aan corporaties, levert onvoldoende 
investeringscapaciteit op. Andersom is het volledig afschaffen van de heffing te 
ongericht en het kost meer. 

o_ De resterende opbrengst van de verhuurderheffing is groter dan de 

regiogerichte subsidies. Wordt rekening gehouden met de compensatie voor de 
huurbevriezing, dan zal gedurende de volgende kabinetsperiode slechts een 

zeer beperkt deel van de heffing naar de algemene middelen vloeien of 
anderszins ingezet kunnen worden. 

o Er zijn grote regionale verschillen in zowel opgaven als middelen. Met bv. een 
halvering van de verhuurderheffing ontstaan er regio's met meer middelen dan 
ze voor hun opgave nodig hebben (overmaat), maar is er ook een beperkt 
aantal regio's dat nog steeds met grote tekorten kampen. Met name de 
disbalans in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam is hardnekkig. 

o Deze regionale knelpunten oplossen vergt een relatief grote inzet, waarbij het 
voor de Rijksbegroting doelmatiger is zoveel mogelijk het tarief van de 
verhuurderheffing te verlagen en zo min mogelijk specifieke subsidies te 
geven. Daarbij ontstaat dan wel relatief meer `overmaat' dan wanneer meer 

met subsidies gewerkt zou worden. Eenvoudige en goedkope oplossingen zijn 
binnen het huidig stelsel niet voorhanden. Het is desalniettemin logisch om de 
komende tijd te blijven zoeken naar mogelijkheden om het tekort te 
verzachten, bijvoorbeeld door het inzetten van meer vermogende corporaties 

uit buurregio's. l 
o Het veranderen van de grondslag in de verhuurderheffing of beperken van de 

maximale WOZ-waarde waarover heffing verschuldigd is, heeft geen 

noemenswaardig effect voor de tekorten indien via andere maatregelen 
(halvering verhuurderheffing, huurverhoging) de tekorten in regio's als de MRA 
en U16 al grotendeels zijn opgelost. Voor de regio Haaglanden/Midden-

Holland/Rotterdam biedt de maatregel geen oplossing. Bij handhaving van de 
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verhuurderheffing zou een meer evenwichtige verdeling van de lasten dan 
vooral bijdragen aan de uitlegbaarheid van die verdeling. 

o Het is ook mogelijk om zonder lastenverlichting de balans te herstellen, maar 
ook dat heeft een .prijs. Bijvoorbeeld dat corporaties geen bijdrage kunnen 
leveren aan het ( lage) middenhuursegment, dat structurele huurverhoging 

geaccepteerd moet worden, of dat corporaties een kleinere doelgroep bedienen 
en de overige huishoudens dus elders ondergebracht moeten worden. De 
vraag blijft open welke partijen en segmenten de doorgeschoven opgaven dan 
wel oppakken. 

o Vanuit de niet-DAEB-tak zouden corporaties de komende 15 jaar zo'n 100.000 
middenhuurwoningen kunnen bouwen. Wordt dat niet gedaan, dan zouden de 
middelen een significante bijdrage (€ 6-7 mid) kunnen leveren aan het dichten 
van het tekort in de DAEB. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan minister BZK 
Van directie Wonen 

Wijziging Voorwaarden en Normen NHG 1 juli 2021 nota 

Bestuur, Ruimte en Wonen 

Wonen 

Contactpersoon 

5.e ..  

T 6.1:2.e 

Datum 

15 april 2021 

Kenmerk 

2021-0000186065 

Bijiage(n) . 

4 

samengewerkt met 

ministerie Financien 

Aanleiding 

NHG is voornemens haar Voorwaarden & Normen (V&N) aan te passen per 1 juli 
2021 en vraagt uw goedkeuring hiervoor. 

Advies/actie 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de gewijzigde V&N door bijgevoegde 
antwoordbrief aan NHG te ondertekenen. 

Kern 
• Halfjaarlijks past NHG haar voor Voorwaarden & Normen (V&N) aan. Op die 

manier zorgt NHG ervoor dat het instrument aansluit bij de meest actuele 
ontwikkelingen in de hypotheekmarkt en weet NHG nieuwe innovaties in de 
markt te introduceren. De drie belangrijkste wijzigingen in de V&N zijn: 
o Het gebruik van brondata wordt toegestaan. Brondata is data die direct 

ontsloten wordt vanuit de plek waar het origineel is opgeslagen, zonder 
tussenkomst van derde partij. Steeds meer marktpartijen in het 
hypotheekproces maken gebruik van brondata. Met deze wijziging wil 
NHG innovatie en het gebruik van brondata in de hypotheekketen verder 
stimuleren. 

o Desktoptaxaties worden voor taxaties tot 90% LTV toegestaan. Vanaf 30 
juni zijn zuiver modelmatige taxaties niet meer toegestaan conform 
richtsnoeren van de Europese Bankenautoriteit. Bij een desktoptaxaties is 
een modelmatige taxatie het uitgangspunt en vindt controle plaats door 
een taxateur. Dit is een goedkoper alternatief dan een taxatierapport op 
basis van fysieke taxatie. 

o Met het, vervallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar wordt rekening 
gehouden in de hypotheekverstrekking (zie toelichting). 

• De bovenstaande wijzigingen worden conform reguliere systematiek niet per 

aparte brief aan de TK gecommuniceerd. NHG informeert de marktpartijen 
voor 1 mei over de gewijzigde V&N per 1 juli. 

Toelichting (op punt vervallen hypotheekrenteaftrek) 

In de V&N van 1 juli 2021 wordt duidelijkheid gegeven hoe rekening gehouden 

moet worden met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar. Vanaf 
2031 vervalt de renteaftrek voor sommige klanten. NHG voert daarom in de V&N 
twee wijzigingen door: 

• Voor de bepaling van de maximale leenruimte moet rekening worden 

gehouden met verval van hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar. De maximale 
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Datum 
15 april 2021 

Kenmerk 

2021-0000186065 

leenruimte wordt in deze gevallen lager. Dit is inherent aan de 
leennormensystematiek en geldt ook voor niet-NHG hypotheken. Dit heeft in 

2021 alleen betrekking op klanten die in 2031 geen recht meer hebben op 
hypotheekrenteaftrek. 
NHG staat toe dat huishoudens met een hypotheek uit de periode 2001-2013, 
die na 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek bij een aflossingsvrije hypotheek 
verliezen, een eventueel aflossingsvrij deel mogen doorzetten nadat hun recht 
op hypotheekrenteaftrek afloopt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 
huishouden dat in 2020 een nieuwe hypotheek heeft afgesloten met NHG 
(waarvan een deel aflossingsvrij), nadat ze eerder een hypotheek met een 
aflossingsvrij deel hebben gehad. Voorde nieuwe hypotheek wordt een 
volledige borgtochtprovisie betaald en heeft de consument weer 30 jaar NHG-

garantie. Met deze wijziging in de V&N wordt voorkomen dat deze 
huishoudens het aflossingsvrije leningdeel verplicht en met kortere looptijd 
moeten aflossen om de NHG-garantie te behouden. Dit is niet voor iedereen 
financieel passend. Zonder deze wijziging zou voor deze groep binnen de 

periode van 30 jaar de garantie mogelijk komen te vervallen, waardoor 
consumenten die wel borgtochtprovisie hebben betaald toch een 
restschuldrisico lopen. Het wordt alleen mogelijk om de huidige leningvormen 
ongewijzigd voort te zetten, niet om nieuwe aflossingsvrije leningen zonder 
hypotheekrenteaftrek af te sluiten. Er wordt niets veranderd aan de (annuïtair 
dalende) 30-jaars borgstelling op NHG-hypotheken. De verwachting is dat 
deze wijziging geen effect heeft op de achtervangrisico's voor NHG. Financiën 
is akkoord met deze wijziging. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan Minister van BZK 

_nota. 

Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

DG Bestuur en Wonen 

Contactpersoon 

6.1.2.e 

T 6'1.8.=, 

Datum 
20 april 2018 

Kenmerk 

2018-0000244955 Nationale woonagenda 2018-2021 

Aan leid ing/probleemstelling 

Voor de zomer biedt u de Nationale woonagenda 2018-2021 aan de Tweede 
Kamer aan. In de aanloop daarheen zal eind mei ( nu 30 mei) de ondertekening 
door alle betrokken partijen plaatsvinden en wordt de agenda via de voorportalen 

in de MR van 18 mei vastgesteld. Op 24 mei vindt het AO Staat van de 
Volkshuisvesting plaats. 

Gelijktijdig met de Nationale woonagenda ligt in de CFEZIL van 24 april ter 
bespreking het wetsvoorstel ATAD1 voor, dat door FIN is ingediend. Gezien het 

belang van woningcorporaties bij het realiseren van de kabinetsambities rondom 
woningbouwproductie en verduurzaming, zien wij in deze gelijktijdige behandeling 
een aanknopingspunt om de financiële positie van corporaties voor het voetlicht 

te brengen. Met het oog op de CFEZIL van 24 april vernemen wij graag uw 
eventuele opmerkingen. 

Advies/actie 

• Akkoord te geven op het in de CFEZIL benoemen dat de financiële positie 
van corporaties tekortschiet ten opzichte_ van de bouw- en 
verduurzamingsambities van het kabinet. Door dit in dit stadium te 
benoemen sorteren we voor op een eventuele tegemoetkoming voor de 
sector in de augustusbesluitvorming. 

• De momenten van het AO Staat van de Volkshuisvesting en de 

ondertekening van de Nationale woonagenda op elkaar af te stemmen; bij 
voorkeur door het BO WRO te vervroegen naar uiterlijk 22 of 23 mei. Zo 

kunt u tijdens het AO verwijzen naar de concrete afspraken die in de 
Nationale woonagenda zijn gemaakt. 

• Kennis te nemen van de conceptversie van de Nationale woonagenda 
(bijgevoegd). Hierin staan drie thema's centraal: vergroten en versnellen 
van het aanbod, betaalbaarheid en beter benutten van de bestaande 
voorraad: 

Betrokken BZK onderdelen 

dWm, FEZ 

Toel chting 
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Datum 

20 april 2018 

Kenmerk 

2018-0000244955 

Financiële positie corporaties in relatie tot ambities 
Voor het verwezenlijken van de bouw- en verduurzamingsambities hebben 
woningcorporaties een belangrijke rol. Het realiseren van deze ambities vergt 

aanzienlijke financiële inspanningen van corporaties. Uit een eerste interne 
verkenning blijkt dat de fiscale ontwikkelingen deze kabinetsperiode (ATAD1-
richtlijn, ontwikkeling VPB-afdrachten en endogene oploop verhuurderheffing door 
stijgende WOZ-waarde) een zodanig effect hebben, dat de sector als geheel te 
weinig investeringsvermogen heeft om aan alle doelstellingen voor deze 

kabinetsperiode te voldoen. Ook de opgave voor de lange termijn zal niet 
gerealiseerd kunnen worden. 

Op 19 april heeft de sector via een artikel in de Telegraaf en tijdens het Aedes-
congres aandacht gevraagd voor deze problematiek. 5.•2:e heeft gesteld 
geen afspraken te_ kunnen maken over bouwen en verduurzamen (Woonagenda 
en Klimaatakkoord) als niet ook de financiële positie van de sector besproken 
wordt. In het concept van de Nationale woonagenda is dit in algemene termen 
benoemd als "Het Rijk en Aedes onderzoeken hoe de ambities op de woningmarkt 
en de financiële positie van de sector zich tot elkaar verhouden. Indien er sprake. 
is van tekorten, verkent het Rijk mogelijke mechanismen om middelen in de 
sector optimaal in te zetten. Aedes wordt in die verkenning betrokken. ' en "Bij 
het voorstel voor de implementatiewet van de Anti Tax Avoidance Directive 
(ATAD1) wordt in beeld gebracht wat de effecten van de maatregel op 
woningcorporaties zijn.' 

U heeft aangeven goede ideeën vanuit de sector om de positie te verbeteren, mee 
te nemen naar het kabinet. Om aan deze uitspraak gestalte te geven wordt 
voorgesteld om bij de augustusbesluitvorming de financiële positie van 
corporaties integraal te bezien en af te wegen tegen de ambities die dit kabinet 

heeft. Met het oog op de timing is het nodig om deze situatie zo snel mogelijk te 
agenderen bij de andere departementen. 

De eerste mogelijkheid hiertoe is de CFEZIL van 24 april bij het agendapunt over 
het wetsvoorstel voor de implementatie van de ATAD1-richtlijn (voorzien voor MR 
18 mei). Met het ministerie van Financiën zijn de technische mogelijkheden en 
onmogelijkheden voor een oplossing binnen de ATAD1-richtlijn en compensatie 
via de verhuurderheffing verkend. Omdat in het Regeerakkoord is afgesproken 
om geen gebruik te maken van de algemene uitzonderingen die de richtlijn kent 
en een specifieke uitzondering voor corporaties tot staatssteun leidt, is er geen 
uitzondering in de richtlijn voorzien. Daardoor is het tot augustus onzeker of de 
sector wordt gecompenseerd. 

Belangrijkste.knelpunt bij het vinden van compensatie via andere wegen (zoals 
het verlagen van de verhuurderheffing), is dat elke vorm van compensatie. een 

budgettair probleem oplevert en het ministerie van Financiën binnen de 

budgettaire kaders wil blijven opereren. Een oplossing hiervoor kan niet met 
staatssecretaris Snel gevonden worden, maar moet via minister Hoekstra worden 

gevonden. 

U wordt geadviseerd de volgende punten in de CFEZIL te laten benoemen: 
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Datum 
20 april 2018 

Kenmerk 

2018-0000244955 

• Het ATAD1-wetsvoorstel en de oploop in de verhuurderheffing door de 
stijgende WOZ-waarde, hebben een sterke negatieve invloed op de 
financiële positie van de corporatiesector. Daarmee ontstaat een spanning 
tussen de opgave waarvoor corporaties staan om alle doelen uit het 
regeerakkoord te halen, en de financiële middelen die zij daarvoor tot hun 
beschikking hebben. 

• Om alle ambities van dit kabinet te kunnen halen, heeft de sector als 
geheel meer financiële ruimte nodig. Omdat er geen ruimte is binnen het 
ATAD1-wetsvoorstel voor een uitzondering voor corporaties, moet dan in 
de augustusbesluitvorming van 2018 via een andere route compensatie 
worden geregeld. Dat kan bijvoorbeeld via de verhuurderheffing. 
Hier ligt een verbinding met de motie Ronnes, die verzoekt om het terug 
laten vloeien van de meeropbrengst in de verhuurderheffing. 

• Er is snel duidelijkheid nodig overeen tegemoetkoming. Zolang er geen 
zicht is op tegemoetkoming kan het lastig blijken om afspraken met de 
sector te maken over de benodigde investeringen in bouw, verduurzaming 
en betaalbaarheid (Woonagenda en de Klimaattafel van Diederik 
Samsom). 

Timing AO Staat van de Volkshuisvesting en vaststellen woonagenda 

U hebt de Tweede Kamer toegezegd voor de zomer de getekende Nationale 
woonagenda te presenteren. Met het oog op bespreking in de MR van 18 mei, 
wordt de Nationale woonagenda 24 april in de CFEZIL besproken. Bijgaand vindt u 
de laatste versie. Momenteel spreekt de DGOW begin mei alle partijen om laatste 

punten op te halen en commitment te krijgen op ondertekening door partijen. 

Het tekenen van de Nationale woonagenda vindt plaats in een Bestuurlijk overleg 
met de betrokken koepelorganisaties. Het moet een belangrijke mijlpaal worden 
waarmee alle partijen laten zien samen de uitdagingen op de woningmarkt te 
willen aanpakken. Dit BO staat nu op 30 mei in uw agenda. 

Op 24 mei is het AO Staat van de Volkshuisvesting gepland. De Staat van de 
Volkshuisvesting schetst een beeld van de woningmarkt in relatie tot macro-

economische en demografische ontwikkelingen. 
Tijdens het debat zal ongetwijfeld de vraag gesteld worden over de inhoud van de 

Woonagenda en de acties voor de komende jaren die u zelf zal moeten oppakken. 
Evenwel is het ongemakkelijk en niet netjes naar de overige partijen om vooruit 

te lopen op Woonagenda als die nog niet getekend is. 

Daarom willen wij pleiten om het AO en de vaststelling van de Nationale, 

woonagenda aan elkaar te koppelen. U wordt geadviseerd om het BO te 
verplaatsen naar 22 of 23 mei. Een andere optie is om het AO proberen naar 

achteren te verplaatsen, maar hiervoor is medewerking nodig van de griffie in de 
Kamer. 

Inhoud Nationale woonagenda 
• Zoals eerder met partijen besproken is de Nationale woonagenda langs 

drie thema's opgebouwd. Voor de volledigheid is naast de conceptversie 

van de Woonagenda ook een schematische weergave van de Woonagenda 
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en de samenhang met andere trajecten bijgevoegd. Hierbij een korte 

schets van hetgeen er aan afspraken onder de verschillende thema's is 

opgenomen. 

1. Vergroten en versnellen van het aanbod. Hierbij worden allereerst de 

mogelijkheden die het Rijk samen met partijen al kan nemen om 

bestaande plannen te versnellen benoemd. Ten tweede wordt er 

ingegaan op hetgeen er op de ( middel)lange termijn nodig is om in 

de woningbouwbehoefte te voldoen. Concrete acties die hieronder 

hangen zijn bijvoorbeeld dat partijen moeten nadenken over de 

woningbouwbehoefte en welk type afspraken op regionaal niveau 

daarover wenselijk zijn, zoals toepassing van de Crisis- en 

herstelwet, inzet van expertteams, uitbreiding van de plancapaciteit, 

en daarbij indien nodig de mogelijkheden om de randen aan de stad 

daarbij betrekken, en het benutten van de ladder duurzame 

verstedelijking). Ook wordt de ontwikkeling van landelijk 

ondersteunende instrumenten hierbij betrokken, zoals de 

mogelijkheid voor een ( revolverend) fonds. Verder worden de 

opgaven benoemd die niet los gezien kunnen worden van het 

vergroten van de woningbouwproductie. Het gaat dan bijv. om de 

koppeling met mobiliteit, kwaliteit van de leefomgeving en krimp. 

2. Betaalbaarheid. Dit onderdeel gaat deels om het samen met Aedes, 

de Woonbond en de VNG bezien hoe de toegang tot de sociale sector 

is geregeld (en kan worden verbeterd). Tevens kijken we hoe sociale 

woningen betaalbaar kunnen blijven, waarbij wij partijen uitnodigen 

om het onderling eens te worden over invulling van het gematigd 

huurbeleid ( in navolging van het aflopen van het sociaal 

huurakkoord uit 2015 tussen Aedes en de Woonbond). 

3. Beter benutten bestaande voorraad. In dit deel wordt onder meer 

samen met corporaties gekeken hoe zij actief huurgewenning en 

(tijdelijke) huurkortingen kunnen inzetten om doorstroming van 

bijvoorbeeld ouderen te stimuleren en gaan Aedes en de VNG kijken 

hoe er één landelijk platform kan komen voor woonruimteverdeling 

(bijva dat mensen op de wachtlijst in Amsterdam bouwen ook 

wachttijd op in andere steden). Ook de verschillende afspraken die 

wij met partijen willen maken rondom aandachtsgroepen (ouderen, 

studenten, etc.) zijn onder dit thema verwerkt. 

Pol tieke context 

• Met de motie Ronnes bent u verzocht de meeropbrengsten in de 
verhuurderheffing terug te laten vloeien naar de sector. 

• Met de motie Koerhuis/Van Eijs bent u verzocht herverdeling binnen de sector 
te verkennen. Herverdeling alleen is niet voldoende, omdat ook de middelen 
van de sector als geheel tekortschieten. 

Communicatie 

Pagina 4 van 5 



1 
19 

Datum 

20 april 2018 

Kenmerk 

2018-0000244955 

Donderdag 19 april heeft de Telegraaf, op basis van input van Aedes, bericht over 
de financiële positie van corporaties en dat deze onvoldoende is om de bouw- en 
verduurzamingsambities uit het regeerakkoord te behalen. Tijdens het Aedes-
congres heeft  . 1:2:9` ;  u dit ook meegegeven. U heeft hierop geantwoord dat 
u de situatie herkent en goede ideeën meeneemt ter bespreking in het kabinet. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 

Van 

de minister van BZK 

de DGBRW 

Contactpersoon . 

5fi•te, • a  

T J•.  72.e 

Datum 
3 december 2018 

Kenmerk 

2018-0000929004 

nota Bestuurlijk overleg wonen en zorg 

Aanleiding/probleemstelling 

Op dinsdag 11 december a.s. heeft u, samen met de minister van VWS, van 

16.45-17.30 uur een bestuurlijk overleg over Wonen en Zorg. U wordt  

ondersteund door51 ,2e---̀ • . (5_t2.ea, Woningmarkt) en6 1 2-.e •  
("•,Ie , ,.;;. 
aard. 

Woningmarkt). Het overleg is vooral ceremonieel van 

Advies/actie 

Het doel van het overleg is commitment te verkrijgen van de aanwezige 
koepelorganisaties voor de invulling van het ondersteuningsteam, het 
kennisprogramma, de stimuleringsregeling en de governance zodat de 

uitvoering als een gezamenlijke opgave gevoeld wordt; 
• Het voortouw voor de uitwerking van de stimuleringsregeling ligt bij VWS. 

Minister De Jonge zal dit agéndapunt toelichten; 

• De invulling van het ondersteuningsteam en het kennisprogramma is een 
gezamenlijk product; 

• Vanuit het ambtelijk vooroverleg verwachten wij geen blokkades van één van 
de partijen. Wel kunnen Actiz en Aedes nogmaals aangeven dat passend 
toewijzen volgens hen nieuwe initiatieven bemoeilijkt. 

Betrokken BZK onderdelen 

WM 

Toel chting 

2. Verslag vorige bestuurlijk overleg 30 mei 2018 (Minister van VWS) 
Advies: 
Mocht passend toewijzen ter sprake komen, dan kunt u aangeven dat u de 
bevindingen van de evaluaties van de Woningwet, het 
woningwaarderingssysteem, de huurtoeslag en de afspraken uit de woonagenda, 
waaronder de liberalisatiegreils en het passend toewijzen, in samenhang wilt 
beoordelen. Begin 2019 zal een besluit worden genomen. 

3. Invulling Actielijn wonen en zorg ( Minister van VWS) 
Toelichting 

Bespreekstukken: 
1. Kennisprogramma Wonen en Zorg: opdracht aan Platform 31 
Het kennisprogramma levert voor alle gemeenten en woningcorporaties in 

Nederland producten op over het in,kaart brengen van vraag en aanbod en 
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verschillende beleidsvarianten. Om aan de benodigde informatie te komen, wordt 
met de G40 een traject gestart waarin de G40 verschillende varianten m.b.t. 
geschikt wonen in praktijk brengen. 

2. Ondersteuningsteam: 
Aan RvO is gevraagd om een offerte in te dienen. Voor het ondersteuningsteam 
kan de infrastructuur en kennis van het BZK expertiseteam Woningbouw worden 

gebruikt. 
3. Contouren stimuleringsregeling 
De regeling zal zijn gericht op burgerinitiatieven of sociale ondernemers die een 
woonzorginitiatief willen starten en problemen ondervinden bij de financiering. De 

regeling wordt vanuit de VWS begroting gefinancierd. 

4. Onderzoek Wonen en Mensen met een beperking (Minister van BZK) 

Ter informatie:  
4. Concept onderzoeksopdracht. Wonen voor mensen met een beperking 
VWS en BZK en VWS verlenen Lo.m. Ieder(in) op korte termijn een opdracht aan 
een onderzoeksbureau om te komen tot een overzicht van de facts en figures. Het 

onderzoek komt voort uit de reactie van Ieder(in) op het Programma. Langer 
Thuis. Dit onderzoek zal begin 2019 van start gaan. 

5. Volgend bestuurlijk overleg ( Minister van BZK) 
Advies 
De minister van VWS en u kunnen voorstellen het volgende bestuurlijk overleg na 
de zomer te laten plaatsvinden, vanuit de gedachte met elkaar in gesprek te 
blijven en zicht te houden op de gezamenlijke voortgang. 

6. Wvttk ( Minister van BZK) 

Pol tieke context 

Vanuit de CU en in mindere mate het CDA hebben tijdens het AO Bouwopgave 
van 28 november jl. vragen aan u gesteld over de voortgang van de moties over 
ouderenhuisvesting en in hoeverre u voldoende in gesprek bent met alle 

betrokken partijen. 

Communicatie 

Op 12 december brengt u een werkbezoek met de DG Langdurige Zorg van VWS 

een bezoek aan de Knarrenhof in Zwolle. De minister van VWS is vanwege een AO 
die middag verhinderd. 

Datum 

3 december, 2018 

Kenmerk 

2018-0000929004 
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Kenmerk 
2018-0000929004 

Bijlage: 
Achtergrondstukken: 
5. Planning van de acties 
Dit betreft een overzicht van de toezeggingen uit de brief aan Tweede Kamer van 
18 juni jl. 
6. Kennisprogramma Wooninitiatieven; opdracht aan Platform 31 
Door middel van een experimentenprogramma worden jaarlijks (voor 2019, 2020 
& 2021) minimaal 10 vernieuwende wooninitiatieven gevolgd. Hierbij worden 
ervaringen (zowel knelpunten als succesfactoren) opgehaald m.b.t. de 
totstandkoming van een woonzorginitiatief en de exploitatie. 
7. Monitoring woonzorginitiatieven 
De actielijn wonen en zorg heeft als één van haar doelen de toename van het 
aantal woonzorgvormen. Omdat deze niet in een landelijke database worden 
geregistreerd, wordt onderzocht hoe de ontwikkeling van het aantal initiatieven in 

kaart kan worden gebracht. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 

Van 

nota 

Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Woningmarkt 

Aanbieding actie-agenda vakantieparken 2018-2020 aan 
TK 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

5. f.2:e, 

T á:1:2.e.  I/L 

/ s,fisa 

Datum 

20 november 2018 

Kenmerk 

2018-0000903210 

Heeft Aanleiding/probleemstelling 

Op 29 november wordt de actie-agenda vakantieparken gepresenteerd,op de 
Vakantieparkentop. Tegelijkertijd zal deze aan de Tweede Kamer worden 
aangeboden. Op de actie-agenda zelf heeft u reeds akkoord gegeven. 

Advies/actie 

U wordt geadviseerd: 
- De begeleidende brief en de actie-agenda vakantieparken aan de TK te . 

ondertekenen en in te stemmen met verzending 
Mocht u aanvullende vragen hebben, lichten dossierhouders dit graag verder toe. 

Betrokken BZK onderdelen 

dWM, dD&B, dRO, Communicatie 

Toel chting 

De actie-agenda vakantieparken wordt gepresenteerd en zal tegelijkertijd aan de 
Tweede Kamer worden verzonden. In de brief schets u kort het vraagstuk, gaat u 

in op de totstandkoming van de actie-agenda en licht u enkele acties uit die door 
het Rijk worden opgepakt. 

De meest gevoelige actie is het starten van pilots rondom het (tijdelijk) inzetten 

van vakantieparken als buffervoorraad voor de woningmarkt. Deze actie is ook in 
lijn met de motie Krol over het verbouwen van een recreatiepark tot 
seniorenpark. 

Uw hoofdboodschap is dat er gekeken moet worden naar de kansen die 
vakantieparken bieden. Dat kunnen kansen zijn voor de lokale economie, maar 
ook om de ruimte op een andere manier in te zetten. Tevens spreekt u de 
verwachting uit dat bij sluiting en handhaving gemeenten aandacht hebben voor 

de positie van kwetsbare bewoners en hen — indien nodig — ondersteunen bij het 
vinden van alternatieve huisvesting.. 
De uiteindelijke keuze voor de aanpak van vakantieparken blijft een lokaal 
vraagstuk. Met de actie-agenda worden de kansen in beeld gebracht en wordt 
daar een aanpak op geformuleerd. Door deze kansen te grijpen kan worden 
voorkomen dat de problematiek in de toekomst de kans krijgt om zich te 

ontwikkelen. 
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Datum 
20 november 2018 

Kenmerk 
2018-0000903210 

Pol tieke context 

De aandacht voor vakantieparken is de laatste tijd toegenomen in de Kamer. 
Tijdens het WGO dienden de SP en 50+ moties in over dit thema. De SP verzoekt 
de regering geen vakantieparken te saneren of te ontruimen zonder dat er een 
betaalbaar alternatief is voor de bewoners. Deze motie is verworpen door de 
Kamer. 50+ verzoekt de regering een voorbeeldproject te initiëren waarbij een 
recreatiepark verbouwd wordt tot een aantrekkelijk seniorendorp. Deze motie is 
aangenomen. 

Tevens zijn er door de Kamer meerdere malen schriftelijke vragen gesteld, o.a. 
door lid Kops ( PVV) en door het lid Van Oosten (VVD). De laatste heeft ook 
meermaals een vraag over dit thema aangemeld voor het mondelinge vragenuur. 

Communicatie 

Rondom de vakantieparkentop zal in afstemming met communicatie ook media-
aandacht worden gegenereerd. 

In opdracht van BZK heeft Platform31 onderzoek gedaan naar de aard en omvang 
van permanente bewoning op de Veluwe. Nog vóór de vakantieparkentop zal op 

de dag van de publicatie van dat onderzoek in FD een interview met de 
onderzoeker(s) in FD worden gepubliceerd. 

Maandag 5 november heeft het FD uitgebreid gerapporteerd over de 
vakantieparken in Nederland. Meest opvallende kop was dat 160.000 mensen 
dakloos zouden raken wanneer er gehandhaafd wordt. Dit aantal behoeft sterke 
nuancering. In een artikel in Trouw van 10 november wordt gesproken over een 

grote schoonmaak op vakantieparken, omdat kleine vakantieparken zich zouden 
'transformeren naar Amerikaanse trailerpares waar iedereen verblijft, behalve de 
recreant'. 
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1.2.1 Factsheet sociaal huurakkoord 

Proces 

• Aedes en de Woonbond hebben op 21 december 2018 een Sociaal 

Huurakkoord gesloten, zoals afgesproken in de Nationale 

Woonagenda 2018-2021. IVBN, Vastgoed Belang en VNG hebben 

zich hier niet bij aangesloten. 

• In het akkoord worden ook wijzigingen van regelgeving voorgesteld. 

Aedes en de Woonbond hebben publiekelijk gevraagd om zo snel 

mogelijk met wet- en regelgeving te komen. Minister 011ongren 

heeft daarop gereageerd dat een wetgevingstraject tijd kost, maar 

dat zij spoed maakt met deze wetgeving (deze brief is in afschrift 

naar de TK gegaan en staat ook geagendeerd). 

• Aedes en de Woonbond hebben na het verschijnen van deze brief 

Maatregelen huurmarkt van 22 februari 2019 (32 847, n.r 470) 

aangegeven dat ze hun achterbannen gevraagd hebben om 

vooruitlopend op wetgeving de gemaakte afspraken al zoveel 

mogelijk in de praktijk te brengen. 

• De in het huurakkoord voorgestelde wijzigingen hebben geleid tot 

twee wetsvoorstellen: 

o Het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging (35 254) is op 11 

juli 2019 ingediend bij de Tweede Kamer en wordt naar 

verwachting op 12 december plenair behandeld. Beoogde 

inwerkingtreding: 1 januari 2020 (eventueel met 

terugwerkende kracht), omdat de maximale huursomstijging 

per kalenderjaar wordt berekend. 

o Het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen is op 27 

september behandeld in de MR en ligt nu voor advies bij de 

Raad van State. Eind dit jaar moet het naar verwachting in de 

Kamer liggen. Het streven is dit wetsvoorstel vóór 1 april 

2020 aangenomen te hebben, met het oog op de 
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huurverhoging per 1 juli 2020 (de meeste verhuurders 

verhogen de huur per 1 juli en dan moeten zij hun 

huurverhogingsvoorstellen vóór 1 mei bij hun huurders 

indienen) 

• Minister 011ongren heeft beide wetsvoorstellen in internetconsultatie 

gehad voordat u met de Kamer heeft gesproken over de 

voornemens, omdat dit AO een aantal keer is uitgesteld. De Kamer 

is beide keren geïnformeerd over het in internetconsultatie gaan 

(één van deze twee brieven, te weten voor wetsvoorstel 

Huursomstijging, is geagendeerd). 

Inhoud 

• N.a.v. het Sociaal Huurakkoord komt u met twee wetsvoorstellen: 

• Ten eerste het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging (35 254), 

conform Sociaal Huurakkoord: 

o de huurharmonisatie ( nieuwe verhuringen) en 

huurverhogingen na woningverbetering worden buiten de 

berekening van de maximale huursomstijging voor 

woningcorporaties gehaald; 

(en na deze wetswijziging zal u maximale huursomstijging bij 

ministeriële regeling op inflatieniveau stellen, om zo de 

betaalbaarheid voor zittende huurders te verbeteren). 

o Invoering van de mogelijkheid om lokaal in de 

prestatieafspraken een ( maximaal 1%-punt) hogere maximale 

huursomstijging af te spreken, om lokaal de 

investeringscapaciteit waar nodig te versterken. 

Dit is een meer technische wetswijziging, die past bij uw 

voornemens voor betaalbaarheid en lokale ruimte bieden. 
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• Ten tweede het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen, dat een 

aantal maatregelen combineert: 

o N.a.v. het Sociaal Huurakkoord maakt u het mogelijk om bij 

woningen met zeer lage huren «C 300) de huur met een 

huursprong € 25) te verhogen, zodat versneld gekomen kan 

worden tot meer reële balans prijs- kwaliteit van die woningen. 

o N.a.v. het Sociaal Huurakkoord bent u voornemens om 

tijdelijke huurkorting mogelijk te maken, bijv. voor 

doorstroming senioren en bij life events zoals een scheiding. 

o N.a.v. evaluatie herziene Woningwet differentieert u de DAEB-

inkomensgrenzen naar huishoudenstype en de hoogte van de 

inkomensgrenzen wordt daarom aangepast, zodat gezinnen 

met een laag middeninkomen beter gehuisvest kunnen 

worden in de sociale huursector. In de brief van 4 juli 2019 

over mensen met een middeninkomen op de woningmarkt (32 

847, nr. 546) heeft u uw voorgenomen DAEB-

inkomensgrenzen genoemd: € 35.000 voor 

eenpersoonshuishoudens en € 42.000 voor 

meerpersoonshuishoudens ( prijspeil 2019) 

o N.a.v. brief met Maatregelen woningmarkt van Prinsjesdag 

(32 847, nr. 550) wordt de vrije toewijzingsruimte aangepast. 

om beter maatwerk mogelijk te maken. Nu is de vrije ruimte 

10%, dit wordt straks maximaal 15% als lokale partijen hier 

beleid op maken. Indien partijen geen lokaal beleid maken 

voor de vrije toewijzingsruimte omdat de lokale situatie daar 

geen aanleiding toe geeft, wordt de vrije ruimte 7,5% 

o N.a.v. de motie Ronnes cs. Over inkomensafhankelijke 

huuraanpassingen ( motie scheefwonen; 27 926, nr. 294)) 

past u de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging aan, 

zodat verhuurders van hogere inkomens een passende huur in 

de sociale huursector kunnen vragen. Niet verplicht om toe te 

passen door verhuurders. 
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• Dit wetsvoorstel heeft tot doel het beter richten. van de DAEB-

doelgroep voor sociale huurwoningen van woningcorporaties, het 

verbeteren van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging 

(met :terugvaloptie), tijdelijke huurkorting mogelijk maken (bijv. bij 

life events) en snellere verbetering van de prijs-kwaliteitverhouding 

bij zeer lage huren mogelijk maken. 

Politiek 

• Het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging kan politiek op brede 

steun rekenen. Verwacht wordt dat SP nog wel kritische vragen 

gaat stellen. 

• Het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen en dan voornamelijk de 

voorgestelde DAEB-inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens 

krijgt veel politieke aandacht, voornamelijk PvdA heeft hier al 

meerdere keren aandacht voor gevraagd. 



48 

1.1.1 Factsheet evaluatie woningwet 

Proces 

• Geagendeerd is de Kamerbrief van 22 februari 2019, waarmee de 

evaluatie van de in 2015 herziene Woningwet aan de TK is gestuurd, 

samen met de beleidsvoornemens naar aanleiding daarvan. Op 30 

november zijn conceptvoorstellen voor wijziging van Wet en BTIV in 

consultatie gegaan. 

• De evaluatie is tot stand gekomen in overleg met stakeholders (Aedes, 

Woonbond, VNG, VTW, IVBN, Vastgoedbelang, SVWN, WSW, Aw). Dit 

geldt ook voor het voorstel in consultatie. 

• Het streven is het wetsvoorstel n.a.v. de evaluatie voor de zomer van 

volgend jaar naar de Kamer te sturen. 

• Omdat uit de evaluatie bleek dat de regels nu al meer ruimte bieden 

dan lokaal gebruikt wordt, is samen met de stakeholders een 

communicatie/informatietraject gestart om de lokale samenwerking en 

het gebruik van die ruimte te stimuleren. 

Inhoud 

• Aanleiding voor de herziening in 2015 vormden o.a. de implementatie 

van het besluit van de Europese Commissie uit 2009 over de 

voorwaarden waaronder corporaties in aanmerking komen voor 

staatssteun en de bevindingen van de parlementaire enquête 

woningcorporaties n.a.v. de misstanden en grote incidenten in de 

sector. 

• Doelen van de herziening waren het definiëren van de kerntaak, 

versterken van extern toezicht, verbeteren van de interne governance, 

het versterken van de positie van gemeenten en huurdersorganisaties, 

het beschermen van het maatschappelijk bestemd vermogen, het 

voorkomen van marktverstoring en een wettelijke basis bieden aan de 

wooncoöperatie. 
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• Conclusie van de evaluatie is dat de hoofddoelen worden bereikt, maar 

dat de werking van de wet beter kan. De hoge mate van 

detailregelgeving belemmert corporaties inde praktijk nog wel hun 

taken uit te voeren. 

• Dit wetsvoorstel richt zich daarom op het verbeteren van de werking en 

vergroten van de toekomstbestendigheid door ( 1) meer ruimte voor 

lokale invulling, ( 2) ruimte voor meer risicogericht toezicht en ( 3) het 

beperken van administratieve lasten. Deze doelen worden veelal 

bereikt door regelgeving meer naar principes in te richten, minder 

detail- en uitvoeringsvoorschriften, verduidelijkingen en 

vereenvoudigingen. 

• Er bestaat meer ruimte in de wet dan tot nu toe gebruikt wordt. 

Corporaties maken bijvoorbeeld nog maar weinig gebruik van de 10% 

vrije ruimte die bestaat bij het toewijzen van huishoudens en-de 5% 

ruimte bij passend toewijzen. Dit gebruik wordt nu gestimuleerd, zodat 

mensen buiten de doelgroep ook makkelijker terecht kunnen bij een 

corporatie. 

o Meer ruimte risicogericht toezicht: Zoals benoemd in de TK-brief over 

de doorontwikkeling van het toezicht; gaat de Aw door op de ingezette 

ontwikkelingslijn, waarin meer risicogericht en thematisch toezicht 

wordt ingevoerd in plaats van van elk jaar elke corporatie op dezelfde 

punten doorlichten. Voorbeeld: in plaats van dat bij elke 

(her)benoeming een vast lijstje competenties en antecedenten van 

bestuurders getoetst moet worden, krijgt de toezichthouder ruimte om 

meer risicogericht te toetsen. Onderscheid kan bijvoorbeeld gemaakt 

worden naar de governancescore van een corporatie, of de omvang of 

financiële positie. 

o Regelgeving naar principes/ruimte lokale invulling: op diverse plaatsen 

wordt detailregelgeving geschrapt ten faveure van meer algemene 

principes. Dit geeft lokaal meer ruimte voor een passende invulling en 

de toezichthouder kan de lokale context en de specifieke situatie meer 

meewegen in haar oordeel. Onderstaande thema's zijn voorbeelden 

i 



48 

waarin de regelgeving meer naar principes/ruimte lokale invulling 

worden ingericht. 

o Verduurzaming: corporaties moeten met hun vastgoed kunnen 

bijdragen aan verduurzaming gebouwde omgeving. Met een aantal 

verduidelijkingen worden de mogelijkheden voor corporaties in 

verduurzaming en duurzame energieopwekking vergroot. In de 

factsheet over verduurzaming wordt hier verder op ingegaan. 

o Kwetsbare wijken/leefbaarheid: Corporaties spelen een belangrijke rol 

in de leefbaarheid in buurten waar zij bezit hebben. Vaak hebben zij 

een signalerende rol naar andere instanties, maar op onderdelen is er 

ook ruimte voor woongerelateerd sociaal beheer. Uit de evaluatie bleek 

dat verschillende administratieve vereisten een belemmering vormden 

voor een effectieve inzet op leefbaarheid. Het gaat om het 

maximumbedrag voor leefbaarheiduitgaven en documenteren van 

, leefbaarheidsactiviteiten in prestatieafspraken. Beide voorwaarden 

komen te vervallen. Daarnaast wordt corporaties toegestaan 

activiteiten gericht op ontmoeting te organiseren voor eigen 

huurders/in de gebieden waar corporaties bezit hebben. Dit kwam in de 

evaluatie eveneens naar voren als belemmering. Waarborg blijft dat 

het om leefbaarhedsactiviteiten ten behoeve van eigen huurders in de 

eigen buurten/wijken gaat. 

o Passend toewijzen: Met passend toewijzen is geregeld dat 95% van 

verhuringen aan huishoudens met de laagste inkomens 

(h uurtoeslaggerechtigden) moet gebeuren tegen een lage huurprijs (tot 

de aftoppingsgrens). Dit is goed voor de betaalbaarheid. In het 

wetsvoorstel evaluatie Woningwet wordt op deze regel een 

uitzondering gemaakt voor ouderen met een laag inkomen maar met 

vermogen. Zo kunnen zij ook de relatief duurdere woningen huren die 

meer op kwaliteit of locatie beter passen bij hun woon/zorg-behoeften. 

Daarnaast wordt het mogelijk dat corporaties de 5% vrije ruimte over 

meerdere jaren kunnen spreiden; met name van belang bij kleinere 

corporaties met weinig toewijzingen per-jaar. 
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o Experimenteerruimte: ikv de toekomstbestendigheid van de wet 

worden experimenten mogelijk waarbij wordt afgeweken van de wet. 

De regeling is niet bedoeld voor corporaties als een mogelijkheid om 

onder regels uit te komen; het moet echt beogen structurele 

verbeteringen in de wet te realiseren. 

Politiek 

• Verduurzaming 1: VVD wenst dat corporaties andere eigenaren in . 

hetzelfde complex mogen ontzorgen bij de verduurzaming, zodat er 

minder risico is dat een verdeelde Vereniging van eigenaren (VvE) de 

verduurzaming kan blokkeren (wens Koerhuis/VVD). Dit is in het 

voorstel verwerkt. 

• Verduurzaming 2: CDA denkt na over mogelijkheden voor deelname 

van corporaties in grootschalige energieopwekking los van het eigen 

bezit ( investeren in, zonneweides en waterkrachtcentrales). In het 

voorstel is opgenomen dat corporaties kunnen deelnemen in 

ene rgiecobperaties, zolang zij eigen vastgoed (en bv. de zonnepanelen 

daarop) inbrengen. Een op zichzelf staande investering in grootschalige 

energieopwekking los van het eigen bezit brengt corporaties op het 

terrein van energieleveranciers, zonder dat corporaties de benodigde 

kennis en expertise hebben. Het verleden wijst uit dat dit risico's 

oplevert voor de woontaken van corporaties. 

o Verkoopregels: met de coalitie is de afspraak gemaakt (wens VVD) dat 

de verkoopregels worden vereenvoudigd (minder vaak een zienswijze 

van de gemeente nodig bij verkoop) en dat corporaties die een woning 

willen verkopen die eerst moeten aanbieden aan de zittende huurder. 

Dit is aangekondigd in de brief met woningmarktmaatregelen die op 

Prinsjesdag naar de Kamer is gegaan. 

o Passend toewijzen: CDA en ChristenUn.ie zijn voorstander van de 

uitzondering van passend toewijzen voor ouderen met vermogen. Dit is 

in de geagendeerde Kamerbrief en het consultatie voorstel verwerkt 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 

Den Haag 
Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

Kenmerk 

2020-0000027460 

Uw kenmerk 

Datum 

Betreft Appreciatie gewijzigde moties 

Zoals aangegeven in het VAO woningcorporaties/ Evaluatie van de Woningwet en 

het huurakkoord van 15 januari ga ik hierbij in op de gewijzigde motie Dik- Faber 

over het in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen 

te bouwen (TK 2019-2020, 29 453, ter vervanging van nr. 509) en de gewijzigde 

motie Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (TK 2019-2020, 29 

453, ter vervanging van nr. 504). 

Het doel van de motie van mevrouw Dik-Faber om knelpunten te inventariseren 

en de bouw van goedkope sociale huurwoningen te stimuleren en hierover 

afspraken met relevante partijen te maken ondersteun ik van harte. In het debat 

heeft mevrouw Dik- Faber aangegeven dat zij zou nadenken over met welke 

partijen er afspraken zouden moeten worden gemaakt om meer goedkope sociale 

huurwoningen te bouwen. Nu de motie aangeeft dat die afspraken met de koepels 

van woningcorporaties en gemeenten kunnen worden gemaakt in plaats van met 

afzonderlijke gemeenten en woningcorporaties, wil ik de motie oordeel Kamer 

laten. Ik wil hierbij ook de link leggen met de aanpak dakloosheid van 

staatssecretaris Blokhuis, aangezien dergelijke woningen voor de doelgroep van 

daklozen uitkomst kunnen beiden. Essentieel onderdeel van de aanpak is het 

realiseren van woonplekken met voldoende begeleiding. Ik zal hierover spoedig 

samen met staatssecretaris Blokhuis in gesprek gaan met Aedes en de VNG, 

waarbij ik ook de opgedane kennis uit actieprogramma Weer Thuis! meeneem. 
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Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Datum 

Kenmerk 

2020-0000027460 

Ten aanzien van de motie Ronnes heb ik in het debat aangegeven dat ik ruimte 

wil houden om te beoordelen of provincies een mogelijke rol kunnen hebben bij 

het bijdragen aan het behalen van kwantitatieve afspraken over de huisvesting 

van daklozen, alvorens uit te werken hoe provincies hierin een mogelijke rol 

kunnen hebben. De motie is op dit punt aangepast en daarom laat ik het oordeel 

van de motie aan de Kamer. 

De minister voor Milieu en Wonen, 

S. van Veldhoven - Van der Meer 

• 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TER ONDERTEKENING 

Aan 

Van 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

vSTT2.e: 

Datum 
17 oktober 2019 

Kenmerk 

2019-0000552092 

Samengewerkt met 
VWS/ DMO 

M BZK 

WM 

nota Nota bij Kamervragen (PvdA) over het toenemend aantal 
economisch daklozen in Nederland 

Aanleiding 
Het Kamerlid Nijboer ( PvdA) heeft u Kamervragen gesteld over het toenemend 
aantal economisch daklozen in Nederland (2019215131, ingediend 15 juli). 

Advies/actie 
U wordt geadviseerd de Kamervragen te ondertekenen, en deze mede namens de 
staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer te verzenden. 

Kern 

- De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van een nieuwsbericht uit 
juli waarin wordt gesteld dat het aantal mensen met een baan maar geen 
woning (`economisch daklozen') stijgt. 

Uit een CBS-publicatievan 23 augustus blijkt dat het geschatte aantal 
daklozen in 10 jaar tijd steeg van 17.000 naar 39.300. In hoeverre deze 

mensen 'economisch dakloos' zijn is onbekend. Stass VWS stelde in 
media-uitingen echter wel dat dit aantal groeiende is. Hij legt daarin 

nadrukkelijk een relatie met het groeiende woningtekort als oorzaak. CBS 
is gevraagd aanvullend onderzoek te doen. 

- Uit eerder CBS-onderzoek naar de achtergrond van daklozen, blijkt dat de 
voorgeschiedenis zich meestal kenmerkt door een langer durende 
kwetsbare sociaaleconomische positie. Ook blijkt dat tussen 2009 en 2016 

het aandeel daklozen met een baan laag was en afnam. 
- U wordt verder bevraagd op wat u voor de groep economisch daklozen 

gaat doen, of de woningnood nog niet groot genoeg is om in actie te 
komen, en er ook een aantal opties gesuggereerd zoals huurregulering, 

fiscale maatregelen tegen beleggers, etc. U verwijst in de beantwoording 

onder meer naar het pakket aan maatregelen op de woningmarkt dat u op 
Prinsjesdag met de TK deelde en de woondeals. 

De staatssecretaris van VWS heeft bovendien op Prinsjesdag 
aangekondigd dit najaar met een integraal plan te komen om dakloosheid 
aan te pakken. U spreekt hem hierover op 4 november. 

- De TK heeft ingestemd met een nog in te plannen meerderheidsdebat 
over dakloosheid met de stass VWS en u. 

- Dakloosheid is een onderwerp dat zowel in de TK als in de media veel 
aandacht genereert. 
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Datum 

17 oktober 2019 

Kenmerk 

2019-0000552092 

Toelichting 
Op 27 augustus hebben de leden Nijboer, Van Dijk en Kerstens van de PvdA 
Kamervragen aan de stass VWS, de stass SZW en u gesteld over de verdubbeling 
van het aantal daklozen naar aanleiding van de recente CBS cijfers 
(2019Z16052). De stass VWS beantwoordt die set als coordinerend 
bewindspersoon mede namens de stass SZW en u. Beide sets worden 
tegelijkertijd aan de TK verzonden. 

• 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 

Van 

Minister voor M&W 

directie WM en directie 
CZW 

Datum 

2 april 2020 

Kenmerk 

2020-0000178144 

Bijlage(n) 
2 

nota Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurcontracten en 
Brief aan Vastgoed Belang 

Aanleiding 

• Er is informeel contact met. de RvS over het advies over de Tijdelijke wet 
verlenging tijdelijke huurovereenkomsten. Het advies van de RvS wordt 
vrijdag 3 april verwacht. 

• Daarnaast wordt er nog overleg gevoerd met Vastgoed Belang. Dit leidt tot 
een aantal voorgestelde wijzigingen en een aantal keuzes die we u willen 
voorleggen. 

• N:a.v. uw bilaterale overleg is er een conceptbrief vanuit u naar Vastgoed 
Belang geschreven. 

Advies/actie 

• Graag uw besluit over onderstaande keuzes voor vrijdag 3 april. 
• Voorstel is om het wetsvoorstel op maandag 6 april naar de TK te sturen. Dit 

zodat u rekening houdt met de positie van Vastgoed Belang en hen intern tijd 
gunt om iets gematigder op dit wetsvoorstel te reageren en steun te 
behouden voor het statement. 

• Graag uw akkoord op de toon en inhoudelijke strekking van de conceptbrief 
aan Vastgoed Belang ( morgenochtend zal de tekstschrijver ook nog een slag 
maken). U wordt geadviseerd om op basis van een conceptbrief een gesprek 

te voeren mets..-n, .e>  .. _1 (en eventueel 5 1.2:é', `v=, 5A  om hun 
definitieve positie te vernemen. Na verwerking van uw eventuele suggesties 
zullen wij het concept naars:.1.:2.e verzenden. 

Kern 

Keuze: Termiin voor verzoek huurder 
Op uw verzoek is de termijn voor het verzoek van de huurder tot verlenging van 
het huurcontract verruimd tot twee weken na aanzegging door de verhuurder. 

Vastgoed Belang geeft aan dat zij vrezen dat er dan bij de gang naar de rechter 
te weinig tijd over blijft tot datum einde huurcontract ( bij aanzeggingstermijn van 
een maand). Zij stellen voor om de termijn op één week te stellen. Dit is een 

verdedigbare keuze, omdat de verhuurder op grond van de tijdelijke wet verplicht 
is om de huurder te informeren over deze mogelijkheid tot verlenging. 

Keuze: Wilt u de termijn voor het verzoek van de huur op één of twee weken 
vaststellen? 

Keuze: Gancl naar de rechter voor verhuurder 

Pagina 1 van 3 . 
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In het contact met de Raad van State is er aandacht gevraagd voor het feit dat de 
tijdelijke wet al een aantal zwaarwichtige redenen noemt waardoor de verhuurder 
niet over hoeft te gaan tot een tijdelijke verlenging. Na overleg met de Raad van 
State worden criminele activiteiten, extreme overlast en misbruik door de huurder 
(door niet betalen van de huur) toegevoegd in de wet als weigeringsgrond. Het 

past in de. lijn van de tijdelijke wet dat de verhuurder dan niet naar de rechter 
hoeft. De huurder kan dat in al die gevallen wel. Het is nog wel de vraag hoe dit 
precies wordt geformuleerd in het formele advies. 

Vastgoed Belang hecht veel waarde aan de mogelijkheid voor de verhuurder om 
naar de rechter te gaan om verlenging (op andere gronden) tegen te houden. 
Immers het is op voorhand niet volledig te overzien wat zich voor kan doen 
waardoor verlenging niet wenselijk is. De gang naar de rechter wordt daarom 
voor de verhuurder opengehouden in het wetsvoorstel. 

Keuze: Wilt u een gang naar de rechter openhouden voor verhuurders? 

Wijzigingen in het wetsvoorstel  
• Indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt 

(zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek, o.a. criminele activiteiten, 
woonoverlast) heeft de verhuurder een zwaarwichtige reden om niet in te 

stemmen met een tijdelijke verlenging. Maar ook om misbruik te voorkomen 
van de positie die de huurder krijgt met de spoedwet ten opzichte van de 
verhuurder ( bijvoorbeeld bij een huurder die gestopt is met het betalen van 
de huur terwijl die dat wel zou kunnen of zonder in overleg te treden over 

maatwerk). 
• De Raad van State heeft geadviseerd om de wet te laten vervallen op 1 

september; dit is het moment waarop alle tijdelijke verlengingen zijn 
afgelopen. Hiermee worden onduidelijkheden te voorkomen of het nu een 
verlenging is voor een tijdelijke periode van 1, 2 of 3 maanden of een 
verlenging naar een contract voor onbepaalde tijd. 

Vastgoed Beland  

• U heeft afgelopen vrijdag bilateraal overleg gehad met Vastgoed Belang over 
de invulling van het wetsvoorstel. In dit gesprek heeft u het aanbod gedaan 
om hen een brief te sturen waarin u uw waardering uitspreekt over hun inzet 
(zie bijlage). 

• In de afgelopen week is er veel ambtelijk contact met hen geweest om 
argumenten uit te wisselen. 

• Indien u akkoord bent met de brief, kunnen wij de conceptbrief met Vastgoed 
Belang delen. Daarna kunt u eventueel nog telefonisch contact met hen 
hebben. 

• Het is goed om de brief te versturen voordat het wetsvoorstel naar de Kamer 
wordt verstuurd en ( ruim) voordat de brief Betaalbaarheid publiek wordt, 

omdat Vastgoed Belang niet gebaat is bij de aan te kondigen maatregelen in 
de brief betaalbaarheid. 

Volgende (proces)stappen 

• Indien u akkoord bent met de voorgestelde wijzigingen en u de voorgelegde 
keuzen hebt gemaakt, wordt het wetsvoorstel klaar gemaakt voor verzending 

Pagina 2 van 3 



195 

Datum 

2 april 2020 

Kenmerk 

2020-0000178144 

aan de Koning en daarmee aan de Kamer. Hierbij wordt ook het definitieve 
advies van de Raad van State verwerkt en het Nader Rapport opgesteld. U 
krijgt het wetsvoorstel dan voor ondertekening nog toegezonden. Voorgesteld 

wordt om op maandag 6 april het wetsvoorstel te verzenden naar de Tweede 
Kamer, zodat Vastgoed Belang dit weekend kan gebruiken om interne 

afstemming te doen. 
Na uw gesprek met Vastgoed Belang kan de brief definitief worden opgemaakt 
en tegelijkertijd worden verzonden met de wet. 

• 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TEN 6ENOEYE VAN GESPREK OP 16 APRIL 2020 

Aan MinBZK 
Van directie WM en BFR 

nota 

Datvm 
is aprl 2020 
° Kenmerk 
2020-Oo00:o3619 

Overleg met 5 VWS over brede aanpak dak- en 
thuisloosheid 

Mirrsterie van aimeriadse 
Zaken en KorrnlviffiarcbCea 

----I Met opmerkingen 1: UH 1614 

Aanleiding 
U heeft vanavond (16 april) een telefonisch overleg met Staatssecretaris Blokhuis 
over dakloosheid. De staatssecretaris wil 24 april de brief met daarin de 
contouren van zijn aanpak dakloosheid in de MR bespreken (de zgn.'aprilbrief", 
tevens bijgevoegd). Deze brief wordt mede namens u en de staatssecretaris van 
SZW aan de TK verstuurd. 

WQW 
In het telefonisch overleg met staatssecretaris Blokhuis kunt u aangeven: 

o Dat u —vooruitlopend op bespreking van de aprilbrief in de MR van 
24 april- in principe akkoord bent om aanstaande vrijdag al te 
communiceren over de 200 min. incidenteel die de 
staatssecretaris beschikbaar heeft voor begeleiding en zorg van 
daklozen (75 min. in 2020 en 125 min. in 2021). 

o De communicatie over de 200 min. dient o.i. wel in het goede 
perspectief te worden geplaatst, namelijk dat dit een eerste stap 
is om gezamenlijk (gemeenten, woningcorporaties en 
zorgpartijen) concrete plannen hierop maken die ook tot 
huisvestingsplekken leiden. 

o nat het vnnr ti een harde ranilvnrirwaarde is dat de VNG  
gecommitteerd is aan de aanpak en dat u ervan uitgaat dat 
staatssecretaris Blokhuis voor dit commitment zorgt. De 
staatssecretaris zou dat kunnen bevorderen door bijv. hierover 
contact op te nemen met Dhr. Den Langen (wethouder Rotterdam 
en vz. VNG-commissie zorg). 

o Dat het voor u tevens van groot belang is dat ook Aedes binnen 
boord is. U kunt hierbij aangeven dat u richting de meibrief bereid 
bent om met Aedes het gesprek te voeren over aantallen 
huisvestingsplekken, inaar dat u daarbij afhankelijk bent van 
expliciete duidelijkheid van de staatssecretaris op lanciariq 
perspectief voor middelen voor beeeleidinq (anders willen 
corporaties geen plekken ter beschikking stellen). Afhankelijk van 
hoe de 200 min. uitpakt en hoe concreet de staatssecretaris kan 
worden op het langjarige perspectief, hoe concreter het gesprek 
over huisvestingsplekken met partijen kan worden. 
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o. Bovenstaande punten heeft minister Van Veldhoven reeds op 6 

april onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Blokhuis. 

• Gegeven het feit dat de staatssecretaris met bovenstaande punten aan de 
slag gaat, akkoord gaan met de bijgevoegde "aprilbrief" dakloosheid. 
Deze brief bevat de contouren van de aanpak dakloosheid. Het definitieve 

plan van* aanpak zal in mei/juni aan de TK worden gestuurd. 

Toelichting 

Proces 
• Op 21 april presenteert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

haar rapport over dakloosheid dat zij op aanvraag van VWS uitbrengt. Het 

uitgaan van het recht op huisvesting als oplossing voor dak- en 

thuisloosheid krijgt nadrukkelijk de aandacht in de advisering. 

• Op 23 april volgt een bewindspersonenoverleg over de brede aanpak 

dakloosheid op bewindspersonenniveau. 

• Op 24 april wordt de aprilbrief' in de MR besproken en aan de TK 

verzonden. 

Eind mei of begin juni volgt de 'meibrief' met de totaalaanpak en de 

daadwerkelijke maatregelen en een ambitie om (waarschijnlijk) 10.000 

woonplekken te realiseren. 

• Op 4 juni staat een AO maatschappelijke opvang op de Kameragenda. 
Zeer waarschijnlijk worden u en de staatssecretaris van SZW ook bij dit 

debat verwacht. 

Kernpunten aprilbrief 

• Kern van de aanpak om daklozen te helpen is dat zij behoefte hebben aan 
een huis inclusief zorg en begeleidinq. Zonder zorg en begeleiding is er 

een groot risico op terugval. Woningcorporaties hebben aangegeven dat 

zij huisvestingsplekken voor deze doelgroep beschikbaar willen stellen als 

ook de zorgkant goed is geregeld. De ervaring leert ni. dat zonder 
begeleiding deze doelgroep voor overlast aan omwonenden zorgt. 

• De aprilbrief gaat in op de financiële impuls van 200 min., de regionale 

opgave en een schets van de contouren van het totale plan van aanpak 

en tracht daarnaast een beeld te scheppen van de zorgvraag van de dak-

en thuislozen. 

• De brief is niet in afstemming met de VNG. VWS werkt samen met de 

centrumgemeenten (tot nu toe 21 van de 43) die hebben aangegeven 

extra te willen/kunnen inzetten op het terugdringen van dakloosheid. 

• Het kabinet heeft de 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen gevraagd om samen met regiogemeenten, 

woningcorporaties, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en andere 

relevante partijen, de regionale opgave in kaart te brengen. De 43 

centrumgemeenten schatten in totaal ongeveer 20.000— 25.000 dak- en 

thuisloze mensen in hun regio in beeld te hebben. Hier worden ook 

percentages aan gekoppeld met betrekking tot de zorg- en 

begeleidingsvraag. In de brief wordt echter benoemd dat deze cijfers 
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slechts een "zeer globale schatting" zijn. Vanuit BZK beamen wij dat deze 

cijfers slechts een zeer ruwe indicatie kunnen geven. 

0 VWS heeft een aanvullende uitvraag gedaan bij 21 

centrumgemeenten naar onder meer de concrete plannen om 

extra woonplekken te realiseren, uitkomsten volgen. 

De schets van de contouren van het totale plan van aanpak ziet er als 

volgt uit: 

o Preventie (dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen zodat 

niemand op straat hoeft te slapen). 

o Vernieuwing van de opvang (Alleen als er echt geen andere 

mogelijkheid is, verblijven mensen in de maatschappelijke 

opvang, maar idealiter nooit langer.dan drie maanden. Daarbij 

hebben 1- en 2-persoons slaapkamers de voorkeur boven grote 

slaapzalen). 

ó Wonen met begeleiding (Voor alle dak- en thuisloze mensen is zo 

snel mogelijk een eigen woonplek met begeleiding beschikbaar. 

In het uiteindelijke plan van aanpak worden de contouren nader 

geconcretiseerd. Daar zou VWS het liefst concrete aantallen 

huisvestingsplekken willen noemen ( aansluitend op de 10.000 plekken 

waarvoor middelen voor begeleiding en zorg beschikbaar zijn). Tevens 

gaan we in op de huisvestingsstrategie voor (economisch) daklozen. 

Om zo concreet te worden is het nodig dat er goed regionaal zicht is op de 

lokale opgave en dat lokale partijen bereid zijn om plekken te realiseren 

(gemeenten die in regionaal verband afspraken maken over het ter 

beschikking stellen van locaties, corporaties en andere huisvesters die . 

woningen realiseren en zorgpartijen voor het leveren van zorg). 

Om hiertoe te komen is er reeds een uitvraag bij de centrumgemeenten 

gedaan en proberen wij via Aedes ook lokale woningcorporaties aan te-

haken. 

Er vindt nog overleg plaats tussen VWS en BZK over het meest geschikte 

instrumentarium voor het verstrekken van de extra middelen. Het meest 

logisch is om aan te sluiten bij de bestaande DU Maatschappelijke 

Opvang. VWS wil de 200 min. via ZonMW beschikbaar stellen. Dit moet 

nog verder worden uitgewerkt om te beoordelen of dit past bij ' de 

financiële verhoudingen tussen Rijk-gemeenten. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Bijlage 1. Achtergrondinformatie 

Aanleiding tot plan van aanpak dakloosheid 
• Eind augustus 2019 publiceerde het CBS nieuwe cijfers waaruit blijkt dat 

het aantal geschatte dak- en thuislozen sterk is gestegen. Van 17,8 

duizend in 2009 naar 39,3 duizend in 2018. 

• De staatssecretaris van VWS gaf in reactie hierop aan "geschrokken" te 

zijn en hier een aanpak op te willen, en " indringende gesprekken" met u 

te willen voeren over meer woonruimte. 
• 17 september kondigde de staatssecretaris van VWS per Kamerbrief' aan 

met een plan voor het terugdringen van dakloosheid te willen komen. 

• Op 6 december stuurde de staatssecretaris van VWS een Kamerbrief2 

samen met de Minister voor MenW en de staatssecretaris van SZW met 
daarin de knelpunten, de beoogde situatie en de aanpak om daar te 

komen. Deze opzet bevat een uitvraag aan de centrumgemeenten om hun 

regionale opgave in kaart te brengen. Op basis van deze regionale 

plannen moest duidelijk worden in hoeverre de staatssecretaris van VWS 

voldoende budgettaire middelen voor begeleiding nodig heeft om die te 

kunnen koppelen aan geschikte huisvesting(splekken). 
• Bij het AO Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet van 12 

december en het AO Maatschappelijke Opvang van 19 december met de 

staatssecretaris van VWS is dak- en thuisloosheid uitgebreid aan de orde 

geweest. 
• De toezeggingen en moties uit beide debatten rondom een 

huisvestingsstrategie van (economisch) daklozen, het maken van 

kwantitatieve afspraken voor de huisvesting voor deze doelgrepen en de 
rol die provincies daarbij kunnen spelen zullen in de ' meibrief' met brede 

aanpak aan de orde komen. 

• Eind augustus is een plenair debat over dakloosheid aangevraagd (waar 

ook de minister BZK wordt verwacht), dit debat is echter nog niet 

ingepland. 

Stijging dak- en thuislozen 

• Uit CBS-cijfers van augustus 2019 bleek dat het aantal geschatte dak- en 

thuislozen sterk is gestegen. Van 17,8 duizend in 2009 naar 39,3 duizend 

in 2018. Het aantal daklozen tussen de 18 en 30 jaar is in die periode 

verdrievoudigd naar 12,6 duizend, ook het aantal laagopgeleide mannen 

nam fors toe. Bijna de helft van het aantal daklozen heeft een niet-

westerse migratieachtergrond. Uit het CBS- onderzoek blijkt niet dat er de 

afgelopen jaren een toename is van het aantal dak- en thuislozen die 

vanuit een relatief goede sociaaleconomische situatie plotseling of binnen 

een relatief kort tijdsbestek afglijden richting dakloosheid. 

• De voorgeschiedenis van dakloze mensen die in 2017 en 2018 in de CBS-
daklozenregistraties instroomden kenmerkt zich niet meer dan in de jaren 

1 TK 2019/2020, 29325, nr. 102' 

2 TK 2019/2020, 29325, nr. 103 

Pàgina 
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daarvoor door life- events als een scherpe inkomensdaling, baanverlies of 

recente scheidingen. 

• Van de mensen die tussen 2010-2017 in de CBS-daklozenregistraties 

instroomden werkte 7 procent en ontving ruim driekwart een sociale 

voorziening. Van het totaalaantal in de CBS-daklozenregistraties 

ingestroomde daklozen was het merendeel vijf jaar voorafgaand aan hun 

dakloosheid ook niet werkzaam (26% van hen had destijds een baan). Bij 

4 procent van de nieuwe daklozen heeft het jaar voorafgaand aan hun 

dakloosheid een echtscheiding plaatsgevonden. 

• (Centrum)gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om mensen die 

onvoldoende zelfredzaam zijn onderdak en begeleiding te bieden. 

Hiervoor ontvangen zij middelen via het Gemeentefonds. De 

decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang omvat 385 min. en is 

afgelopen 10 jaar niet bijgesteld. 

Inzet op extra huisvesting vanuit BZK 

• Het kabinet neemt diverse maatregelen om te stimuleren dat meer 

geschikte woonruimten beschikbaar komen, - ook voor de groep dak- en 

thuislozen -, waaronder: 

0 1 miljard woningbouwimpuls ten behoeve van het ontwikkelen van 
gebieden en het bouwen van extra woningen. 

0 1 miljard heffingsvermindering verhuurderheffing. Hiermee wil het 
kabinet de bouw van goedkope sociale woningen - waar de groep 

(ex)daklozen vooral behoefte aan heeft -bevorderen. 
0 En een vrijstelling in de verhuurdersheffing voor tijdelijke 

(flex)woningen. 
0 De totstandkoming van Woondeals waar diverse regio's en de 

minister van BZK zich aan hebben gecommitteerd. Inzet in deze 
schaarstegebieden ( Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio 
Rotterdam/Den Haag, Regio Utrecht, Regio Eindhoven en 
Groningen-stad) is een stevige toename van de bouw van 
woningen algemeen en meer aandacht voor specifieke 
doelgroepen in het bijzonder. 

0 U organiseert Versnellingskamers Flexwonen waar gemeenten zich 
voor kunnen aanmelden. Daarin wordt op gestructureerde wijze 
toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept, 
waarin ook aandacht is voor de huisvestingsopgave van dak-, en 
thuislozen. 

Standpunt VNG en samenwerking gemeenten 

• VNG waardeert de bottom-up plannen van centrumgemeenten en VWS. 

Maar omdat het niet een landelijk dekkende aanpak betreft zijn ze niet 

actief betrokken/heeft er ( nog) geen bestuurlijke afstemming 

plaatsgevonden. 
• Daarnaast geven VNG en individuele gemeenten aan dat toenemende 

dakloosheid een structureel probleem is ( deels als gevolg van 
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Rijksbeleid), en dat hiervoor ook structureel extra middelen voor moeten 

worden vrijgemaakt. 

Overleg staatssecretaris Blokhuis en minister Van Veldhoven 

• Op 6 april hebben beide bewindspersonen met elkaar gesproken over de 

aanpak dakloosheid. Daarbij is afgesproken dat: 

o VWS maakt inzichtelijk hoe er structureel geld vrij kan worden 
gemaakt door een efficiencyslag bij de maatschappelijke opvang. 

o VWS een analyse maakt van de behoefte bij gemeenten aan de 
hoeveelheid plekken van lichte dan wel zware vormen van 
begeleiding. 

o Met als doel om vraag en potentieel aanbod bij elkaar te brengen 

en zodoende een concrete vraag aan huisvesting bij Áedes neer te 
kunhenleggen. 

o In de brief aan de TK van eind april moet er dan een begin van 
een ambitie samen met Aedes en de VNG worden geschetst. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TEN BEHOEVE VAN GESPREK OP WOENSDAG 9 SEPTEMBER 

Aan Min BZK 
Van Directie WM 

nota Overleg Woonband 

Aanleiding 
U ontvangt deze nota ter voorbereiding van uw gesprek met de Woonbond. Dit 
half uur durende gesprek is ingepland om formeel kennis te maken met Zeno 
Winkels, die de vorige5.1:2.@° 
opgevolgd. Bij dit gesprek zijn P.1.2.@ 
ondersteuning aanwezig. 

op 1 mei 2020 heeft 
als ambtelijke 

Advies/Wa iiej 
1. Kennismaking 

_ 

U kunt dit overleg aangrijpen om kennis te maken met Zeno Winkels (algemeen 
directeur Woonbond). U heeft hem èén keer eerder gesproken voor de 
voorbereiding van een debat in de Eerste Kamer over de motie KOK, wat destijds 
een aanleiding gaf om op zeer korte termijn een overleg te plannen met de 
Woonbond. Toentertijd heeft§.1:'2.8 
Kox kon helpen. 

nog aangegeven dat hij voor motie 

2. Steun en pijnpunten wetsvoorstellen 
U kunt steun zoeken voor de wetsvoorstellen die de komende tijd zullen worden 
behandeld. U kunt ook de pijnpunten van de Woonbond boven tafel krijgen en 
kijken waar ruimte te vinden is. 

• U kunt peilen wat de reactie van de Woonbond is op uw voorstel in reactie 
op motie Kox: Eenmalig recht op huurverlaging voor huurders bij 
woningcorporaties. 

• U kunt aangeven dat u voornemens bent om tot een vervolg op 
statement huisuitzettingen te komen: U gaat daarover in gesprek met 
verhuurders dit najaar; betrokkenheid van de Woonbond wordt 
gewaardeerd. 

• De Woonbond heeft zich fel uitgelaten over de verlaging voor de DAEB-
inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens. U peilen welke 
ruimte de Woonbond ziet, wanneer zij tevreden zouden zijn. 
(Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen) 

• Eventueel: Wetsvoorstel Betaalbaarheid (maximering huurverhogingen 
vrije sector en tijdelijke huurovereenkomsten) 

Dalnm 
ce 31 au9ushn 2020 

Kemoerk 
2020-0000519810 

Met opmerkingen n,' 1.,.s. •..• 7/9 
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• Daarnaast kunt u ruimte geven om kritiek te uiten op de voorgestelde 
maximering van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel 
(cap op de WOZ). 

Toelichting 

Motie Kox/ Wetsvoorstel eenmalige huurverlaging huurders met lager 
inkomen 

De Wet eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen is tijdens de 
augustusbesluitvorming tot stand gekomen, mede als antwoord op de 
motie Kox. 
Hierover is de Woonbond ambtelijk (vertrouwelijk) ingelicht. 
Het wetsvoorstel regelt dat zittende huurders bij woningcorporaties met 
een inkomen tot, passend toewijzen eenmalig het recht krijgen op een 
huurverlaging tot de aftoppingsgrens (prijspeil 2020: € 619,01/ 
€ 663,40). Daarmee krijgen zittende huurders de kans om een passende 
huur te krijgen. Dit sluit aan bij afspraken Sociaal Huurakkoord. 
Woningcorpóraties krijgen hiervoor tegemoetkoming via de 
verhuurderheffing. 
De Woonbond zal dit wetsvoorstel naar verwachting steunen, maar zal 
kritische vragen kunnen stellen over de huurders die niet in aanmerking 
komen voor huurverlaging. Huurders bij particuliere verhuurders vallen 
buiten het bereik van dit wetsvoorstel. 
U kunt aangeven dat particuliere verhuurders geen publiekelijke taak 
hebben om huurders betaalbaar te huisvesten en dat het daarom binnen 
de huidige huurprijsregelgeving niet past ze daartoe te verplichten. 
Daarnaast betalen particuliere verhuurders met minder dan 50 woningen 
geen verhuurderheffing, waardoor deze verhuurders niet gecompenseerd 
kunnen worden. 
Huurders met een geliberaliseerd huurcontract kunnen geen beroep doen 
op de in dit wetsvoorstel geregelde huurverlaging. Deze woningen 
,behoren niet tot het DAEB-segment en vallen daarmee niet onder de 
opgedragen taak. Een verplichte huurverlaging past hier niet bij. 
Bovendien is de huurprijs bij geliberaliseerde huurcontracten vrij, ook 
daarbij past geen verplichte huurverlaging. 

Vervolg statement en huisuitzettingen coronacrisis 
Dé Woonbond heeft gevraagd naar de huidige stand van zaken van het 
statement dat afgelopen maart is gesloten met verhuurders. In dit 
statement is o.a. afgesproken dat er geen huisuitzettingen zullen 
plaatsvinden. 
Met de brancheorganisaties Aedes, IVBN, Kences en VastgoedBelang 
wordt nagedacht hoe aan dit statement opvolging kan worden gegeven. 
In bepaalde gevallen lopen huurachterstanden sterk op en is er geen 
contact mogelijk met de huurder. 
Hierbij wordt gedacht aan een richtlijn waarin afspraken worden gemaakt 
met verhuurders over het voorkomen van huisuitzettingen en de opbouw 
van ( problematische) schulden. In dit najaar verdere gesprekken met 
verhuurders. 
De Woonbond zal ook worden betrokken bij de uiteindelijke 
totstandkoming van deze richtlijn. Hierover zijn zij reeds geïnformeerd. 
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'batum . 
' 31'áugus[us 2020  

Kenmerk 
2020-0000519810  

Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen 
- Hoewel de Woonbond de differentiatie ondersteunt, zijn ze fel tegen de 

voorgestelde verlaging van de DAEB-inkomensgrens voor 
eenpersoonshuishoudens. 
Het nieuwe ( concept)voorstel waarbij de grens voor 
eenpersoonshuishoudens gelijk blijft en de grens voor 
meerpersoonshuishoudens hoger wordt is nog niet met hen gedeeld. 

Verwachting is dat als zij de gelijkblijvende grens "binnen hebben" zij hun 
lobby zullen richten op de hoogte van de grens voor 
meerpersoonshuishoudens. 

Wetsvoorstel betaalbaarheid 
Het wetsvoorstel betaalbaarheid, dat is aangekondigd in een brief aan de 
Tweede Kamer d.d. 15 mei, is bijna afgerond. Op korte termijn zal gestart 
worden met de internetconsultatie. 
Dit wetsvoorstel behandelt de opkoopbescherming, maximering 
huurprijsstijging vrije sector en de verlenging tijdelijke huurcontracten. . 
De Woonbond was positief over de maximering van de huurverhoging 
in de vrije sector ( inflatie + 2,5%). Zij hadden liever gezien dat deze nog 
lager zou zijn, maar begrepen de keuze om de maximering in de vrije 
sector niet lager te stellen dan de ( hoogste mogelijke) huurprijsstijging in 
de gereguleerde sector. 
De Woonbond keurt de verlenging tijdelijke huurcontracten af en zien 
dit als een uitholling van de huurbescherming van de huurder. Zij vrezen 
dat er sprake zal'zijn van een glijdende schaal waarbij huurders steeds 
vaker een tijdelijk huurcontract wordt aangeboden. Toegelicht is dat dit 
wetsvoorstel een uitkomst kan bieden binnen flexwonen en ( bijvoorbeeld) 
het huisvesten van arbeidsmigranten. U kunt het belang van tijdelijke 
verhuur in dit kader benadrukken. In de evaluatie van de Wet 
doorstroming huurmarkt zal ook worden onderzocht in hoeverre tijdelijke 
huurovereenkomsten als alternatief eraan hebben bijgedragen dat er 
minder huurovereenkomsten naar aard van korte duur worden ingezet. Bij 
deze huurovereenkomsten hebben huurders geen huur(prijs)bescherming. 
De Woonbond ziet graag dat het ( onjuiste) gebruik van deze 
huurovereenkomsten naar aard van korte duur verder afneemt. 
De maatregel omtrent de opkoopbescherming is kort benoemd, maar 
minder relevant voor de Woonbond omdat deze niet direct de achterban 
raakt. Zij begrepen deze maatregel in het kader van het beschikbaar 
houden van koopwoningen. 

Maximering WOZ-aandeel in het woningwaarderingsstelsel 
Een ontwerpbesluit was in internetconsultatie. Dat betreft een maximumaandeel 
van 33% voor de WOZ, alleen als de woning kan worden geliberaliseerd. 
Kritiek van de Woonbond is, dat het voorstel niet ver genoeg gaat. Het maximum 
zou lager moeten worden dan 33% en voor alle woningen moeten gelden. 
Er is echter ook kritiek van andere partijen dat het voorstel te ver gaat: tot te 
veel huurprijsbeperking 

- U kunt aangeven dat alle reacties op de internetconsultatie worden 
betrokken bij, het vervolg. 
Dit vervolg houdt in, dat het ontwerpbesluit eerst nog naar de Tweede 
Kamer gaat. 
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Datum 
-31 augustus 2020 

Kenmerk 
2020-0000519810 

Verduurzaming 
De Woonbond is betrokken bij de verduurzaming van huurwoningen. Zij praten 

mee met de uitwerking van het Klimaatakkoord, waaronder de aanpassing van de 
huurregelgeving. 

De Woonbond hecht sterk aan woonlastenneutraliteit. 
U kunt aangeven dat dit ook één van de uitgangspunten is van het 
Klimaatakkoord, en de Woonbond uitnodigen om de nodige inbreng te blijven 
leveren. 

-."Pogln 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan Minister 

Van Directie WM 

nota Voorbereiding gesprek met dhr. Kox 

Directie Woningmarkt 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

5.1.2é: -  j 

T 5.172,e _, 

Datum 

16 september 2020 

Kenmerk 

2020-0000557836 

Aanleiding 

U heeft op 17 september een overleg met de heer Kox. 

Advies/actie 

• Wilt u kennisnemen van bijgevoegde a4 met informatie over de wet 
eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen (zie bijlage) 

• U kunt tevens bij de heer Kox peilen hoe hij staat ten opzichte van een 
inperking van de huurverhoging naar inflatie + 1% voor zowel de vrije sector 
als de gereguleerde sector 

Kern 

Alternatief voorstel: maximering van de huurverhoging in zowel de 
gereguleerde als vrije huursector op inflatie + 1% 
• Een alternatief om de betaalbaarheid voor huurders ook bij particuliere 

verhuurders te verbeteren is het aanpassen van de jaarlijkse maximale 
huurverhoging naar inflatie+l,0%. Dit kan.dan gelden voor zowel de 
gereguleerde als vrije huursector. 

• Huidige situatie: inflatie + 2,5% in de gereguleerde sector; dit is ook 
aangekondigd voor de vrije sector (ook inflatie + 2,5%). 

• Zolang het wettelijk maximum boven de inflatie ligt, is aannemelijk dat een 
dergelijke beperking juridisch verdedigbaar is. Het is wel van juridisch belang 
om de propórtionaliteit van de maatregel goed inzichtelijk te maken: Het feit 
dat een groot deel van de huurders de huren kunnen betalen (en geen 
betaalproblemen heeft) moet worden afgewogen tegen het feit wat de 
daadwerkelijke economische gevolgen voor de ( individuele) verhuurders zijn. 

Argumentatie richting SP: 
De bijlagen laten op basis van de huidige huurverhogingen (2020) zien dat de 
excessen worden aanpakt: . 
• De hoge huurverhogingen in zowel het gereguleerde segment als de vrije 

sector worden aangepakt vanaf 2021. 
• Huurders weten hierdoor beter waar ze aan toe zijn als ze een huurcontract 

aangaan. 
• De toe te passen huurverhogingen worden (beter) in lijn gebracht met de 

inkomensontwikkeling. 
• De maatregel is juridisch verdedigbaar: De kosten voor onderhoud, 

nieuwbouw en verduurzaming stijgen ook met (meer dan) inflatie. Dit is bij 
huurbevriezing moeilijk te verdedigen. 

• 
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Datum 
16 september 2020 

Kenmerk 
2020-0000557836 

Verdere toelichting staat in de bijlage. 

Politieke context 

- Het alternatieve voorstel is nog niet afgestemd binnen de coalitie. VVD zal 
kritisch zijn. 

- Woonbond zal blij zijn, de verhuurderorganisaties zullen wisselend 
reageren. 

Communicatie 

- Indien dit leidt tot een voorstel zal hierover in samenwerking met uw 
woordvoerder aan de communicatie worden gewerkt. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan Minister BZK 

Van Directie Wonen 

Datum 

22 oktober 2020 

Kenmerk 

2020-0000623686 

Nota afwezigheid bij WGO ( le termijn kamer) 
Belastingplan 

nota 

Aanleiding 

U heeft aangegeven dat u in verband met de behandeling van de Covid-19 wet in 
de Eerste Kamer niet kunt aansluiten in de Tweede Kamer bij de Eerste Termijn . 
van de Kamer. Het wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met lager 
inkomen en het wetsvoorstel Differentiatie overdrachtsbelasting staan op de 
agenda. 

Advies/actie 

U wordt geadviseerd om de Kamer een formeel briefje te sturen om uw 
afwezigheid te verklaren. Indien akkoord graag ondertekenen. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal 
Postbus 20017 

2500 EA DEN HAAG 

Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 

Den Haag 

Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Kenmerk 

2020-0000622393 

Uw kenmerk 

Datum 

Betreft Korte afwezigheid gedurende behandeling wetsvoorstel 
tijdelijke wet maatregelen Covid-19 35526 

Op maandag 26 oktober 2020 staat de behandeling wetsvoorstel tijdelijke wet 
maatregelen Covid-19 gepland, waar ik bij aanwezig zal zijn. Op deze dag word ik 

tevens in de Tweede Kamer verwacht voor het wetgevingsoverleg over het 
Belastingplan ten behoeve van het wetsvoorstel ' eenmalig recht op huurverlaging 
huurders met een laag inkomen' en het wetsvoorstel 'wet differentiatie 

overdrachtsbelasting'. Ik zal daarom kort afwezig zijn in de Eerste Kamer om een 
deel van het voornoemde wetgevingsoverleg bij te kunnen wonen. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

drs. K.H. 011ongren 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan Minister BZK 

Van Directie Wonen 

Datum 

3 november 2020 

Kenmerk 

2020-0000643024 

nota Toezeggingen WGO Belastingplan: OVB en huurverlaging 

Aanleiding 

U heeft in het WGO Belastingplan van 2 november toegezegd om terug te komen 
op de mogelijkheid van het uitzonderen van woningcorporaties op de 
overdrachtsbelasting (vrijstelling van de OVB bij taakoverdracht tussen algemeen. 

nut beogende instellingen en het voorstel van Aedes.), het uitzonderen van 
wooncorporaties en de vraag van het lid Omtzigt over de bewijsstukken die een 
huurder moet overleggen om een beroep te doen op het wetsvoorstel eenmalige 
huurverlaging huurders met een laag inkomen. 

Advies/actie 

Graag uw akkoord om de passages over ( 1) de OVB en de mogelijkheden tot 
uitzonderen van woningcorporaties en wooncorporaties voor OVB en ( 2) de 
beantwoording over bewijsstukken op te nemen in een brief van Stas Vijlbrief. 

Kern 

De antwoorden worden opgenomen in een verzamelbrief, welke door stas FIN 
donderdag as. naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Hierin staan de 
antwoorden van alle toezeggingen die zijn gedaan. 

Politieke context 

Stas Vijlbrief overlegt op 4 november nog met de woordvoerders van de coalitie 

over het Belastingplan. Geprobeerd wordt om hem nog een punt mee te geven 
over de OVB en de mogelijkheden tot het uitzonderen van woningcorporaties en 

het correctiemechanisme. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan Min BZK 

Van WM 

nota Nota bij beantwoording Kamervraag over een 

huisuitzetting van huurder die herstellende is van corona 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

I . 6c1.2.e'„ , .j .  571.2A 

Datum 
8 oktober 2020 

Kenmerk 
2020-0000597556 

Samengewerkt met 
cZw 

I 
• Aanleiding 

Op 11 september stelde lid Beckerman (SP) u Kamervragen over een 
huisuitzetting van een huurder die herstellend is van corona ( 2020Z16168). U 

heeft op 6 oktober een uitstelbericht aan de TK gestuurd. 

Advies/actie 

U wordt verzocht akkoord te gaan met bijgaande brief aan de Tweede Kamer en 
deze te ondertekenen. 

Kern 
Achtergrond casus 

- Ter duiding van de casus is contact gezocht met de verhuurder, Oud-Zuid 

Vastgoed 3 B.V.; onderdeel van de Lapidus Holding. Deze liet zich 

vertegenwoordigen door zijn advocaat, P, 1.7.é _;' 1. 
Op 19 maart 2019 sprake de Rechtbank Amsterdam een tussenvonnis uit 

over vordering tot ontbinding en ontruiming wegens woonoverlast 

(ECLI: NL: RBAMS:2019:10176). Deze rechtszaak was aangedragen door 

Predio B.V., rechtsvoorganger van Oud-Zuid Vastgoed 3 B.V. De 

verhuurder werd gevraagd bewijslast aan te leveren, diverse getuigen zijn 

gehoord. Dat leidde tot een vonnis op 10 maart 2020 met toekenning van 

de vordering tot ontruiming en ontbinding ( ECLI:NL:RBAMS:2020:1626). 

De huurder kreeg 6 maanden tijd tot de vordering ten uitvoer zou worden 

gebracht. 

De zaak is door de rechterbij voorraad uitvoerbaar' verklaard. Dit houdt 

in dat het de eiser, in dit geval de verhuurder, vrij staat om het vonnis 

ten uitvoer te leggen waarbij een hoger beroep niet afgewacht hoeft te 

worden. 

De huurder heeft een kort geding ingediend waardoor de ontruiming is 

opgeschort en het hoger beroep tegen het vonnis kan worden afgewacht. 

Beantwoording Kamervragen 

U wordt gevraagd in hoeverre deze casus zich verhoudt tot het statement 

over huisuitzettingen dat u met de verhuurdersorgánisaties op 26 maart 

2020 naar aanleiding van de coronacrisis publiceerde. 

Deze casus valt buiten de reikwijdte van het statement. Het vonnis tot 

ontbinding en ontruiming is uitgesproken voorafgaand aan de coronacrisis 

en totstandkoming van het statement over huisuitzettingen. Bovendien is 
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Datum 

8 oktober 2020 

Kenmerk 

2020-0000597556 

de aanleiding voor de ontruiming niet huurachterstanden, maar 
woonoverlast. 

- U geeft aan met de verhuurderorganisaties in gesprek te gaan.aan over 
de opvolging van het gezamenlijk statement om huisuitzettingen door 
huurachterstanden in tijden van corona te voorkomen. 

Politieke context 
- Het onderwerp huisuitzettingen door huurachterstanden kan rekenen op 

veel aandacht vanuit de Kamer, en dat geldt in bijzonder voor 

huisuitzettingen ten tijde van corona. 
- De' druk vanuit de. Kamer op het onderwerp neemt toe. Op 30 september 

is door SP, GL en PvdA een set Kamervragen ingediend over 
huisuitzettingen tijdens de tweede coronagolf. Ook riep de Woonbond op 
6 oktober in eenbrief op tot een moratorium op huisuitzettingen en 
verlenging van de tijdelijke wet tijdelijke huurovereenkomsten. 
U bent hierover separaat per nota geadviseerd ten behoeve van 
bespreking van de brief van de Woonbond tijdens het Actua-overleg van 
12 oktober. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan MIn BZK 

Van Directie Wonen 

Datum 

3 november 2020 

Kenmerk 
2020-0000642217 

nota Voorbereiding. plenair debat Belastingplan 

Aanleiding 

U ontvangt deze nota ter voorbereiding op het plenaire debat Belastingplan dat op 
dinsdag 10- en woensdag 11 november plaatsvindt. Het wetsvoorstel 'eenmalige 
huurverlaging huurders laag inkomen.' en het wetsvoorstel 'Wet Differentiatie 
Overdrachtsbelasting' zullen hier worden behandeld alvorens de Tweede Kamer 
op donderdag 15 november zal stemmen. Het dossier wordt mogelijk nog 
aangevuld nav lopende besprekingen met oppositie en coalitie. 

Kern 

Afgelopen maandag 2 november vond het tweede WGO plaats. Hierin heeft u een 
aantal toezeggingen gedaan. 

Zonnepanelen en OZB 
- Tijdens het plenaire debat kunt u terugkomen op de motie van mevrouw 

Lodders (welke gaat over het uitzonderen van zonnepanelen in de 
grondslag van de OZB). Zie hiervoor de bijlage. 

Wetsvoorstel eenmalig recht op Huurverlaging 
De vraag van dhr. Omtzigt over het aanleveren van bewijsstukken om in 
aanmerking te komen voor huurverlaging is reeds schriftelijk afgedaan. 

De Kamer heeft hierover op donderdag 5 november een brief ontvangen. 
In de Kamer was er aandacht voor het correctiemechanisme. Dit punt is 
ter bespreking voorgelegd aan.de woordvoerders van de coalitie via de PA 
van Stas Vijlbrief. 

Wetsvoorstel Wet differentiatie Overdrachtsbelasting 
- Verschillende Kamerleden hebben verzocht meer inzicht te geven in de 

(on)mogelijkheden tot het uitzonderen van woningcorporaties (w.o. het 
voorstel van Aedes) en wooncoöperaties. 

Op verzoek van de heer Nijboer is gekeken naar het toevoegen van een 
woningwaardegrens in combinatie met een verhoging van de 
leeftijdsgrens. Ook is gevraagd om budgettaire scenario's weer te geven 

over invoeren van een woningwaardegrens eventueel aangevuld met het 
verhogen van de leeftijdsgrens voor starters. 
Op dit moment wordt samen met financiën gewerkt aan een brief met 

daarin de (on)mogelijkheden met betrekking tot het aanpassen van het 

wetsvoorstel overdrachtsbelasting op deze onderdelen. Het concept over 
het uitzonderen van corporaties wordt separaat met u gedeeld ten 
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Datum 

3 november 2020 

Kenmerk 

2020-0000642217 

behoeve van het gesprek dat u donderdag 5 november met MinFin en 

StasFin heeft. 

Bijlage: Verwachte aandachtspunten plenair debat 

Wetsvoorstel eenmalig recht op Huurverlaging 
- De oppositie, waaronder mevrouw Beckerman en dhr. Nijboer, hebben 

aangegeven dit wetsvoorstel ` niet voldoende' te vinden. U vindt in de 
bijlage een overzicht met cijfers die door verschillende partijen meermaals 
zijn aangehaald en in perspectief worden geplaatst. 

- Naar verwachting zullen er vragen gesteld worden over de NvW die op 
maandag 2 november is ingediend waarin een leeftijdsgrens is 
opgenomen voor kinderen ( 27 jaar). 

- Voor de uitvoering diende in de wet te worden bepaald in welke gevallen 
het inkomen van kinderen niet meetelt. Met deze leeftijdsgrens is 
aansluiting gezocht bij de gemiddelde leeftijd waarop kinderen het huis 
verlaten en bij de leeftijdsgrens tot wanneer men in de Participtatiewet als 
'jongere' wordt gezien. 

- De uitvoeringstoets behorend bij deze NvW is meegestuurd naar de TK. 
- De uitvoeringstoets behorend bij de eerste NvW ('correctiemechanisme in 

2024), is nog niet beschikbaar. De Belastingdienst heeft deze, ondanks 
het dringende verzoek daartoe, nog niet kunnen opleveren. Verwacht 
wordt dat deze pas begin januari kan worden opgeleverd. Tijdens het 
WGO zijn hier geen vragen over gesteld, waar deze wel verwacht werden. 
Dhr. Omtzigt had zich in het eerste WGO kritisch uitgelaten over het 
ontbreken van de toets. 

- Tijdens het debat gingen ook geluiden op om het correctiemechanisme 
laten te vervallen wegens de uitvoerbaarheid. Mogelijk zullen hier tijdens 
het debat ook vragen over worden gesteld. 

- Aedes, de vereniging van woningcorporaties, heeft informeel juist laten 
weten graag te willen zien dat woningcorporaties de mogelijkheid krijgen 
om de huur te corrigeren van alle huurders- die huurverlaging hebben 

gehad en niet alleen de '6 maanden groep'. 

Wetsvoorstel Wet differentiatie Overdrachtsbelasting 
- Op dit moment wordt nog gesproken met de oppositie over aanvullende 

maatregelen waaronder de invoering van een woningwaardegrens. Daarin 
wordt nu uitgegaan van een woningwaardegrens van €400.000. 5 
november bespreekt u met Minfin en StasFin of dit via amendement of, per 
Nota van Wijziging moet worden geregeld. 
In reactie op eerdere vragen heeft u aangegeven dat een vrijstelling van 

het verhoogde ovb-tarief specifiek voor woningcorporaties op 
staatssteunbezwaren stuit. Een dergelijke specifieke vrijstelling past niet 
binnen het huidige staatssteunbesluit van de Europese Commissie voor 
woningcorporaties en zou zodoende apart aan de Europese Commissie 
gemeld moeten worden. Een vrijstelling via de ANBI-route lijkt minder 

staatssteungevoelig en wordt momenteel met FIN verkent. Mogelijk komt 
dit ook aan de orde in uw gesprek met MinFIN en StasFIN op 5 november. 

OZB en zonnepanelen 
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• 
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• 

Datum 

3 november 2020 

Kenmerk 

2020-0000642217 

Bij de behandeling van het belastingplan 2019 is door de Tweede Kamer 
de motie Lodders / Van Weyenberg aangenomen die oproept om: 
1) eenvoorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten 
de onroerende - zaakbelasting worden gehouden; en 
2) onderzoek te doen naar het voorkomen van ontmoediging van 
verduurzaming in de toekomst door hogere lokale lasten. 
Aan de Tweede Kamer is door de staatssecretaris aangegeven dat de 
uitvoering van de motie meegenomen zou worden in het onderzoek naar 
de bouwstenen voor een beter gemeentelijk belastinggebied. 
Op 18 mei jl. is het rapport'herziening gemeentelijk belastinggebied' 
verschenen waarin wordt ingegaan op de invoering en effecten van een 
vrijstelling voor zonnepanelen (dan wel duurzaamheidsmaatregelen) in de 
ozb. 
In aanvulling op de ambtelijke verkenning vindt momenteel de politiek / 
bestuurlijke weging plaats. 
Het streven is ( nog steeds) om, na afronding van de politiek / bestuurlijke 
weging, de Tweede Kamer voor het einde van het jaar middels een brief 
de reactie op de motie toe te zenden. 
Op 5 november spreekt stas Vijlbrief vooruitlopend op de plenaire 
behandeling met de financiële woordvoerders over het Belastingplan 
2021. Vanuit BZK is ambtelijk meegegeven dat op dit moment geen 
nadere inhoudelijke toelichting op de uitvoering van de motie Lodders / 
Van Weyenberg mogelijk is. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg 
wordt bijgaande annotatie / spreektekst mogelijk nog aangepast. 

Proces en verloop 
- Op dinsdag 10 november vindt de eerste termijn plaats. 
- Op woensdag 11 november dient u de gestelde vragen uit de eerste 

termijn te beantwoorden. 
- U ontvangt daartoe het dossier met de antwoorden voorafgaand aan het 

debat. 

- Op donderdag 12 november vinden de stemmingen in de Tweede Kamer 
plaats. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en . 
Koninkrijksrelaties 

Aan minister 

Van directie Wonen 

Voorbereiding WGO Eenmalige huurverlaging huurders 
met lager inkomen 

nota 

Directie Woningmarkt 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

5T1:e' _ : 1 

T  P71:2é,: '--l , 

Datum 

12 oktober 2020 

Kenmerk 

2020-0000604014 

Samengewerkt met 

- CZW 

Aanleiding 

Op 26 oktober staat het WGO voor het Belastingplan 2021 gepland. Het 
wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen is hier 
onderdeel van. 

Advies/actie 

Graag kennisnemen van het dossier. 

Kern 

• Uw kernboodschap is dat u met deze eenmalige maatregel gericht huurders 
met mogelijke betaalrisico's helpt. 

• Het wetsvoorstel geeft huurders bij woningcorporaties die een laag inkomen 
hebben en een hoge huur het recht op huurverlaging. Er wordt aangesloten 
bij passend toewijzen. 

• U richt zich op de groep huurders die structureel duur scheefwoont en 
huurders die een inkomensdaling (van minimaal zes maanden) doormaken als 

gevolg van inkomensterugval, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen. 

Politieke context 
• Naar verwachting zal er steun zijn voor dit wetsvoorstel. Dat neemt niet weg 

dat op basis van het "verslag en amendementen verwacht wordt dat de Kamer 
ook kritiekpunten heeft en wensen heeft om de reikwijdte van het 
wetsvoorstel te vergroten. 

• Er zal aandacht worden gevraagd voor huurders bij particuliere verhuurders 

die niet onder de wet vallen. Woningcorporaties hebben een taak om 
huishoudens met een laag inkomen betaalbaar te huisvesten en zij krijgen 
daarvoor staatssteun. Andere verhuurders hebben deze taak niet. Ook zijn 
verhuurders met minder dan 50 woningen geen verhuurderheffing 
verschuldigd. De tegemoetkoming middels de aanpassing van het tarief van 

de bereikt deze verhuurders niet. Om deze redenen is inbreuk op het 
eigendomsrecht van particuliere verhuurderslastig te rechtvaardigen en vanuit 
juridisch oogpunt zeer kwetsbaar). 
Er zal aandacht worden gevraagd voor fraude en het correctiemechanisme. U 
kunt hierbij aangeven dat door het correctiemechanisme op basis van 
objectieve gegevens kan worden bepaald of de huurverlaging aangemerkt 

dient te worden als tijdelijke huurkorting of dat de verlaging permanent zal 
zijn. 
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• Aedes vraagt aandacht voor de uitvoering. Hierover zijn BZK, Aedes en de 
Belastingdienst in overleg. Voorgesteld wordt om tezamen handleidingen op 
te stellen en die te verspreiden. 

Communicatie 
• Met uw woordvoerder zal afstemming plaatsvinden. 

Geschilpunten en andere openstaande punten. 
• Met J&V is besproken hoe het correctiemechanisme vorm moet worden 

vormgegeven. De minister voor Rechtsbescherming is ook akkoord. 
• Met FIN en de Belastingdienst wordt nog gesproken over de uitvoering. Aedes 

is hierbij aangesloten. 

Volgende processtap 
• Op 2 november staat weer een WGO gepland waar u mogelijk weerwan moet 

schuiven. 
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35 578 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 
2014 II en. de Woningwet (eenmalige 
huurverlaging huurders met een lager inkomen) 

i 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 
Ontvangen 27 november 2020 

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste 
commissies voor Binnenlandse zaken en de Hoge Colleges van Staat/ 
Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Financiën naar 
aanleiding van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet maatregelen 
woningmarkt 2014 11 en de Woningwet (eenmalige huurverlaging 
huurders met een lager inkomen). Hierna ga ik, mede namens de 
Staatssecretaris van Financiën, in op de vragen uit dit verslag waarbij de 
volgorde van het verslag is aangehouden. 

Vragen van de FVD-fractie 

De leden van de FVD-fractie constateerden dat de huurverlaging feitelijk 
structureel is omdat het geen tijdelijke verlaging is die na een bepaalde 
periode weer op het huidige niveau wordt gebracht. Deze leden vroegen 
of de regering deze analyse deelt en waarom niet is gekozen voor een 
afgebakende periode. 

Ik deel de analyse van de FVD-fractie dat de huurverlaging een ( in 
beginsel) permanent karakter heeft voor huurders die in 2019 een .laag 
inkomen hadden. Dit wetsvoorstel sluit zoveel mogelijk aan bij passend 
toewijzen. WoON2018 Iaat zien dat ongeveer de helft van deze huurders 
als belangrijkste inkomensbron een uitkering heeft, een kwart van de 
huishoudens heeft AOW of pensioen als belangrijkste inko'mensbron en 
de overige kwart bestaat voornamelijk uit mensen met een kleine baan of 
ZZP'ers. Van een aanzienlijk deel van deze huurders zal het inkomen niet 
meer met grote sprongen stijgen, bijvoorbeeld omdat zij een pensioen 
ontvangen. Naar het oordeel van het kabinet ligt een structurele huurver-
laging voor deze groep huurders daarom in de rede. Mocht het inkomen 
stijgen, dan zal deze groep mogelijk via de inkomensafhankelijke hogere 
huurverhoging wel weer doorgroeien naar een huur passend bij het 
inkomen. 

De leden van de FVD-fractie vroegen hoe de structurele verlaging te 
rijmen is met «een extra vangnet in onzekere tijden» en of de regering ook 
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hoopt dat er weer zekere tijden komen waardoor deze maatreg63Raiet 
langer nodig is. 
Deze leden vroegen voorts hoe de gevolgen van de huurverlaging 
doorwerken op mensen die nu een laag inkomen hebben maar volgend 
jaar niet meer en in hoeverre de «eenmalige huurverlaging» stopt als er 
niet langer sprake is van een laag inkomen. 
Deze leden vroegen tot slot of deze wet niet voor een deel ook toekom-
stige scheefwoners creëert en welke waarborgen zijn getroffen om dat in 
de toekomst te voorkomen. 

Het wetsvoorstel heeft een tweeledig doel, namelijk het mogelijk maken 
dat dure scheefwoners alsnog een passende huur krijgen en huurders die 
te maken hebben gekregen met inkomensterugval een wettelijk recht op 
eenmalige huurverlaging toe te kennen. 
Het is mogelijk dat de voorgestelde regeling voor een klein deel van 
huidige dure scheefwoners van woningcorporaties tot gevolg heeft dat zij 
na enige jaren goedkoop scheefwonen. Het passend toewijzen', dat vanaf 
2016 geldt voor woningcorporaties, heeft echter niet tot een stijging van 
het aandeel goedkope scheefwoners geleid (WoON2018). Ik heb daarnaast 
voorgesteld om de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging aan te 
passen, waardoor deze effectiever wordt voor de huishoudens met de 
hoogste inkomens. 
Na 2021 zal het reguliere regime voor jaarlijkse huurverhogingen gelden, 
dat wil zeggen huurverhoging van maximaal inflatie + 1 procentpunt of, 
bij een hoger ( midden)inkomen, de inkomensafhankelijke hogere 
huurverhoging2. 

Het ligt in de rede om bij een tijdelijke inkomensterugval juist een tijdelijke 
huurverlaging mogelijk te maken. Er is voor gekozen om eerst beter de 
effecten van een correctiemechanisme te onderzoeken en hoe dit goed is 
te regelen met het oog op de uitvoering. Hiervoor is nog de gelegenheid 
en kan ook worden gekeken naar de omvang van de groep die naar 
verwachting beperkt zal zijn. Mogelijk krijgen woningcorporaties daarna in 
2024 de mogelijkheid om van huurders die op hun verzoek een huurver-
laging wegens laag inkomen hebben gekregen, te toetsen of het inkomen 
ook in 2022 niet hoger was dan de toepasselijke inkomensgrens voor 
passend toewijzen. 

Indien huurders na 2021 te maken krijgen' met financiële problemen, 
kunnen zij hun verhuurder om tijdelijke huurkorting ( huurbevriezing of 
huurverlaging) vragen. Dat wordt mogelijk gemaakt met het wetsvoorstel 
Tijdelijke huurkorting (35 516) dat de Tweede Kamer in behandeling heeft. 
Mochten huishoudens door de huurverlaging op basis van dit wetsvoor-
stel ( na enige tijd) goedkope scheefwoners worden, dan kunnen woning-
corporaties voor die huurders de inkomensafhankelijke hogere huurver-
hoging toepassen. 

De leden van de FVD-fractie vroegen in hoeverre de eenmalige huurver-
laging interfereert met de huurtoeslag. 

Voor de circa 260.000 huurders met een laag inkomen die voor de regeling 
in aanmerking komen leidt de lagere huur tot een positief inkomenseffect. 

Woningcorporaties moeten jaarlijks bij woningtoewijzing aan minimaal 95% van de huurders 
die een inkomen hebben dat niet hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens voor passend 
toewijzen een woning toewijzen waarvan de huur niet hoger is dan de toepasselijke aftoppings-
grens. Vergelijkend met de in voorliggend wetsvoorstel voorgestelde huurverlaging. 

z Volgens de huidige regelgeving, of als het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijk-
heden en inkomensgrenzen Woningwet (35 518) door het parlement wordt aangenomen 
volgens de aangepaste systematiek 
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Het ingeschatte effect op de netto maandlasten, dus inclusief h6vêffect 
van huurtoeslag, voor deze huurders is gemiddeld € 40. In veruit de 
meeste gevallen zal het om een huishouden gaan dat huurtoeslag 
ontvangt. Het is daarom belangrijk dat de huurder zijn nieuwe huurprijs 
doorgeeft aan de Belastingdienst. Het wetsvoorstel verplicht ook 
woningcorporaties om de verlaagde huurprijs binnen drie weken door te 
geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Hiermee wordt de kans op 
mogelijke terugvorderingen zoveel mogelijk vermeden. 

Het is afhankelijk van de gezinssamenstelling of een huurder huurtoeslag 
boven de aftoppingsgrens krijgt. Voor de huishoudens die geen 
huurtoeslag boven de aftoppingsgrens krijgen verandert de hoogte van de 
huurtoeslag niet. Een deel van de huurders die huurverlaging krijgen zal 
door die huurverlaging huurtoeslag kunnen aanvragen, waar voorheen 
hun huurprijs te hoog was voor een initiële huurtoeslagaanvraag. 

De leden van de FVD-fractie vroegen of een hogere huurtoeslag voor 
mensen met een lager inkomen niet een effectiever, praktischer en 
doelmatiger oplossing was geweest. 

Het kabinet heeft aandacht voor huishoudens met een laag inkomen en 
vindt het belangrijk om de risico's voor deze groep in een breder 
perspectief te bekijken, waarbij andere lasten ook in ogenschouw worden 
genomen. In de kabinetsreactie op het IBO Toeslagen (31 066, nr. 624) 
heeft het kabinet al aangekondigd dat het met een bredere blik wil kijken 
naar de ondersteuning van betaalbaar wonen, waarbij inkomensbeleid, de 
subsidiëring op de.huur- en koopmarkt alsmede de verhuurderheffing in 
samenhang worden bezien. Dit kan echter niet op heel korte termijn tot 
een overwogen resultaat en aanpassing van de huurtoeslag leiden. 
Daarom is nu voorliggende maatregel voorgesteld die de huurders die de 
grootste betaalrisico's hebben en een hoge huur betalen in relatie tot hun 
inkomen, op korte termijn huurverlaging biedt en de mogelijkheid biedt 
om zelf huurverlaging te vragen. 
Daarnaast ontvangt niet elke huurder die in aanmerking komt voor 
huurverlaging op basis van dit wetsvoorstel reeds huurtoeslag. Deze 
huurders zouden zodoende ook niet worden bereikt door een verhoging 
van de huurtoeslag, maar worden wel bereikt via deze huurverlaging en 
komen daardoor mogelijk ook in aanmerking voor huurtoeslag. 

De leden van de FVD-fractie vroegen naar de actuele status en planning 
ten aanzien van het correctiemechanisme. 

Zoals hiervoor is aangegeven kunnen woningcorporaties voor huurders 
van wie het inkomen in de toekomst stijgt, de inkomensafhankelijke 
hogere huurverhoging toepassen. Het correctiemechanisme is op verzoek 
van de Tweede Kamer uit het wetsvoorstel gehaald. De Tweede Kamer 
heeft zorgen geuit over de uitvoerbaarheid van het correctiemechanisme 
in het algemeen, de « inhaalhuurverhoging» en het ontbreken van een 
uitvoeringstoets op dit specifieke onderdeel. Ik heb daarom aangegeven 
het correctiemechanisme voor nu uit het wetsvoorstel te halen. De 
ervaringen die in 2021 worden opgedaan met de uitvoering zullen worden 
gebruikt om na te gaan hoe een eventueel correctiemechanisme in 2024 
zal worden vormgegeven. Ik zal vanaf de inwerkingtreding van het 
wetsvoorstel starten met het onderzoek hoe het correctiemechanisme kan 
worden ingericht. Er zal daarbij ook worden bezien op welke wijze 
objectief vastgestelde gegevens kunnen worden uitgewisseld. 

De leden van de FVD-fractie vroegen de regering het «eenvoudig 
inkomensbegrip» nader toe te lichten. 
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Ik heb tijdens het plenaire debat over dit wetsvoorstel in de Twe'we 
Kamer gezegd dat we hebben gekozen voor een eenvoudig inkomens-
begrip, zodat dit bij de toepassing van de maatregel dit zo min mogelijk 
vragen opwerpt. Daarmee bedoel ik dat huurders op grond van hun 
gezamenlijk brutoinkomen (met uitzondering van het inkomen van 
inwonende kinderen tot 27 jaar).van de laatste zes maanden om huurver-
laging kunnen vragen. Zie ook de toelichting op de tweede nota van 
wijziging (35 578, nr. 15). Over een periode van zes maanden kan de 
huurder immers niet om een inkomensverklaring (voorheen 
1660-formulier) bij de Belastingdienst vragen over hun belastbaar 
inkomen. Als het gezamenlijk brutoinkomen over de aan het huurverla-
gingsverzoek voorafgaande zes maanden niet hoger is dan de helft van de 
toepasselijke inkomensgrens voor passend toewijzen, en de geldende 
huurprijs hoger is dan de toepasselijke aftoppingsgrens, moet de 
woningcorporatie de huur verlagen tot die toepasselijke aftoppingsgrens. 
In de brief van 9 november 2020 met aanvullende antwoorden (35 572, nr. 
43) heb ik nader toegelicht met welke bescheiden een huurder het 
gezamenlijk brutoinkomen kan aantonen. Deze wijze van toetsen van het 
inkomen kennen woningcorporaties al van het passend toewijzen. Bij een 
geschil hierover kan de huurder een uitspraak van de Huurcommissie 
vragen. 

De leden van de FVD-fractie vroegen naar de impact van dit wetsvoorstel 
op de vermogens/beleggingswaarde in de markt van de verhuurders die 
door. deze maatregel worden geraakt en vroegen hoe deze impact is 
verdeeld naar woningcorporaties en particulieren. 

Er is een inschatting gemaakt van het effect van het totale pakket aan 
maatregelen van Prinsjesdag en van het effect van deze huurmaatregel in 
combinatie met de verlaging van de verhuurderheffing. Als het totaal aan 
maatregelen dat op Prinsjesdag is aangekondigd wordt bekeken, ontstaat 
een neutraal beeld waarbij de investeringscapaciteit van de corporatie-
sector op peil blijft. Dat neemt niet weg dat te verwachten is dat bij veel 
corporaties de verlaging van de verhuurderheffing niet helemaal opweegt 
tegen de kosten van de verlaging van de huur. Gezien de relatief bepekte 
resulterende bedragen, is het niet aannemelijk dat er corporaties zijn 
waarbij dit tot financiële problemen leidt. Voor particuliere verhuurders 
hebben ik geen informatie, maar omdat zij niet gebonden zijn aan de 
huurverlaging maar wel mogelijk profiteren van de verlaging van de 
verhuurderheffing, verwacht ik dat er voor hen hooguit een positief effect 
optreedt. 

De leden van de FVD-fractie vroegen of de regering deze wet als marktver-
storend beschouwd en zo nee waarom niet. En zo ja welk effect deze 
(verdere) marktverstoring volgens de regering heeft op de gehele 
huurmarkt. 

Woningcorporaties zorgen al voor betaalbare huurwoningen voor de 
doelgroep; huishoudens die op.de markt moeilijk zelfstandig een goede 
en betaalbare woning kunnen vinden. Dit is de taak die ze opgedragen 
hebben gekregen en waarvoor ze in aanmerking komen voor staatssteun 
(met name via door het WSW geborgde leningen). Aan deze taak zijn 
verschillende voorwaarden verbonden, waaronder het passend toewijzen. 
Het wettelijk recht op huurverlaging sluit hierbij aan. Daarmee krijgen de 
huurders die duur scheefwonen de kans om toch (of sneller) een 
passende huur te krijgen. Omdat het uitsluitend zittende huurders betreft, 
is de wisselwerking met de gehele huurmarkt beperkt. 
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De leden van de FVD-fractie vroegen wat het tijdpad tot 1 januágk en 
welke waarborgen zijn getroffen om succesvolle implementatie per 
1 januari aanstaande te garanderen. 

Voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverlaging moeten 
woningbouwcorporaties informatie over hun huurders bij de Belasting-
dienst aanleveren. Op basis daarvan geeft de Belastingdienst informatie 
aan de woningbouwcorporaties terug of huurders een gezamenlijk 
inkomen .hebben dat niet hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens 
voor passend toewijzen (« laag inkomen») of niet. Voor deze gegevensuit-
wisseling gebruikt de Belastingdienst het elektronische portal dat ook al 
wordt gebruikt voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van de 
inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. Dit maakt het mogelijk dat 
de Belastingdienst in staat is de regeling op de gegeven korte termijn uit 
te voeren. 

De Belastingdienst doorloopt volgend jaar de volgende stappen. 

6 januari 2021 

week 18 januari 2021 

tot eind maart 2021 

eind februari 2021 

14 maart 2021 

• portal open voor accountaanvragen woningbouwcorporaties 
(zowel voor inkomensafhankelijke huurverhoging als inkomensaf-
hankelijke huurverlaging) 
• telefonisch contact zoeken met woningbouwcorporaties die nog 
geen account hebben aangevraagd , 
• verwerking van aanvragen woningbouwcorporaties na ontvangst 
bestanden met woonadressen; verwerking voor huurverlaging 
vindt handmatig plaats 
• resultaat wordt via de portal aan woningbouwcorporaties 
teruggegeven 
• verzenden van kennisgevingsbrieven aan huurders dat (op 
aanvraag) informatie is verstrekt aan hun woningbouwcorporatie 
met uitleg waarom dit is gebeurd 
• ( nogmaals) telefonisch contact zoeken met woningbouwcorpora-
ties die nog geen account hebben aangevraagd 
• portal sluit (voor de inkomensafhankelijke huurverlaging; voor de 
inkomensafhankelijke hogere huurverhoging blijft het portaal . 
open) 

De leden van de FVD-fractie vroegen of het juist is dat er ten aanzien van 
(onderdelen) van deze wet geen uitvoeringstoets heeft plaatsgevonden, in 
welke mate en wanneer door de Belastingdienst is geadviseerd over de 
implementatie en uitvoering van deze wet en of de regering de conclusies 
van de adviezen ten aanzien van de uitvoerbaarheid van (onderdelen van) 
deze wet aan de Kamer kan verstrekken. 

Nee, voor het wetsvoorstel zoals het nu voorligt in uw Kamer (Kamer-
stukken 11 2020/21, 35 578, A) is er een uitvoeringstoets door de Belasting-
dienst uitgevoerd. De Belastingdienst heeft in de uitvoeringstoets 
geoordeeld dat hij de voorgestelde regeling kan uitvoeren. De uitvoerings-
toets van de Belastingdienst is als bijlage bij de memorie van toelichting 
(Kamerstukken 11 2020/21, 35 578, nr. 3) meegezonden naar de Tweede 
Kamer. 

De leden van de FVD-fractie vroegen in hoeverre het functioneren van de 
Huurcommissie van wezenlijk belang is voor een goede uitvoering van 
deze wet en of de regering zicht heeft op de achterstanden en wat het 
oordeel van de regering is over de impact van die achterstanden op de 
uitvoerbaarheid van deze wet. 

De Huurcommissie is een belangrijke laagdrempelige instantie die een 
oordeel geeft over geschillen tussen huurders en verhuurders. Bij het 
functioneren van de Huurcommissie is het belangrijk dat huurders en 
verhuurders bij geschillen tijdig een uitspraak krijgen. De coronacrisis 
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heeft er mede voor gezorgd dat de werkvoorraad is opgelopen f@f?circa 
10.500 zaken. Op dit moment werkt de Huurcommissie met een actieplan 
(Kamerstukken 11 2020/21, 27 926, nr. 328) de achterstanden terug, met als 
doelstelling om eind 2021 een reguliere werkvoorraad te hebben. Dit 
actieplan is in overleg met het ministerie tot stand gekomen. Daarbij is 
uitdrukkelijk aandacht besteed aan belangrijke voorwaarden zoals hoor en 
wederhoor en een goede communicatie richting alle partijen. Dit 
wetsvoorstel zorgt voor een tijdelijke verbreding van de taken van de 
Huurcommissie. De uitvoering van de nieuwe taken voortvloeiend uit dit 
wetsvoorstel is uitvoerig besproken met de Huurcommissie en de 
Huurcommissie heeft een positieve uitvoeringstoets gedaan. De 
Huurcommissie neemt de verwachte extra kosten op in haar offerte voor 
2021 en deze zullen worden gedekt binnen de begroting BZK. 

De leden van de FVD-fractie vroegen hoe de 6-maandentoets precies 
werkt bij veranderingen van gezinssamenstelling, zoals een echtscheiding, 
het overlijden van een van 'de partners, een nieuwe gevormd gezin etc. 

Inkomensdaling door wijziging van gezinssamenstelling 

Voor de voorgestelde huurverlagingsregeling is de actuele samenstelling 
van het huishouden bepalend. Door verandering van gezinssamenstelling 
kan het gezamenlijk inkomen van het huishouden dalen. Als het 
gezamenlijk inkomen van de actuele bewoners (met uitzondering van het 
inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar) over 2019 niet hoger is dan 
de toepasselijke inkomensgrens voor passend toewijzen, dan zal de 
Belastingdienst op aanvraag van de woningcorporatie melden dat het 
gezamenlijk inkomen in de categorie « laag inkomen» valt en daarbij ook 
het aantal bewoners vermelden dat op dat moment op het adres staat 
ingeschreven (dat laatste heeft de woningcorporatie nodig om te bepalen 
welke aftoppingsgrens van toepassing is). Woningcorporaties moeten aan 
huurders waarvan de Belastingdienst (op aanvraag) verklaart dat het 
gezamenlijk inkomen in de categorie « laag inkomen» valt, vóór 1 april 
2021 een huurverlaging tot de toepasselijke aftoppingsgrens voorstellen. 
Als de gezinssamenstelling wijzigt nadat de woningcorporatie voor dat 
huishouden een inkomenscategorie bij de Belastingdienst heeft aange-
vraagd, maar voordat de woningcorporatie het huurverlagingsvoorstel 
heeft gedaan en het huurverlagingsvoorstel daardoor niet juist is, kan de 
huurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen op basis van de 
actuele samenstelling van het huishouden. 
Als de samenstelling van het huishouden na 31 maart 2021 wijzigt, en het 
gezamenlijk actuele inkomen van het huishouden (met uitzondering van 
het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar) daardoor daalt tot onder 
de helft van de toepasselijke aftoppingsgrens, kan de huurder zelf om een 
huurverlaging vragen op basis van het gezamenlijk brutoinkomen over de 
aan het huurverlagingsverzoek voorafgaande zes maanden. 

Inkomensdaling bij gelijkblijvende samenstelling van het huishouden 

Als het gezamenlijk inkomen over 2019 van de actuele bewoners hoger is 
dan de toepasselijke inkomensgrens voor passend toewijzen maar het 
gezamenlijk inkomen bij een gelijkblijvende samenstelling van het 
huishouden na 2019 is'gedaald, kan de huurder om huurverlaging vragen 
als het gezamenlijk brutoinkomen (met uitzondering van het inkomen van 
inwonende kinderen tot 27 jaar) over de aan het huurverlagingsverzoek 
voorafgaande zes maanden niet hoger is dan de helft van de toepasselijke 
inkomensgrens voor passend toewijzen en de geldende huurprijs hoger is 
dan de toepasselijke aftoppingsgrens. 
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Vragen van de fracties van GroenLinks, van de PvdA en 3êá 
5oplus 

De leden van de fracties van GroenLinks, van de PvdA en van 50Plus 
vroegen waarom de regering de arbitraire effecten voor huurders die van 
woningbouwverenigingen en huurders die van particulieren huren 
gerechtvaardigd acht en of er andere dan uitvoeringstechnische bezwaren 
zijn om de regeling ook voor de particuliere sector te laten gelden en wat 
er nodig zou zij om die (uitvoeringstechnische) bezwaren weg te nemen. 

De woningcorporaties krijgen de verplichting opgelegd om, in het 
verlengde van de regeling voor passend toewijzen en het Sociaal 
Huurakkoord 2018, hun huurders met een laag inkomen een huurver-
laging te bieden. Het opleggen van een dergelijke verplichting aan de 
overige verhuurders van woningen acht het kabinet niet gerechtvaardigd. 
Woningcorporaties zijn niet vergelijkbaar met particuliere of commerciële 
verhuurders. Beide type verhuurders verhuren ook woningen aan 
huurders met lagé(re),inkomens, maar anders dan particuliere of 
commerciële verhuurders hebben woningcorporaties als kerntaak het 
bieden van betaalbare huisvesting. Zij hebben dat ook als dienst van 
algemeen economisch belang opgedragen gekregen en ontvangen daar 
ook staatssteun voor in de vorm van lagere rente door WSW-borging met 
overheidsachtervang, lagere grondprijzen bij nieuwbouw vanwege de 
gemeente, en indien nodig sanerings- en projectsteun. Dat ligt anders bij 
particuliere of commerciële verhuurders, die geen wettelijke taak hebben 
om te zorgen voor betaalbare huisvesting. Het verplichten van deze groep 
verhuurders tot huurverlaging voor de beoogde doelgroep betekent een 
forse inbreuk op het eigendomsrecht, die enkel gerechtvaardigd zou 
kunnen worden door een tegemoetkoming aan deze verhuurders. Dit is 
voor een groot deel van deze verhuurders niet mogelijk via een verlaging 
van het tarief van de verhuurderheffing. 

Voor de corporatiesector als geheel leidt het voorliggende voorstel met 
huurverlaging en tariefsverlaging in de verhuurderheffing tot een 
beperkte teruggang in de kasstromen van woningcorporaties. Wanneer er 
ook rekening wordt gehouden met de overige maatregelen die corporaties 
raken, waaronder handhaving van het tarief in de vennootschapsbelasting 
op 25% en diverse maatregelen inzake heffingsverminderingen op de 
verhuurderheffing, dan ontstaat een neutraal tot licht positief beeld voor 
de kasstromen. Ook de investeringscapaciteit van de sector als geheel 
gaat er niet op achteruit, vanwege de versterking van de vermogenspo-
sitie die de tariefsverlaging in de verhuurderheffing oplevert. Deze 
tegemoetkoming komt slechts voor 5% ten goede van particuliere 
verhuurders. Verhuurders zijn immers verhuurderheffing verschuldigd 
indien zij meerdan 50 woningen met een huurprijs die niet hoger is dan 
de huurtoeslaggrens (2020:4E 737,14) verhuren. Particuliere verhuurders 
die geen verhuurderheffing betalen kunnen niet tegemoet gekomen 
worden met een tariefswijziging van.de verhuurderheffing. Dat resulteert 
erin dat de inbreuk op het eigendomsrecht voor deze groep verhuurders 
niet middels deze tegemoetkoming kan worden gerechtvaardigd. 

Het recht van de huurders die een woning van een woningcorporatie 
huren op een huurverlaging is een afgeleid recht van de verplichting voor 
de woningcorporaties om de huurverlaging te bieden. Het wetsvoorstel 
leidt daardoor dus niet tot direct onderscheid tussen huurders die een 
woning huren van een woningcorporatie en overige huurders. Wel bereidt 
het kabinet verschillende maatregelen voor die.00k voor deze overige 
huurders en voor huurders van woningcorporaties die later met een 
inkomensdaling te maken krijgen, de betaalbaarheid verbeteren. 
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Daarnaast heeft de Belastingdienst aangegeven dat een uitbrei^ van de 
voorgestelde deling van inkomensgegevens in 2021 naar particuliere 
verhuurders niet haalbaar is. Het zou namelijk gaan om een uitbreiding 
van de gegevensuitwisseling met (tien) duizenden particuliere 
verhuurders, ten opzichte van de (om en nabij) 300 woningcorporaties 
waar de Belastingdienst op basis van het voorliggende voorstel gegevens 
mee uitwisselt. 
In het beschikbare tijdsbestek is het niet.mogelijk voor de Belastingdienst 
het proces voor de huurverlaging voor alle verhuurders te automatiseren. 
Dit zou wel noodzakelijk zijn gezien de grote toename van verhuurders. 
Door uitbreiding van de handmatige uitvoering neemt het risico op fouten 
immers sterk toe. In het beschikbare tijdsbestek is het niet mogelijk voor 
de Belastingdienst het proces voor de huurverlaging voor alle 
verhuurders te automatiseren. Dit zou wel noodzakelijk zijn gezien de 
grote toename van verhuurders. Door uitbreiding van de handmatige 
uitvoering neemt. het risico op fouten immers sterk toe. 

De leden van de fracties van GroenLinks, van de PvdA en van 50Plus 
vroegen wat de impact zou zijn van het permanent maken van de regeling 
zowel voor wat betreft het aantal huurders dat ervoor in aanmerking komt 
als financieel. 

Het beoogde effect van dit wetsvoorstel is dat na 2021 alle huurders met 
een laag inkomen in het gereguleerde segment van woningcorporaties 
een passende huur hebben, als zouden zij ( bij verhuizing) passend zijn 
toegewezen. Dat wil zeggen dat huurders met een laag inkomen (dat is 
een inkomen dat niet hoger is dan de voor het betreffende huishouden 
toepasselijke inkomensgrens voor passend toewijzen) geen huur betalen 
die hoger is dan de voor dat huishouden toepasselijke aftoppingsgrens 
van de huurtoeslag. Dat is hieronder schematisch weergegeven. 

Tabel eenmalige huurverlaging voor huurder met laag inkomen 

Type huishouden Laag 
inkomen is: 

Huurverlaging 
naar 
(kale 

huurprijs): 

Eenpersoonshuishouden E 23.725 of 
lager 

E 23.650 of 
lager 

E 32.200 of 
lager 

E 32.075 of 
lager 

E 32.200 of 
lager 

E 32.075 of 
lager 

-E633,25 
Eenpersoonsouderenhuishouden (AOW'er) 

f633,25 
Tweepersoonshuishouden 

4E633,25 
Tweepersoonsouderenhuishouden 
(één of twee AOW'ers) 
Meerpersoonshuishouden 
(drie of meer bewoners) 
Meerpersoonsouderenhuishouden 
(drie of meer bewoners, van wie minimaal één AOW'er) 

42633,25 

4E678,66 

-E678,66 

Daarnaast wordt de huur in het kalenderjaar van de huurverlaging (2021 
of, bij huurders die eind 2021 om huurverlaging vragen, en deze in 2022 
toegekend krijgen, in 2022) niet verhoogd. In het jaar daarna vallen die 
huurders in het huurverhogingsregime van maximaal inflatie + 1 
procentpunt (conform de voorstellen zoals ik bij brief op 6 november heb 
aangekondigd). 

Met dit wetsvoorstel wordt ingezet op huurders die duur scheefwonen. De 
reden voor het dure scheefwonen kan liggen in het feit dat de huurder 
voor 2016 is verhuisd - toen woningcorporaties hun eigen passend 
toewijzingsbeleid hanteerden- of omdat de huurder sinds de woningtoe-
wijzing een inkomensdaling heeft doorgemaakt. 
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Wat de inkomensontwikkeling van de betreffende huurders na 2021 zal 
zijn, is moeilijk in te schatten, net als de inkomensontwikkeling van 
huurders die niet in 2021 een beroep kunnen doen op deze huurverlaging. 
Huurders moeten sinds 2016 passend worden toegewezen, waardoor de 
betaalbaarheid aan de voorkant zo goed mogelijk wordt geborgd. Verder 
kunnenhuurders die na 2021 te maken krijgen met een inkomensterugval 
de verhuurder om tijdelijke huurkorting vragen, zoals geregeld in het 
wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting (35 516) dat thans bij de Tweede Kamer 
in behandeling is. Hierover heeft Aedes met de Woonbond ook al 
afspraken gemaakt in het Sociaal Huurakkoord 2018. Voordeel van deze 
afspraken.is dat er meer maatwerk kan worden geleverd voor de 
specifieke situatie waarin de huurder zich bevindt, terwijl tegelijkertijd de 
prikkel blijft behouden om te verhuizen naar een passende woning als dit 
nodig is en negatieve arbeidsmarkteffecten worden voorkomen. 

De leden van de fracties van GroenLinks, van de PvdA en van 50Plus 
vroegen of die impact niet beperkt is omdat het in de toekomst alleen nog 
zou gaan om huurders van gereguleerde woningen met een huur tussen 
de aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens van wie het inkomen 
substantieel is gedaald en dat toch een zeer beperkte groep is. 

In 2018 was het aantal dure scheefwoners ten opzichte van 2015 met ca. 
56.000 huishoudens gedaald naar 346.000 huishoudens, waarvan ca. 
260.000 huishoudens in het gereguleerde segment van woningcorporaties 
wonen en dus voor de voorgestelde eenmalige huurverlaging in 
aanmerking komen (WoON 2018). Op dit moment valt niet in te schatten 
wat de inkomensontwikkeling zal zijn van de huurders van woningcorpo-
raties die nu geen dure scheefwoner zijn, dus van huishoudens die een 
inkomen boven de inkomensgrens voor passend toewijzen hebben of een 
huurprijs betalen die niet hoger is dan de toepasselijke aftoppingsgrens. 
Daardoor valt niet in te schatten hoeveel huishoudens in de toekomst ( na 
2021) voor een huurverlaging in aanmerking zouden komen, indien van de 
voorgestelde eenmalige huurverlaging een permanente regeling gemaakt 
zou worden. Dat is mede afhankelijk van toekomstige conjunctuurontwik-
kelingen. De sector wil daarnaast graag de mogelijkheid te houden om 
afspraken te maken met een huurder om naar een meer passende woning 
te verhuizen bij een meer structurele inkomensterugval, bijvoorbeeld door 
scheiding, overlijden of pensionering. 

De leden van de fracties van GroenLinks, van de PvdA en van 50Plus 
vroegen of de regering bereid is te onderzoeken of het haalbaar is de 
mogelijkheid tot huurverlaging permanent te maken. 

Het wetsvoorstel eenmalige huurverlaging huurders met een lager 
inkomen is een tijdelijke regeling. Ik ben bereid om te bezien wat de 
gevolgen voor huurders en woningcorporaties zouden zijn van een 
permanent recht op huurverlaging na 2021 voor dure scheefwoners in het 
gereguleerde segment van woningcorporaties en of een dergelijke 
permanente regeling haalbaar zal zijn. Hierbij wil ik graag breder kijken 
naar samenhangende elementen, zoals arbeidsmarkteffecten, passende 
huisvesting, uitvoering en budgettaire effecten. 

Vragen van' de SP-fractie 

Wetsvoorstel 35 578 

De leden van de 5P-fractie vroegen om hoeveel huurverlaging het in zijn 
totaliteit en gemiddeld per betrokken huishouden gaat. 
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De eenmalige huurverlaging leidt ertoe dat zo'n 260.000 huishowens in 
aanmerking komen voor de huurverlaging in de loop van 2021. Uitgaande 
van een huurverlaging halverwege het jaar gaat het in 2021 om huur die 
in totaal zo'n € 80 miljoen lager komt te liggen in het jaar 2021. Vanaf 
2022 ligt de huur dan zo'n € 160 miljoen lager dan zonder deze huurver-
laging het geval zou zijn. Gemiddeld besparen huurders die in aanmerking 
komen voor huurverlaging € 40 per maand op hun netto maandlasten. 

De leden van de SP-fractie vroegen waarom huurders in de vrije sector 
geen recht op huurverlaging wordt gegeven en of dat niet strijdig is met 
de opvatting dat huurders in gelijke situaties gelijk behandeld horen te 
worden. 

Zoals in het antwoord op de eerste twee vragen van de fracties van de 
PvdA, GroenLinks en 50-Plus is uiteengezet zijn de regeling voor passend 
toewijzen en het Sociaal Huurakkoord niet van toepassing op andere 
verhuurders dan woningcorporaties. Die overige verhuurders hebben 
evenmin een maatschappelijke opgave. Daar komt bij dat de verhuurder-
heffing maar voor een zeer beperkt deel door de categorie overige 
verhuurders wordt opgebracht; het overgrote deel van de overige 
verhuurders kan niet langs die weg worden tegemoetgekomen. Daarom 
zijn voorgestelde verplichtingen zo vormgegeven dat deze alleen van 
toepassing zijn op woningcorporaties. Het van die verplichting afgeleide 
recht voor de huurders op de huurverlaging kan daarmee ook alleen maar 
van toepassing zijn op huurders van woningen van een woningcorporatie. 

De leden van de SP-fractie vroegen om hoeveel huurders en met welk 
financieel beslag voor de verhuurders het zou gaan als er wel gelijke 
rechten werden toegekend op eenmalige huurverlaging. 

Er wonen circa 86.000 dure scheefwoners bij overige verhuurders, zoals 
commerciële verhuurders. Indien deze verhuurders huurverlaging tot de 
afto.ppingsgrens toepassen gaat het om een financieel beslag van circa 93 
miljoen euro structureel. 

De leden van de SP-fractie vroegen wat er praktisch terecht is gekomen 
van de geïntroduceerde mogelijkheid voor huurders om aan hun 
verhuurder huurverlaging te vragen en hoeveel huurders dit jaar 
daadwerkelijk een verlaging hebben gevraagd en gekregen. 

Afgelopen maart heb ik met verhuurders middels een statement 
afgesproken dat zij maatwerk zullen toepassen bij huurders die door de 
coronacrisis in de betaalproblemen zijn geraakt. Uit de uitgezette 
enquêtes van de achterban van deze verhuurdersorganisaties, blijkt dat 
hieraan gehoor is gegeven. Uit deze enquêtes blijkt dat een deel van de 
verhuurders vanwege corona andere keuzes hebben gemaakt in het 
toepassen van de huurverhoging, bijvoorbeeld door de huurverhoging uit 
te stellen of een lagere huurverhoging toe te passen dan zij voornemens 
waren. Daarnaast laten de enquêtes zien dat tussen de 0,65% en 3% van 
de huurders verzoekt om maatwerk. Als een huurder verzoekt om 
maatwerk kan dit in de regel worden ingewilligd en komen partijen tot een 
oplossing (rond de 85-90% van de gevallen). Er wordt dan gekozen voor 
uitstel van betaling, het treffen van een betalingsregeling of kwijt-
schelding van (een deel van) de huur. Dit sluit aan bij het beeld vanuit het 
registratiepunt bij de Huurcommissie voor huurders waarbij de 
verhuurder geen maatwerk wil toepassen. Tegelijkertijd ligt het gebruik 
van de mogelijkheid tot specifiek maatwerk zoals afgesproken in het 
Sociaal Huurakkoord niet heel hoog. De afspraken tussen de woningcor-
poraties en de Woonbond, het Sociaal Huurakkoord 2018, blijken ( in 
tempo) daardoor nog onvoldoende tot het gewenste resultaat te leiden. 
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De leden van de SP-fractie vroegen waarom de verhuurderheffi•@ nu wel 
ingezet kan worden. 

In mijn eerdere brieven (35 431, I, L, N) heb ik uw Kamer laten weten dat ik 
een stapsgewijze aanpak door zou lopen om tot een invulling te komen 
van de moties Kox (35 431, D, H, K). In mijn brieven heb ik ook aange-
geven dat het gebruikelijk is dat het Kabinet in de zomer besluit over de 
koopkracht en de lastenbesluitvorming voorbereid met het oog op 
Prinsjesdag en het belastingplan. Dat is het moment dat het kabinet 
integraal oplossingen voor diverse vraagstukken kan wegen. 

Het bredere verband van het door de Minister te voeren huurbeleid 

De leden van de SP-fractie vroegen een helder overzicht van de aanvul-
lende maatregelen die de Minister sinds de zomer onderzocht heeft en in 
uitvoering heeft genomen of gaat nemen. 

Met de voorgestelde gerichte maatregel krijgen huurders die al enige tijd 
«duur scheefwonen» in het gereguleerde segment van woningcorporaties 
en dus een huur betalen die hoog is voor hun inkomen, huurverlaging. 
Het gaat om huurders die als zij zouden verhuizen naar een andere 
woningcorporatiewoning een huur die niet hoger is dan de voor hen 
toepasselijke aftoppingsgrens zouden krijgen. Met de voorgestelde 
maatregel krijgen die huurders een voor hun inkomen passende huur 
zonder te hoeven verhuizen. Daarnaast kunnen huurders die recentelijk 
een lager inkomen hadden of een inkomensdaling hebben gehad, zelf een 
huurverlaging vragen bij hun woningcorporatie. Met deze maatregel. 
kunnen naar inschatting circa 260.000 huishoudens huurverlaging krijgen. 
Zoals uiteengezet in antwoord op vragen van onder andere van de fractie 
van PvdA vindt het kabinet dat zij een verplichte huurverlaging niet kan 
opleggen aan andere verhuurders dan woningcorporaties. Ten eerste 
hebben woningcorporaties de wettelijke taak om huishoudens met een 
laag inkomen te huisvesten en krijgen zij hiervoor staatssteun. Andere 
verhuurders hebben die wettelijke taak en voordelen niet. Daarnaast 
kunnen verhuurders die niet meer dan 50 huurwoningen in het geregu-
leerde segment hebben en verhuurders in de vrije sector niet tegemoet 
gekomen worden door een tariefverlaging van de verhuurderheffing, 
doordat zij niet heffingsplichtig zijn voor de verhuurderheffing. Om die 
redenen beperkt het wetsvoorstel zich tot huurders met een laag inkomen 
in een dure woningcorporatiewoning in het gereguleerde segment en 
strekt het wetsvoorstel zich niet uit tot alle huurders die een betaalrisico 
hebben. Voor huurders meteen lager inkomen bestaat daarnaast ook de 
huurtoeslag. In 2020 zijn daarvoor de maximale inkomensgrenzen komen 
te vervallen waardoor dè huurtoeslag bij een stijging van het inkomen 
geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd, maar 
waardoor ook meer huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag. 

In onderzoek van het Nibud dat vaak aangehaald wordt door uw Kamer, is 
gekeken naar de woonlasten van huurders en kopers op basis van het 
CBS Budgetonderzoek 2015. Het Nibud Iaat daarbij zien dat huurders met 
te hoge woonlasten ten opzichte van de basisbedragen zich met name 
bevinden in de gereguleerde huursector. Het Nibud geeft hierbij aan dat 
het probleem niet zo zeer in de vrije sector zit. Uit het rapport van Nibud 
blijkt eveneens dat deze mensen veelal een lager inkomen hebben. Het 
grootste deel van deze mensen met hoge woonlasten ten opzichte van de 
basisbedragen hebben een netto-inkomen onder de € 1.000 of een 
netto-inkomen tussen € 1.000 en € 1.500. Het Nibud geeft daarbij aan dat 
de hoogte van de woonlasten niet altijd het probleem is, maar dat ook de 
hoogte van het inkomen een rol speelt. Bij huishoudens met een laag 
inkomen is er vaker sprake van hoge woonlasten in relatie tot het inkomen 
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dan bij huishoudens met een hoger inkomen. Het Planbureau v&-de 
Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar betaalrisico's van 
huurders op basis van het WOON-onderzoek uit 2015 en 2018. Het PBL 
geeft aan dat in 2015 18% van de huishoudens die huren een betaalrisico 
hadden en in 2018 14% huishoudens. 

WoON2018 Iaat zien dat de groep huurders met een betaalrisico's 
voornamelijk lijkt te bestaan uit huishoudens met een laag inkomen, dat 
wil zeggen een inkomen op het niveau van het sociaal minimum of 
daaronder. Ongeveer de helft van hen heeft als belangrijkste 
inkomensbron een uitkering, een kwart van de huishoudens heeft AOW of 
pensioen als belangrijkste inkomensbron en de overige kwart bestaat 
voornamelijk uit mensen met een kleine baan of ZZP-ers. De huishoudens 
die een uitkering of AOW of pensioen als belangrijkste inkomensbron 
hebben zullen niet direct een inkomensdaling als gevolg van de corona-
crisis doormaken. Overigens zij opgemerkt dat een betaalrisico niet per 
definitie betekent dat het huishouden ook daadwerkelijk problemen heeft 
om de huur te betalen. Op basis van WoON2018 blijkt daarnaast dat de 
netto-inkomens sneller stijgen dan de netto woonlasten. Hierdoor neemt 
ook de huurquote licht af. Dit kan de afname van het aantal huishoudens 
met betaalrisico's in de afgelopen jaren verklaren. Ook is daarnaast beleid 
ingezet dat gericht is op de verbetering van de betaalbaarheid voor 
huurders. 

Dat neemt niet weg dat er een groep huishoudens met een laag inkomen 
is die betalingsrisico's heeft. Het kabinet heeft aandacht voor deze 
huishoudens met een laag inkomen en vindt het belangrijk om de risico's 
voor deze groep in een breder perspectief te bekijken, waarbij andere 
lasten ook in ogenschouw worden genomen. In de kabinetsreactie op het 
IBO Toeslagen ( Kamerstukken 11 2019/20, 31 066, nr. 624) heeft het kabinet 
al aangekondigd dat het met een bredere blik wil kijken naar de onder-
steuning van betaalbaar wonen, waarbij inkomensbeleid, de subsidiëring 
op de huur- en koopmarkt alsmede de verhuurdersheffing in samenhang 
worden bezien. 

Naast de onderhavige regeling heb ik verschillende maatregelen 
onderzocht om de betaalbaarheid van huren te verbeteren. Hierbij heb ik 
gekeken naar een aanpassing in de huurtoeslag en het intensiveren van 
de woonkostentoeslag. Ik heb gekozen voor deze maatregel omdat deze 
gericht is op huurders die een hoge huur betalen en een laag inkomen 
hebben en daarmee een grotere kans hebben op betaalrisico's. De 
Staatssecretaris van SZW heeft ten aanzien van de woonkostentoeslag 
aangekondigd dat er als onderdeel van het steun- en herstelpakket € 30 
miljoen extra beschikbaar komt voor de bijzondere bijstand. . 

Met verschillende wetsvoorstellen die op dit moment voorliggen in de 
Tweede Kamer wordt eveneens als doel gesteld om bij te dragen aan de 
betaalbaarheid voor huurders en een betere verdeling van betaalbare 
huurwoningen. 

De maatregelen in het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen (35 518) 
dragen bij aan een betere verdeling van betaalbare huurwoningen in 
de bestaande voorraad en het in lijn brengen van de huur met de 
kwaliteit van de woning gegeven de draagkracht van de huurder. De 
voorgestelde grenzen schuiven zodanig op dat de hoogste inkomens 
meer huur betalen, maar deze hebben hier ook meer ruimte voor 
(o.b.v. Nibud). 
Met het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting (35 516) krijgen verhuur-
ders, ook particuliere en commerciële verhuurders en ook in de vrije 
sector, de mogelijkheid om op verzoek van de huurder een tijdelijke 
huurkorting ( huurbevriezing of huurverlaging) te geven. Bijvoorbeeld 
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als een huurder een plotselinge inkomensdaling doormaakt.3o•t 
voorstel draagt hiermee bij aan de mogelijkheden die een verhuurder 
heeft om een huurder tegemoet te komen bij wie de betaalbaarheid 
tijdelijk onder druk staat. Dit wetsvoorstel kan als vangnet fungeren als 
huurders in de toekomst toch duur scheefwonen. 

Het kabinet heeft daarnaast aangekondigd om de huurverhogingen te 
maximeren op inflatie + 1% en het mogelijk te maken om een opkoopbe-
scherming te introduceren. 

De leden van de SP-fractie vroegen hoeveel huurders door die aanvul-
lende maatregelen enige verlichting van hun huurlasten hebben gekregen 
of gaan krijgen en hoeveel geld daarmee gemoeid is voor de verhuurders. 

Tijdelijke huurkorting 

Hoeveel verhuurders gebruik zullen maken van deze nieuwe mogelijkheid 
is niet op voorhand te kwantificeren, omdat er geen voorwaarden worden 
gesteld aan het wel of niet toekennen van de huurkorting. Ook valt niet te 
kwantificeren wat de financiële gevolgen voor de huurders zullen zijn, 
omdat ook hier aan geen voorwaarden zijn gesteld. Het is daarom niet 
mogelijk om concrete doelen te stellen in termen van het aantal huurders 
dat geholpen wordt of de hoeveelheid huur die verlaagd is. 

Inflatie + 1% 

In 2018 hebben woningcorporaties in het Sociaal Huurakkoord 
afgesproken de huren jaarlijks met maximaal inflatie te verhogen. De 
maatregel om de huurverhoging wettelijk te beperken tot inflatie +1% 
heeft dus vooral effect bij de particuliere verhuurders met huurwoningen 
in het gereguleerde segment. Overigens lag ook bij particuliere 
verhuurders de gemiddelde huurverhoging exclusief harmonisatie 
afgelopen jaar op 0,3% boven inflatie, dus al onder- de nu voorgestelde 
grens. In 2019 was de gemiddelde huurverhoging exclusief harmonisatie 
bij particuliere verhuurders 1,2% boven.inflatie. Ook hier is het niet 
mogelijk om concreet te stellen hoeveel huurders hiermee geholpen 
worden en met hoeveel de huren hierdoor niet worden verhoogd. In de 
vrije sector geldt tot dusver geen wettelijk vastgelegd maximaal huurver-
hogingspercentage. In de vrije sector werd afgelopen jaar de volgende 
huurverhogingen toegepast: 

Geliberaliseerde huurwoningen, alle verhuurders, exclusief harmonisatie 

Huurstijging aantal woningen (* 1000) 

NL totaal Grootstedelijke regio's' Overige regio's 

T/m 2,6% ( inflatie) 
2,6 t/m 3,6% ( inflatie+l) 
3,6 t/m 5,1% ( inflatie+2,5) 
5,1 t/m 6,6% ( inflatie+4) 

279 
96 
55 
27 

60% 
21% 
12% 
6% 

143 
43 
29 
16 

61% 
18% 
12% 
7% 

136 
54 
26 
11 

59% 
24% 
11% 
5% 

> 6,6% 5 1% 3 1% 2 1% 

T 462 233 229 

' Grootstedelijke regio's: G4 + Eindhoven 

Bron: CBS huurenquéte 2020 / bewerking BZK 

De leden van de SP-fractie vroegen of de Minister onderzoek heeft gedaan 
onderhuurders naar betalingsachterstanden of grotere betalingsrisico's of 
zich slechts heeft verlaten op informatie van verhuurderskant en of ze 
voornemens is alsnog onderzoek te doen onder huurders. 
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De fractie van de SP verwijst naar mijn eerdere brief ( KamerstuoRên 1 
2020/21, 35 431, N) waarin ik aangeef dat volgens enquêtes van Aedes, 
IVBN, Kences en Vastgoed Belang onder hun achterban is gebleken dat 
0,65% tot 3% van de huurders heeft verzocht om maatwerk vanwege 
betalingsproblemen door corona en dat dit in de regel is ingewilligd ( rond 
85-90%). 
Om ook via informatie van huurders een beeld te kunnen krijgen van de 
mate waarin verhuurders die over maatwerk gemaakte afspraken 
nakomen, heb ik een meldpunt geopend voor huurders van wie de 
verhuurder geen maatwerk wil toepassen nadat zij door de coronacrisis in 
betalingsproblemen zijn gekomen. Tot 22 november 2020 hebben 
ongeveer 158 huurders een melding gedaan bij de Huurcommissie, 
waarvan 60% huurt bij een corporatie. 
Dit heeft ertoe geleid dat ik met dit wetsvoorstel ook huurders van 
woningcorporaties die recentelijk een inkomensdaling van tenminste zes 
maanden hebben doorgemaakt het recht geef op huurverlaging. 

De leden van de SP-fractie vroegen of de Minister cijfermatig kan laten 
zien hoe de tot dusver door haar genomen maatregelen effectiever zijn 
dan een generieke huurstop en zo ja voor welk deel van de totale 
huurdersgroep. 

Van de ruim 3 miljoen huurders is circa 12% dure scheefwoner. Dit zijn de 
huurders met.een relatief hoge huur in relatie tot hun inkomen en dus 
huishoudens die het meeste risico hebben op betalingsrisico's. Het 
ingeschatte effect op de netto maandlasten voor 75% van deze huurders is 
gemiddeld € 40. Hun koopkracht zal daardoor met circa 2,6% toenemen. 

Hoewel een generieke huurstop een groter aantal huurders zou bereiken 
(circa 95%'van huurders in het gereguleerde segment), is deze maatregel 
niet gericht op enkel de huishoudens met mogelijke betalingsrisico's. Het 
effect van deze maatregel op de individuele huishoudens is daarnaast ook 
kleiner. Ervan uitgaande dat deze huurstop volgend jaar zou worden 
ingezet en zou leiden tot 1,5% minder huurstijging, geeft dit gemiddeld 
voor de huishoudens een effect van slechts € 4 op de netto maandlasten 
en 0,3% op de koopkracht. Indien gekozen wordt voor deze generieke 
maatregel zou het dus zo'n 10. jaar duren voordat voor de groep huurders 
met betalingsrisico's hetzelfde effect wordt bereikt. Ik heb daarom gekozen 
vooreen gerichte maatregel voor huurders die duur scheefwonen, zodat 
zij effectief tegemoet gekomen kunnen worden. . 

De leden van de SP-fractie vroegen of de Minister haar stelling dat de 
betaalbaarheid voor huurders is verbeterd cijfermatig kan onderbouwen. 

Ten opzichte van 2015 zijn de huurquotes voor huurders gedaald, van 26% 
naar 25% (WoON 2018). Ook is het aantal dure scheefwoners afgenomen 
van 402.800 naar 346.400 (WoOn2018). Maar ik realiseer me dat hieraan 
onderliggend veel verschillende situaties schuilgaan en dat door de 
coronacrisis weer huurders in financiële problemen kunnen zijn gekomen. 
Het beleid van dit kabinet is er daarom ook op gericht om de betaal-
baarheid van het huren voor verschillende situaties en inkomensgroepen 
verder te verbeteren. Zo is de maximale huursomstijging (gemiddelde 
huurverhoging) van woningcorporaties sinds dit jaar gelijk aan inflatie of, 
als de corporaties dat in de prestatieafspraken heeft afgesproken, lokaal 
hoger maar dan maximaal inflatie + 1 procentpunt. 

Voorde komende jaren zal ik de jaarlijkse huurverhoging in het geregu-
leerde segment van woningcorporaties en overige verhuurders 
maximeren op inflatie + 1 procentpunt, door het initiatiefvoorstel van het 
Tweede Kamerlid Nijboer te ondersteunen en dat ook voor de vrije sector 
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te doen. Verder verruimt het kabinet de DAEB-inkomensgrens ver 
meerpersoonshuishoudens, waardoor circa 241.000 meer gezinnen met 
een laag middeninkomen in aanmerking komen voor een woning in het 
DAEB-segment van woningcorporaties. 

Ook verhoogt het kabinet de inkomensgrens voor de inkomensafhanke-
lijke hogere huurverhoging en verruimt het de «terugvaloptie», het recht 
op huurverlaging na inkomensdaling na een of meer inkomensafhanke-
lijke hogere huurverhogingen. Nu kunnen huurders de hogere huurverho-
gingen van de laatste twee jaren voor de toekomst «corrigeren»; dat 
wordt verruimd naar een «correctie» voor de toekomst van de hogere 
huurverhogingen van de laatste drie jaren. 
Ook maakt het kabinet het met het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting 
mogelijk dat verhuurders gemakkelijker een tijdelijke huurkorting in de 
vorm van huurbevriezing of huurverlaging kunnen geven aan huurders 
die een inkomensdaling hebben doorgemaakt. Ook de aangekondigde cap 
op de WOZ in het woningwaarderingsstelsel en mogelijkheid van het 
invoeren van een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwprojecten dragen bij 
aan de betaalbaarheid van het huren voor huishoudens met een laag of 
middeninkomen. 
Verder zet het kabinet in op de nieuwbouw van woningen zodat de 
woningschaarste minder wordt, waarvan ook een positief effect op de 
betaalbaarheid van het huren is te verwachten. 

De leden van de SP-fractie vroegen wat de Minister denkt te gaan doen 
voor de overige huurders die geen betrokkenheid hebben bij de voorge-
stelde eenmalige huurverlaging. 

Particuliere verhuurders zijn niet verplicht om op basisvan dit 
wetsvoorstel huurverlaging door te voeren. Dat neemt niet weg dat deze 
verhuurders maatwerk kunnen bieden aan huurders die een ( periodieke) 
inkomensdaling doormaken. In het statement, gesloten in maart met 
verhuurdersorganisaties, zijn hierover afspraken gemaakt. Daarnaast 
komen huurders van particuliere en commerciële verhuurders mogelijk in 
aanmerking voor bijzondere bijstand bij de gemeente, zoals de 
woonkostentoeslag. 

Mede naar aanleiding van de motie van lid Klaver c.s. ( Kamerstukken II 
2020/21, 35 570, nr. 12) heeft kabinet aanvullende maatregelen aange-
kondigd om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren. Het gaat hierbij 
om het in stand houden van de DAEB-inkomensgrens voor eenpersoons-
huishoudens en het maximeren van de huurverhoging op inflatie+1% 
voor zowel de gereguleerde als vrije sector. Daarnaast zijn er thans 
verschillende maatregelen voorbereid om de betaalbaarheid van huren te 
verbeteren, zoals de cap op de WOZ in het woningwaarderingsstelsel en 
het wetsvoorstel Tijdelijke Huurkorting (35 516). 

De leden van de SP-fractie vroegen of het niet in de rede ligt om de 
huurprijsstijging voor de sociale sector gelijk te laten zijn aan die voor de 
vrije sector en of de Minister andere mogelijkheden ziet om huurders in 
de sociale huursector tegemoet te komen. 

Ik zal, zoals aangekondigd aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 
2020/21, 32 847, nr. 695), de huurverhoging in het gereguleerde segment 
voor de komende jaren maximeren op inflatie + 1 procentpunt ( nu inflatie 
+ 2,5 procentpunt). Door het initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid 
Nijboer te ondersteunen zal vanaf 2021 de komende jaren ook de jaarlijkse 
huurverhoging in de vrije sector gemaximeerd worden op inflatie + 1 
procentpunt. 
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Daarmee zal de jaarlijkse huurverhoging voor de gehele huurseNêr 
gemaximeerd zijn op inflatie + 1 procentpunt. Ik verwacht dat dit een 
positief effect heeft op.de betaalbaarheid van huishoudens in zowel de 
gereguleerde als vrije sector. 

Huurders van woningcorporaties die in 2019 een gezamenlijk inkomen 
hadden dat niet hoger is dan de inkomensgrens voor passend toewijzen, 
krijgen een huurverlaging als zij een huur boven de toepasselijke 
aftoppingsgrens betalen. Huurders die meer recent een laag gezamenlijk 
inkomen hadden, kunnen tot eind 2021 zelf om huurverlaging vragen aan 
hun woningcorporatie op basis van hun gezamenlijk inkomen van de aan 
het verzoek voorafgaande zes maanden. Dat wordt in voorliggend 
wetsvoorstel geregeld. 
Huurders van andere verhuurders dan woningcorporaties en huurders in 
de vrije sector zullen bij financiële problemen om tijdelijke huurkorting 
(huurbevriezing of huurverlaging) kunnen vragen. Dat wordt geregeld in 
het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting (35 516), dat in behandeling is bij 
de Tweede Kamer. 

Vragen van de Christenunie-fractie 

De leden van de ChristenUnie-fractie vroegen of de in de «Staat van de 
woningmarkt» genoemde aantallen nettoaantallen zijn en zo ja hoe groot 
de bruto aantallen zijn. 

Dit getal betreft niet de netto maar de bruto benodigde woningbouw, dus 
inclusief woningbouw die nodig is om te compenseren voor verwachte 
sloop/onttrekkingen. 

De leden van de ChristenUnie-fractie vroegen wat de belangrijkste 
onderliggende oorzaken zijn voor de genoemde hoeveelheid extra 
woningen, hoeveel zijn nodig voor starters, hoeveel om «verdunning» op 
de vangen, hoeveel voor studenten, daklozen, arbeidsmigranten, 
vluchtelingen andere specifieke categorieën en wat voor typen woningen 
nodig zijn voor deze verschillende categorieën. 

De leden van de ChristenUnie-fractie stippen hier terecht aan dat om het 
woningtekort terug te dringen niet alleen de aantallen te bouwen 
woningen cruciaal zijn, maar ook de bouw van de juiste woningen op de 
juiste plek, aansluitend bij de behoefte van deze mensen. Voor de 
genoemde aandachtsgroepen ben ik bezig om met betrokken partijen 
beter in kaart te brengen wat de omvang van de behoefte is, en om hier 
concrete afspraken over extra huisvesting aan te koppelen. Dat kan zowel 
gaan om het benutten van bestaande bouw voor deze doelen als om 
nieuwbouw. Het gaat er immers vooral om dat deze gehuisvest worden in 
een woning waarvan de kwaliteit, locatie en met name ook de betaal-
baarheid aansluiten bij hun behoefte. Ook nieuwbouw voor andere 
groepen kan hieraan bijdragen wanneer dit tot benodigde doorstroming 
leidt. Dit betreft regionaal en lokaal maatwerk. Waar het nieuwbouw 
betreft, bieden met name flexibele en tijdelijke vormen van woningbouw 
bij uitstek uitkomst voor kwetsbare groepen als dak- en thuisloze mensen, 
arbeidsmigranten en statushouders. 

De leden van de ChristenUnié-fractie vroegen wat de achterliggende 
oorzaken zijn van de verdunning. 
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Een belangrijke oorzaak van huishoudensverdunning is volgens34 meest 
recente huishoudensprognose3van het CBS sinds de jaren »70 een 
toenemend aantal scheidingen, maar inmiddels draagt ook de verwe-
duwing van naoorlogse generaties, samen met de vergrijzing, bij aan de 
toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Ik pleeg mede daarom 
extra inzet op woningbouw voor ouderen, onder andere door de recent 
aangekondigde stimuleringsregeling voor ouderenhuisvesting, waar ik 
€ 20 miljoen voor beschikbaar heb gesteld. Deze regeling zal ik richten op 
de bouw van geclusterde woonvormen via een financiële tegemoet-
koming voor algemene voorzieningen zoals de ontmoetingsruimte, die 
bijdragen aan het tegengaan van vereenzaming. 

De leden van de ChristenUnie-fractie vroegen naar de kwaliteit van de 
plancapaciteit die gemeenten/provincies gepresenteerd hebben en vooral 
hoe de plancapaciteit aansluit bij de lokale vraag naar huizen voor de 
verschillende categorieën. 

Binnenkort publiceert ABF de nieuwe halfjaarlijkse inventarisatie 
plancapaciteit. Deze zal ik tezamen meteen Kamerbrief eveneens naar de 
Eerste Kamer verzenden. De plancapaciteit heeft betrekking op de locaties 
die gemeenten en provincies beschikbaar stellen voor woningbouw, de 
kwalitatieve invulling van deze plannen met een woningbouwprogramma 
volgt pas in een latere fase. Tegelijkertijd is de locatie van bouwplannen 
een relevante factor in de vraag of deze goed aansluiten bij de behoefte 
van bepaalde groepen, omdat groepen als starters en studenten vaak 
graag centraal willen wonen in de nabijheid van OV en voorzieningen. In 
de stedelijke regio's waar het woningtekort het meest urgent is heb ik 
woondeals gesloten en zet ik met regionale partijen in op de ontwikkeling 
van 14 grootschalige woningbouwlocaties die hier een substantiële 
bijdrage leveren aan de bouwopgave. In deze regio's en bij deze specifieke 
locaties ben ik nauwer betrokken bij de invulling van de bouwopgave en 
zet ik gericht in op voldoende huisvesting voor aandachtsgroepen bij de 
invulling van bouwplannen. 

De leden van de ChristenUnie-fractie vroegen hoe de Minister aankijkt 
tegen de conclusie van de VNG dat de beste keuze is prioriteit te geven 
aan bouwen binnen bestaande kernen en wat die conclusie betekent voor 
het beleid. 

In de NOVI heb ik een voorkeursvolgorde voor verstedelijking 
omschreven, waarbij voor mij centraal staat dat gemeenten en provincies 
dienen te zorgen voor ruim voldoende plannen om hier niet alleen 
kwantitatief invulling aan te geven, maar ook om te zorgen voor de juiste 
woningen met de juiste betaalbaarheid voor verschillende groepen. In die 
voorkeursvolgorde geef ik aan dat locaties binnenstedelijk en in nabijheid 
van (OV-)verbindingen optimaal benut dienen te worden, wat aansluit bij 
de oproep van VNG. Maar daarbij heb ik aangegeven dat het wel nodig is 
dat overheden voorkeurslocaties en eventuele aanvullende locaties 
gelijktijdig in beeld brengen. Met name in de stedelijke regio's met grote 
woningtekorten zal het niet nodig zijn om te volstaan met alleen binnen-
stedelijk bouwen, en is het nodig dat buitenstedelijke locaties ook nu al in 
beeld gebracht worden. 

De leden van de ChristenUnie-fractie vroegen op welke manier de 
komende jaren versneld gebouwd zou kunnen worden, wat zijn de 
belangrijkste knelpunten en wat is de rol van flex- en tijdelijke woningen 
om versneld te bouwen. 

3 https://www.cbs.nI/nl-nl/achtergrond/2018/51/huishoudensprognose-2018-2060 
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Voor de aanpak van het woningtekort is er helaas geen « silver WRit», dit 
vergt een brede aanpak waarmee de woningbouw als geheel naar een 
hoger plan wordt getild. Daarbij is een maximale inzet van alle partijen 
nodig. Mijn inzet vanuit het Rijk geef ik vorm langs 5 sporen. Ten eerste 
zet ik in op generieke versnelling van de vorming en de realisatie van 
plannen. Dat doe ik onder andere door met provincies afspraken te maken 
over hogere bouwambities en de daarvoor benodigde planvoorraad, maar 
ook door inzet van de woningbouwimpuls om de realisatie van tiendui-
zenden woningen los te trekken of te versnellen. Ten tweede zet ik 
gebiedsspecifiek in op samenwerking met de regio's waar het woning-
tekort het meest urgent is, en zet ik hier in op realisatie van 14 groot-
schalige woningbouwlocaties die een substantiële bijdrage aan de 
regionale bouwopgave. Ten derde zet ik gericht in op versnelling van de 
woningbouw door corporaties, omdat hun woningbouwproductie de 
afgelopen jaren fors is achtergebleven op wat nodig is. Hiervoor heb ik 
onder andere de korting op de verhuurderheffing voor nieuwbouw 
geïntroduceerd en heb ik afspraken gemaakt over de realisatie van 
150.000 woningen met Aedes en VNG. Ten vierde zet ik in op de aanpak 
van knelpunten waar deze zich voordoen en de verbetering van randvoor-
waarden voor woningbouw. Substantiële knelpunten waarbij ik op diverse 
manieren bijdraag aan de oplossing betreffen de aanpak van de gevolgen 
van stikstof en corona voor de woningbouw. Ten vijfde zet ik in op 
voldoende woningbouw voor specifieke aandachtsgroepen zoals de 
groepen die ook door de fractie van de ChristenUnie zijn genoemd. Dit zijn 
groepen die als gevolg van het grote woningtekort extra in de knel komen, 
en daarom zet ik extra in op huisvesting van deze groepen, ook middels 
woningbouw. Daartoe heb ik onder andere stimuleringsregelingen voor 
kwetsbare groepen en ouderen geïntroduceerd. De fractie van de 
ChristenUnie constateert terecht dat ook flexwoningen een belangrijke rol 
spelen in de aanpak van het woningtekort. Deze vorm van woningbouw is 
een belangrijke aanvulling op reguliere woningbouw en is met name in de 
context van de huisvesting van specifieke aandachtsgroepen een 
belangrijke rol door de snelheid waarmee deze gerealiseerd kan worden, 
maar ook door de flexibele inzetbaarheid. Maar door de wijze waarop 
flexwoningen vooraf fabrieksmatig geproduceerd worden, spelen zij ook 
aan aanjagende rol voor innovatie in de bouw. 

Graag voeg ik hieraan toe dat naast inzet op meer woningbouw ook 
investeren in leefbaarheid en verduurzaming van groot belang is, met 
name in stedelijke gebieden waar de kwaliteit van de woningvoorraad 
zeer slecht is en niet meer aansluit bij de woningbehoefte van mensen. 
Onlangs heb ik hiertoe de inrichting van een Volkshuisvestingsfonds 
aangekondigd. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. 011ongren 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 

Van 

Minister BZK 

Directie Woningmarkt 

Contactpersoon 

5.1.2e . ul 
T á.1:2.e  

Datum 
17 november 2020 

Kenmerk 
2020-0000667396 

WGO Tijdelijke Huurkorting & Huur en Inkomensgrenzen nota 

Aanleiding 

Op 3 december van 15:00-19:30 uur is het Wetgevingsoverleg " Maatregelen 
huursector". Hierbij ontvangt u de voorbereiding voor dit WGO. Daarnaast zijn 
enkele beslispunten opgenomen die voortkomen uit de gemaakte afspraken met 
de oppositie en die samenhangen met de voorliggende maatregelen. 

Advies/actie 

U wordt gevraagd: 
kennis te nemen van de voorbereiding voor het WGO; 

te besluiten op de openstaande beslispunten bij de maatregelen voor 
huurverhoging (zie toelichting): 

1. Het handhaven van de grens van €45.938 voor inkomensafhankelijke 
huurverhoging voor eenpersoonshuishoudens; 

2. Nieuwe inkomensafhankelijke hogere huurverhoging kan in werking 
treden in 2022. In het licht van de initiatiefwet Nijboer wordt 
voorgesteld om de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging op 
maximaal inflatie + 4 %punt voor 2021 te houden; 

3. De inwerkingtreding van de nieuwe DAEB-inkomensgrenzen op 1 
januari 2022 te plannen. Eerdere inwerkingtreding in 2021 is niet 

wenselijk in verband met de uitvoeringsproblemen voor 
woningcorporaties, gemeenten en de Autoriteit Woningcorporaties. 

4. De mogelijkheid om zeer lage huren «E 300) met een huursprong te 
verhogen pas per 2022 in te laten gaan ( in plaats van 2021). 

5. Via PA contact opnemen met PvdA ( lid Nijboer) om amendement 5 (de 
DAEB-inkomensgrens op minimaal € 39.055 te zetten passend bij de 
onderhandelingen met de oppositie) om te zetten in een motie. 

Kern 

Huur- en inkomensgrenzen 
Het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen regelt dat de DAEB-
inkomensgrenzen (wanneer iemand in aanmerking komt voor een sociale 
huurwoning) gedifferentieerd kunnen worden naar huishoudgrootte. 
Daarnaast wordt ook de inkomensgrens voor inkomensafhankelijke 
huurverhogingen verhoogd en gedifferentieerd naar huishoudgrootte. Verder 

wordt het mogelijk huursprongen door te voeren voor zeer lage huren en een 
hogere huurverhoging voor hogere inkomens mogelijk gemaakt. Ook krijgen 

woningcorporaties ruimte voor maatwerk bij de vrije toewijzingsruimte. 
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Datum 
17 november 2020 

Kenmerk 
2020-0000667396 

Let op: Om te voorkomen dat woningcorporaties per 1 januari niet meer de 
ruimte hebben om mensen met een laag middeninkomen te huisvesten in de 
tijdelijke toewijzingsruimte en de inkomensgrens voor inkomensafhankelijke 
hogere huurverhoging wordt verlaagd, ligt momenteel een spoedbesluit voor 
bij de Raad van State. 

Tijdelijke huurkorting 
- Het wetsvoorstel tijdelijke huurkorting haalt de belemmeringen weg voor 

verhuurders om na een tijdelijke huurkorting een inhaalhuurverhoging toe te 
passen. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat een huurder bijvoorbeeld 
voor zes maanden een huurkorting van € 100 krijgt. Een huurkorting kan 
maximaal drie jaar worden verleend. 

- De verwachting is dat verhuurders hierdoor vaker een tijdelijke huurkorting 
gaan geven, bijvoorbeeld als iemand een tijdelijke inkomensdaling 
doormaakt. Aedes heeft hier al langdurig aandacht voor gevraagd, maar op 

basis van de Woningwet was het geven van een tijdelijke huurkorting 
(onbedoeld) niet mogelijk. Andere verhuurders vinden dit 'een belangrijk. 
instrument om huurders tegemoet te komen, zeker in deze coronatijd waarin 

ze beloofd hebben om maatwerk toe te passen. Ze hebben hier expliciet om 
gevraagd in het kader van de statements. 
De contactbeperkende maatregelen als gevolg van de Coronacrisis leiden tot 
een knelpunt voor openstaande voorlopig toegekende heffingsverminderingen 
in de verhuurderheffing. Daarom worden deze termijnen verlengd. Dit 
onderdeel is voor de zomer aan het wetsvoorstel toegevoegd. 

- Daarnaast is in het wetsvoorstel tijdelijke huurkorting een wijziging van de 
Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland opgenomen gericht-

op separate inwerkingtreding voor Bonaire en wordt in dat wetsvoorstel 
geregeld dat de bestaande termijnen voor heffingsvermindering voor 
woningcorporaties verlengd worden zoals aangekondigd met Prinsjesdag. Dit 
is recent via nota van wijziging aan dit voorstel toegevoegd vanwege het 

spoedeisende karakter. 
Amendementen 
- Er zijn verschillende amendementen binnengekomen op het voorstel om de 

DAEB-inkomensgrens te differentiëren. Amendement nummer 5 past bij de 
recent met de oppositie overeen overeengekomen maatregel waarmee de 
DAEB-inkomënsgrens voor alleenstaanden blijft zoals hij is, en voor 
meerpersoonshuishoudens tijdelijk verhoogd wordt. Het betekent echter wel 
dat de minimum inkomensgrens van € .39.055 in de wet wordt vastgelegd ( in 

plaats van AMvB), waarmee de flexibiliteit in beleid wordt beperkt. Daarom 
wordt geadviseerd om dit in een motie te gieten (zie beslispunt 5) 
De andere amendementen gaan over het generiek verhogen van de 
inkomensgrens ( nr. 8, 9, 10). Wegens staatssteunregelgeving zal dit niet 
mogelijk zijn. 
Het andere amendement ( nr. 14, Nijboer) draait de flexibele huurcontracten 

terug. Dit is onwenselijk, tijdelijke contracten zijn bedoeld om de 
woningvoorraad meer flexibel te gebruiken en de doorstroming te bevorderen. 

Huurcommissie 
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De Kamer heeft het actieplan van de Huurcommissie als gerelateerde zaak 
geagendeerd. U vindt hierover een factsheet en qa's in het dossier. 

Politieke Context 
- De deal die u heeft bereikt met de PvdA en GL op de maximale 

huurverhogingen en het niet verlagen van de DAEB-inkomensgrens voor 
eenpersoonshuishoudens draagt bij aan bredere steun op het huurbeleid. 
Tegelijkertijd zullen verschillende partijen waarschijnlijk nog kritisch zijn op 
de voorstellen waardoor mensen eerder te maken krijgen met 

(inkomensafhankelijke hogere) huurverhogingen in deze moeilijke tijd. GL 
heeft u gevraagd om deze maatregel uit het wetsvoorstel te halen, dit is 
echter nodig richting de VVD. 
Hoewel steun wordt verwacht voor het wetsvoorstel tijdelijke huurkorting, zijn 

er enkele kritische punten. Onder meer dat een tijdelijke huurkorting niet 
afdwingbaar is en de betaalbaarheid voor huurders van huren in het 
algemeen. Ook maken een paar partijen zich zorgen over de 'sprong' die 
huurders maken als de huurprijs teruggebracht wordt op het oude niveau als 

de huurkorting eindigt. 

Toelichting 

Beslispunten bij huurverhogingen 

Beslispunt 1: inkomensgrens inkomensafhankelijke huurverhoging 
eenpersoonshuishoudens 

• Stemt u ermee in dat de voorgestelde inkomensgrens 
inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voor 
eenpersoonshuishoudens van €45.938 ( prijspeil 2020) gehandhaafd 

blijft? 
De grenzen voor_ inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn gekoppeld aan 

de DAEB-inkomensgrenzen die bepalen of iemand in aanmerking komen voor 
een sociale huurwoning. 

• De in het wetsvoorstel voorgestelde inkomensgrenzen voor 

inkomensafhankelijke huurverhogingen liggen € 10.000 boven de 
voorgestelde DAEB-inkomensgrenzen. Door die " buffer" van € 10.000 liggen 
de inkomensgrenzen op zodanig niveau dat de hogere huurverhoging 
betaalbaar is ( o.b.v. indicaties van het Nibud); ook behoort de doelgroep voor 
de hogere huurverhoging evident niet tot de DAEB-doelgroep. Met uw besluit 
om de DAEB-inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens toch niet te 
verlagen ( naar €35.938), maar te handhaven op het huidige niveau (€39.055; 
geindexeerd voor 2021: €40.024) is de vraag wat dit betekent voor de 
inkomensgrens voor inkomensafhankelijke huur voor 

eenpersoonshuishoudens. 
Door deze grens te handhaven op €45.938 komen we tegemoet aan de VVD 
en blijft de doelgroep voor inkomensafhankelijke hogere huurverhoging als 

gevolg van het wetsvoorstel gehandhaafd op ca. 238.000 huishoudens. Wel 

verkleinen we dan de marge tussen de DAEB-inkomensgrens en de IAH 
inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens (van € 10.000 naar ca. € 7.000 
boven de DAEB-grens). 
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In eerdere ambtelijke gesprekken heeft Aedes aangegeven dat zij bij deze 
kleinere marge geen problemen voorzien voor eenpersoonshuishoudens. 

Beslispunt 2: handhaven IAH in huidige regeling op inflatie + 4%punt 
• Voor 2021 blijft de huidige IAH-regeling gelden, omdat de Belastingdienst de 

geautomatiseerde systemen niet meer tijdig aan.kan passen. 
Tijdens de gesprekken met de oppositie heeft u het wel gehad over de nieuwe 
systematiek van de inkomensafhankelijke hogere huur (zoals voorgesteld in 
het wetsvoorstel. GroenLinks heeft aangegeven dit onderdeel uit het 

wetsvoorstel te willen. Dit onderdeel houdt evenwicht in het wetsvoorstel voor 
VVD, daarom is u eerder de suggestie meegegeven dat GroenLinks een 
amendement indient om bijvoorbeeld dit onderdeel uit de wet te halen of 
tegen dit specifieke wetsartikel stemt. 
Er is geen keuze gemaakt hoe de huidige IAH (van inflatie + 4%) er per 2021 
uit gaat zien in het licht van de initiatiefwet van Nijboer en de afspraak om 

ook de huurverhoging in de gereguleerde sector te beperken tot inflatie + 
1%. 

• Voor de IAH geldt nu inflatie + 4%punt; u wordt geadviseerd om dit voor 
2021 te handhaven. Dit betekent dat het verschil tussen de 
inkomensafhankelijke hogere huurverhoging en " reguliere huurverhoging" 
groter wordt. Dit leidt namelijk tot de volgende situatie: 

"reguliere huurverhoging" 

Inkomensafhankelijke hogere 
huurverhoging 

2020 

Max inflatie + 2,5% 

Max inflatie + 4% 

2021 

Max inflatie + 1% 

Max inflatie + 4% 

Beslispunt 3: inwerkingtreding nieuwe DAEB-inkomensgrenzen op 1 

januari 2022 
• Stemt u ermee in om de nieuwe DAEB-inkomensgrenzen per 1 januari 

2022 in werking te laten treden? 
Na sluiten van de deal over de hoogte van de nieuwe DAEB-inkomensgrenzen, 
is, het besluit in procedure gebracht. Daaruit is het beeld naar voren gekomen 

dat inwerkingtreding in de loop van het jaar niet wenselijk is, omdat dit voor 
alle betrokkenen leidt tot uitvoeringsproblemen: 

o Corporaties zullen in één jaar twee verschillende regelingen moeten 
uitvoeren en verantwoorden: zowel op de DAEB-inkomensgrenzen als 
de vrije toewijzingsruimte. Dit is administratief kwetsbaar en 

bovendien is de kans aanwezig dat corporaties in de praktijk 
simpelweg de oude regels het gehele jaar zullen volgen. 

o De nieuwe DAEB:inkomensgrenzen maken het mogelijk om lokale 
afspraken te maken over het verhogen van de vrije toewijzingsruimte 
7,5% naar 15%. De prestatieafspraken over 2021 worden in 

december 2020 gesloten. Inwerkingtreding van de nieuwe regels in 
2021 zal er dus niet toe leiden dat corporaties, gemeenten en 

huurdersorganisaties hiermee rekening kunnen houden in de 

prestatieafspraken voor komend jaar. 
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o De Aw heeft aangegeven knelpunten te voorzien bij het toezicht en de 
verantwoording van de nieuwe regels wanneer deze in de loop van 
2021 in werking zouden treden. 

• Op basis van bovenstaande wordt u geadviseerd in te stemmen met het 

inwerkingtreden van de nieuwe DAEB-inkomensgrenzen op 1 januari 2022. 
Wanneer u dit beslist, zullen sectorpartijen van de overwegingen op de . 
hoogte worden gebracht. U zult tevens voorbereiding hiervoor ontvangen voor 
het debat. 

In praktijk ontstaan hierdoor geen onwenselijke problemen. De huidige 
DAEB-inkomensgrens blijft ongewijzigd, omdat deze met een 
reparatiebesluit wordt verlengd. 

Beslispunt 4: huursprong zeer lage huren 
• Stemt u ermee in de maatregel om zeer lage huren met een 

huursprong te verhogen per 2022 in te laten gaan, parallel met de 
nieuwe inkomensafhankelijke hogere huurverhoging, in plaats van 
2021? 

• Eén van de maatregelen maakt het mogelijk om zeer lage huren « € 300) 
met een huursprong (€25) te verhogen. Grootste deel van deze huishoudens 
zijn huurtoeslagontvangers en dit zou, ondanks dat zij dit bedrag vergoed 
krijgen door de huurtoeslag, onrust kunnen veroorzaken. 

• Indien dit ter sprake komt tijdens het debat kunt u aangeven dat u bereid 
bent om dit tot 2022 uit te stellen. Indien het niet aan de orde komt kunt u 
nog een separate brief aan de Kamer sturen (voor het kerstreces) waarin u 
breder het huurverhogingsbeleid voor komend jaar duidt. 

Inwerkingtreding van de Wet Maatregelen Huurwoningmarkt Caribisch 
Nederland (onderdeel van de Tijdelijke huurkorting) 
• Deze wet is reeds op 19 april 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is 

echter nog niet in werking getreden, omdat de wet alleen voor Bonaire, St. 
Eustatius en Saba tegelijkertijd in werking kan treden. 

• Aangezien Bonaire wel aan de voorwaarden voor inwerkingtreding voldoet, en 
de andere twee eilanden nog niet, is een situatie ontstaan waarin 
verbeteringen in de .huurwoningmarkt van Bonaire feitelijk worden 
tegengehouden door St. Eustatius en Saba. Die situatie duurt al ongeveer een 
halfjaar en is onwenselijk. Het voorliggende wetsvoorstel regelt daarom dat 
de wet gedifferentieerd (en dus voorlopig alleen voor Bonaire) in werking kan 
treden. 

• De wet draagt in grote mate bij aan het verlagen van woonlasten voor sociale 
minima in Caribisch Nederland. Het substantieel verlagen van woonlasten in 
zowel de sociale als de particuliere huursectoren, vormt een belangrijk 
onderdeel van de Rijksbrede exercitie om uitgaven en inkomsten in Caribisch 
Nederland in balans te brengen ( ijkpunt sociaal bestaansminimum). 

• De druk vanuit politiek Bonaire om de wet per 1-1-21 in werking te laten 
treden is groot. De achtergrond daarvan is dat in 2018 in een convenant 
tussen BZK en Bonaire is afgesproken dat de wet op 1 januari 2020 in 
werking zou treden. Bonaire was echter op die datum nog.niet klaar voor 
inwerkingtreding van de wet. Na veel druk vanuit BZK, is Bonaire dat sinds 
juni jl. wel. Lokale politici op Bonaire die hun nek hebben uitgestoken voor het 
aannemen van lokale regelgeving ter verbetering van de woningmarkt op 
Bonaire voelen zich richting hun kiezers en oppositie in hun hemd gezet 
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zolang die verbeteringen, als gevolg van het niet van kracht zijn van de wet, 
niet zichtbaar worden. 

• Met het oog op de datum van het WGO en de nog te volgen behandeling in de 
Eerste Kamer, lijkt inwerkingtreding per 1-1-21 onhaalbaar. Een alternatief 
(inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1-1-21) lijkt meer problemen 
dan oplossingen te creëren. 

• Het lijkt het beste om het parlementaire proces nu zijn gang te laten gaan; 
accepteren dat inwerkingtreding per 1-1-21 niet realistisch is; en intussen 
Bonaire de verzekering geven dat de wet in 2021 in werking treedt voor 
Bonaire; en dat BZK tot die tijd Bonaire zal ondersteunen om de nadelen van 
het uitblijven van inwerkingtreding op te vangen. In kader van de goede 
bestuurlijke verhoudingen is het wenselijk dat die verzekering door u en de 
staatssecretaris van BZK persoonlijk wordt gegeven. Wij zullen daartoe een 
brief opstellen die u aan Gedeputeerde Den Heijer kunt sturen. 

Beslispunt 5: amendement 5 over de DAEB-inkomensgrens omzetten in 
motie 
- Er zijn verschillende amendementen binnengekomen op het wetsvoorstel. 

Amendement nummer 5 gaat over het differentiëren van de DAEB-

inkomensgrens. Deze past bij de recent met de oppositie overeen 
overeengekomen maatregel waarmee- de DAEB-inkomensgrens voor 
alleenstaanden blijft zoals hij is, en voor meerpersoonshuishoudens tijdelijk 
verhoogd wordt. Het betekent echter wel dat de minimum inkomensgrens van 
€ 39.055 in de wet wordt vastgelegd ( in plaats van AMvB), waarmee de 
flexibiliteit in beleid wordt beperkt. Daarom wordt u gevraagd om via PA 
contact op te nemen met PvdA ( lid Nijboer) om amendement 5 over de DAEB-

inkomensgrens om te zetten in een motie. 
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Koninkrijksrelaties 

Aan Min BZK 

Van WM 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon  
e. 

Datum 
26 februari 2019 

Kenmerk 
2019-0000105850 

nota Nota Min BZK over Actieprogramma Dak- en Thuisloze 

Jongeren 2019-2021 

Aanleiding/probleemstelling 

De stass VWS kondigde op 18 oktober 2018 in de TK aan een Actieprogramma 
Dak- en Thuisloze Jongeren te starten. Toegezegd is deze in het voorjaar van 
2019 te presenteren. Het Actieprogramma kwam onder grote tijdsdruk tot stand, 
om deze naar wens van de stass VWS op 7 maart (voor de PS-verkiezingen) aan 
de TK uit te doen. 

Advies/actie 

Akkoord gaan met de passages uit het Actieprogramma Dak- en Thuisloze 
Jongeren' die op het terrein van BZK liggen en de bijbehorende 
aanbiedingsbrief aan de TK (zie geel gearceerd in de bijlage 2); 
Akkoord gaan met verzending ervan aan de TK, mede namens u. 
Met de acties uit dit Actieprogramma geeft u voor de groep jongeren 
invulling aan de motie,Beckerman c.s. ( 27 926, nr. 299) die oproept om 
dakloosheid te voorkomen en oplossingen voor huidige daklozen te 
ontwikkelen. 

Betrokken BZK onderdelen 

DGOO/ I&O, DGBRW/WM, BRF 
Andere betrokken departementen zijn VWS, JenV, OCW, SZW 

Toel chting 

Het CBS schat dat op 1 januari 2016 10.700 jongeren tussen de 18 en 27 jaar 
dak- en thuisloos waren. Zij slapen bij familie of vrienden, in de opvang of ergens 
buiten. Het Actieprogramma geeft extra inzet op zowel de huidige dak- en 
thuisloze jongeren als ter voorkoming van nieuwe instroom. 

In het regeerakkoord is afgesproken de groep zwerfjongeren beter in beeld te 
brengen en te zorgen dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter 
op elkaar aansluiten. De stass VWS start daarom samen met de minister van 
VWS, de minister van JenV, de minister van OCW en de staatssecretaris van SZW 
en met u, het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 — 2021). Er is 
afstemming gezocht met een reeks aan partijent. Ook zijn de door de SP gedane 

1 De definitieve versie kan wegens simultane interdepartementale afstemming nog licht wijzigen. 
z Hierbij is de input van o.a.'de VNG, de partijen van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang (waaronder Aedes en Federatie Opvang), de partijen van Aanpak 16-27 
en Stichting Zwerfjongeren Nederland benut. Ervaringsdeskundigen zijn en worden nadrukkelijk 
betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het gehele Actieprogramma. Tijdens een brede 
werkconferentie besprak de stass VWS een concept Actieprogramma met vele aanwezigen, 
waaronder ook ervaringsdeskundige jongeren. VNG is enthousiast over dit Actieprogramma. 

Pagina 1 van 2 



58 

Datum 

26 februari 2019 

Kenmerk 

2019-0000105850 

voorstellen uit " Onderzoek naar zwerfjongeren" (zie bijlage 3) dat zij in 2018 aan 
de stass VWS aanboden, hierin meegenomen. Het Actieprogramma past binnen 
o.a. de uitvoering van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang, de Nationale Woonagenda en de Brede 
Schuldenaanpak. 

De volgende voor BZK relevante actiepunten zijn opgenomen, die in het 
actieprogramma in de bijlage met geel zijn gemarkeerd: 

- 1. Preventie en regie 
Bij een aantal acties wordt maatwerk, advies en ondersteuning aan 
gemeenten en betrokken partijen geboden. 

- 1.7 Altijd minimaal een inschrijving in BRP en een briefadres 
Jongeren hebben een inschrijving in de BRP nodig, desnoods een 
briefadres. In afstemming met BZK wil VWS actief acteren bij signalen dat 
er mogelijkerwijs niet juist met verstrekking van het briefadres wordt 
omgegaan. 
4.2 Voldoende passende woonruimte 
Met het actieprogramma wordt, in lijn met de Nationale Woonagenda, 
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het lokaal creëren van een 
voldoende aantal passende en betaalbare woonruimte. Gewezen wordt op 
de mogelijkheden om woon(zorg)visies, opname van de doelgroep als 
urgente categorie in de Huisvestingsverordening en prestatieafspraken. 
Hiermee wordt voor de doelgroep jongerenuitwerking gegeven aan de 
voorgenoemde motie van Beckerman c.s. (TK 2018/2019, 27 926, nr. 
299). 
4.3 Open blik op wonen 
Roept partijen op om ook in het licht van opgave onder 4.2 creatief om te 
gaan met de mogelijkheden, door bijv. meer aan kamers dan aan 
zelfstandige woonruimte te denken, vormen van flexibele, tijdelijke 
huisvesting te overwegen, transformatie van andere gebouwen naar 
wonen te realiseren. 

- 4.4 Weer Thuis! 
In het Actieprogramma Weer Thuis!' van VNG, Aedes, Federatie Opvang, 
Het Leger des Heils en RIBW Alliantie (ondersteund door BZK en VWS) 
schenken partijen bij het maken van afspraken over de uitstroom van de 
maatschappelijke opvang en het beschermd wonen bijzondere aandacht 
aan de doelgroep dak- en thuisloze jongeren. 

Pol tieke context 

Ingeschat wordt dat er in de TK brede steun is voor dit Actieprogramma. De stass 
VWS geeft hiermee invulling aan zijn toezegging aan het lid Bergkamp om te 
komen tot meer speciale opvangplekken voor jongeren en aan zijn toezegging 
richting de SP om hun onderzoek te betrekken, 
Eén van de punten uit het SP-onderzoek waar dit Actieprogramma niet op ingaat, 
is de wens om huurtoeslag voor onzelfstandige woonruimte te kunnen ontvangen. 
In de TK is daar regelmatig over gediscussieerd. Vanwege juridische, 
uitvoeringstechnische en financiële aspecten is steeds ingebracht dat dit lastig te 
realiseren is. 

Communicatie . 

De stass VWS lanceert het Actieprogramma door middel van een speciaal hiervoor 
gemaakt filmpje met de doelgroep. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan Min BZK 

Van WM 

nota Nota BO Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 
van 18 januari 2021 

Aanleiding 
Op 18 januari 2020 (van 15:00 tot 17:00 uur) neemt u van 15.00- 16.00 uur deel aan 
het digitaal bestuurlijk overleg over het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 
op het Ministerie van VWS. Stas VWS zit het overleg voor. Ook stas SZW neemt deel. 
Zie voor de overige deelnemers de bijlage. U wordt ambtelijk ondersteund door de  
dgBRW, en vanuit de directie Woningmarkt door 1, e- '•. en 53,27:e  ..:  

Advies/actie 
• Voor u is vooral agendapunt 3: wonen, van belang. U kunt zich na agendapunt 3 

laten waarnemen door de dgBRW. 
• Knelpunten rondom het realiseren van voldoende woonplekken (eventueel met 

passende begeleiding) voor dak- en thuisloze jongeren is een terugkerend 
onderwerp op de BO's van het actieprogramma. Tijdens het vorige BO van 22 
september jl. is door de deelnemers aangegeven dat zij behoefte hebben dieper 
over dit onderwerp door te spreken. Om het gesprek over wonen niet alleen met 
de wethouders sociaal domein te voeren, zijn daarom ditmaal naast hen ook de 
collega-wethouders wonen van de deelnemende steden uitgenodigd, zoals dhr 
Ivens (A'dam) en dhr Diepeveen ( Utrecht). 

• U kunt dit BO benutten om: 
- te schetsen welke maatregelen u treft om woonplekken voor dak- en thuisloze . 

jongeren te realiseren. Dit staat verderop toegelicht onder agendapunt 3; 
- op te halen hoe de samenwerking tussen de verschillende domeinen en 

partijen voor de huisvesting van de doelgroep op lokaal niveau verloopt; 
- kennis te nemen van knelpunten ten aanzien van wonen waar wethouders 

tegenaanlopen. 

Toelichting 
Hieronder treft de geannoteerde agenda. Daarachter treft u algemene toelichting op 
het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, extra achtergrond bij knelpunten 
flexwonen in Utrecht ( bij agendapunt 3) en een overzicht van de deelnemers. 

Agendapunt 1: Opening en mededelingen 
Inbreng: 

• U kunt aangeven dat u alleen het eerste uur kunt deelnemen, de DG-BRW is 
ook het tweede uur van het overleg aanwezig. 

Agendapunt 2: Verslag 60 22 september ter info (zie bijlage) 
Ter achtergrond:  

• Tijdens dit overleg werd u vertegenwoordigd doorp.1..2,e 
,5:1.2.e 
Inbreng: 

BFR. 

WM 

BZK 

Contactpersoon 

5"1.2.e4 J en 5.1°.2.e 
Lr, 

T  en 

s,.,1. 

Datum 

13 januari 2021 

Kenmerk 

2020-0000763824 
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Indien gevraagd kunt in het volgende meegeven op de gemaakte afspraken: 
o Dordrecht: vanuit gemeente Dordrecht werd aangegeven dat zij een 

probleem hebben omdat er maar een van de twee corporaties Dordrecht 
als kernwerkgebied heeft. Ambtelijk is contact opgenomen met Dordrecht 
om hen te helpen in het uiteenzetten van de mogelijkheden. 

o Alkmaar: vorig BO is de volgende afspraak geformuleerd: BZK geeft een 
beschouwing n.a.v. de vraag van Alkmaar over het rond krijgen van de 
businesscase. Vorige week is vanuit BZK directie Woningbouw een overleg 
met bestuurders van Alkmaar geweest over wonen. 

o Utrecht: geeft aan dat men graag meer inzet van het Rijksvastgoedbedrijf 
ziet. VWS geeft aan dat dit in Amsterdam en Rotterdam gebeurt. 
Afgesproken is dat tussen G-4, BZK en VWS ambtelijk activiteiten worden 
afgestemd. De lijntjes zijn gelegd en partijen weten elkaar nu goed te 
vinden. 

Agendapunt 3: Wonen inclusief rondje langs de velden 
Ter achtergrond:  

• De wethouders wordt verzocht het volgende aan te geven: 
a) Hoe is de verbinding binnen de gemeente gelegd tussen wethouder sociaal 

domein en wethouder wonen? 
b) Zijn er specifieke afspraken met de corporaties over de groep dak- en 

thuisloze jongeren? Mooie voorbeelden ter inspiratie zijn welkom. 
c) Liggen de pilotgemeenten op schema? Lukt het om de 100% ambitie waar 

te maken en zo niet wat is dan nodig? 
d) Zijn er specifieke woonpunten die gemeenten aan het Rijk willen 

voorleggen? 
• Alleen van Utrecht en het jongerenpanel is op voorhand inbreng bekend. 

o Utrecht zal inbrengen in haar reeds krappe woningmarkt tekorten te zien 
ontstaan voor met name kwetsbare doelgroepen en spoedzoekers in de 
brede zin. De meest recente opgave voor het huisvesten van statushouders 
drukt hierbij enorm op de groepen die al wachten op een woning. Zij geven 
aan dat de behoefte aan flexwoningen groot is maar de rendabele 
exploitatie van flexwoningen lastig is en stelt daarom de oprichting van een 
landelijke lease maatschappij voor als oplossing, met corporaties, 
gemeenten en/of provincies als aandeelhouder. 

o Het jongerenpanel zal bij gemeenten en het Rijk aandacht vragen om 
vooral ook naar andere (creatieve) opties dan nieuwbouw van woningen te 
kijken en minder stringent met regels om te gaan, zoals het toekennen van 
een briefadres. Dit omdat de urgentie nu hoog is en nieuwbouw te lang op 
zich laat wachten. 

Inbreng:  
Alqemeen  
• U kunt inbrengen verheugd te zijn dat de wethouders sociaal domein en 

wonen hier nu in duo's aanwezig zijn en samen optrekken in deze 
belangrijke maatschappelijke opgave. Het realiseren van voldoende 
huisvestingsplekken vraagt erom dat partijen concrete plannen en 
afspraken maken voor deze doelgroep. Dat vraagt dat verschillende 
afdelingen en bestuurders binnen gemeenten hier nauw op samenwerken 
(sociaal domein, wonen en vastgoed). 

• U kunt aanhoren hoe de wethouders aangeven samen te werken op 
deze opgave, en daarbij doorvragen op welke wijze die samenwerking 
vorm krijgt. U kunt daarbij specifiek vragen naar de rol van de opgave en 
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de betrokkenheid van de wethouders sociaal domein in de woon(zorg)visie, 
de betrokkenheid van de wethouders bij het maken van de 
prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties en de mate 
waarin daarbij concrete afspraken over de huisvesting van de doelgroep tot 
stand komen. 

• U kunt aangeven vertrouwen te hebben in dat kennisuitwisseling over 
het huidige beleid, instrumenten en relevante momenten zijn op 
het wonen-terrein voor de huisvesting van dak- en thuisloze jongeren 
lokaal tot stand komt, nu de beide domeinen hier ook zo goed 
vertegenwoordigd zijn. U kunt inventariseren of er nog een 
kennisbehoefte is waar BZK iets in kan betekenen. 

Ten aanzien van specifieke woon(knel)punten die gemeenten aan het Rijk willen  

voorleggen  
• U kunt benoemen dat u zich goed realiseert dat er een woningtekort is 

van aan 331.000 woningen is, en dat dit lokaal een grote uitdaging geeft in 
het huisvesten van de doelgroep. U zet alles op alles, samen met de 
medeoverheden en de bouwsector, om de bouw van woningen te 
stimuleren, maar deze woningen zullen er niet direct zijn. Daarom is het 
van belang te zoeken naar creatieve oplossingen, zoals het gebruik van 
tijdelijke en flexibele woningen, tansformatie van leegstaand vastgoed en 
het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. 

• U kunt schetsen welke maatregelen u heeft genomen die bijdragen 
aan het realiseren van extra woonplekken voor de doelgroep. U kunt 
daarbij verwijzen naar een factsheet die BZK tbv het vorige BO heeft 
opgesteld (zie bijlage 3). U kunt verwijzen naar onder meer: 

• De tijdelijke stimulans voor huisvesting doelgroepen van 50 miljoen. 
euro, die u dit jaar aankondigde in het doorbouwplan. U kunt 
aangeven dat gemeenten goed gebruik hebben gemaakt van de 
tijdelijk stimulans van 50 miljoen van 2020, en dat daarmee de 
versnelling van ongeveer 12.400 woonplekken leidt, waarvan 2543 
woonplekken voor dak- en thuisloze mensen of uitstroom MO/BW, 
waar weer een deel van specifiek op jongeren gericht is. 

• De stimuleringsaanpak flexwonen inclusief de vrijstelling 
verhuurdersheffing voor de realisatie van tijdelijke en flexibele 
woningen, de versnellingskamers die door RVO op verzoek van o.a. 
gemeenten organiseert en de aangepaste crisis- en herstelwet 
waardoor voor flexwonen langer kan worden afgeweken van het 
bestemmingslan; 

• De heffingskorting verhuurderheffing waarvoor aanvragen voor 
150.000 betaalbare sociale huurwoningen zijn ingediend; 

• De woningbouwimpuls; 
• Het traject van VWS en BZK met het RVB in het kader van de 

brede aanpak dak- en thuisloosheid waarbij het leegstaande 
vastgoed van RVB en gemeenten zelf wordt geïnventariseerd en 
beoordeeld in hoeverre deze geschikt zijn voor transformatie tot 
huisvesting van de doelgroep. De lessen hieruit worden benut bij 
de verkenning hoe we het RVB breder kunnen inzetten op de 
huisvesting van aandachtgroepen. 

• Aanvullend daarop kunt u aangeven dat ook voor 2021 opnieuw een 
tijdelijke stimulans voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen 
van 50 miljoen beschikbaar komt. Aan het opstellen van de regeling 
wordt nog gewerkt. 
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• U kunt de knelpunten die deelnemers aan het Rijk voorleggen aanhoren en 
reageren: 
o U kunt in reactie op Utrecht over het oprichten van een landelijke 

leasemaatschappij aangeven dat dit vaker is genoemd en is iets om 
voor een volgend kabinet uit te werken. Vanuit BZK willen we daar op 
meedenken met Utrecht, wanneer zij dit concreter willen uitwerken. U 
kunt Utrecht vragen welke rol de gemeente voor zichzelf ziet bij een 
leasemaatschappij. Voor verdere toelichting op knelpunten flexwonen 
in Utrecht, zie de bijlage. 

o U kunt in reactie op het jongerenpanel over de noodzaak om naar 
andere (creatieve) opties dan nieuwbouw van woningen te kijken 
en minder stringent met regels om te gaan, zoals het toekennen 
van een briefadres reageren met dat u graag meer hoort over deze 
creatieve opties, dat u werkt aan het stimuleren van flexwoningen en 
transformatie van leegstaand vastgoed en dat ten aanzien van het 
briefadres stas BZK op 24 november jl. een voorstel tot wijziging van 
de Wet BRP bij de TK heeft ingediend. Dit wetsvoorstel heeft mede tot 
doel om te expliciteren dat gemeenten verplicht zijn een burger 
ambtshalve te registreren op een briefadres-indien betrokkene geen 
woonadres heeft en zelf ook geen aangifte doet of kan doen van een 
briefadres. 

Agendapunt 4: Kabinetsreactie onderzoek kostendelersnorm en handreiking 
maatwerk 

Ter achtergrond:  
• Vraag aan de wethouders: in hoeverre ben je in staat om, met 

behulp van de handreiking en de expliciete oproep van het kabinet 
om maatwerk toe te passen, binnen je eigen gemeente maatwerk 
in de praktijk te brengen? Tevens een toelichting op het vervolg 
traject van Divosa. 

• Inbreng BZK bij kabinetsreactie: Uit het onderzoek blijkt dat de 
kostendelersnorm ertoe leidt, dat jongvolwassenen vaker dakloos 
zijn en de kostendelersnorm vormt tot een belemmering tot het 
delen van woonruimte, waardoor de vraag naar woonruimte 
toeneemt. In de kabinetsreactie (coordinerend bewindspersoon is 
stas SZW) is aangegeven wat de inzet van BZK is op het 
woningtekort. 

Inbreng (voortouw ligt bij Stas SZW):  
• U kunt eventueel - aanvullend op de stas SZW- aangeven met oog 

op het huidige woningtekort het belangrijk te vinden dat mensen 
geen bezwaren ervaren bij het delen van woonruimte, omdat dit 
zowel dakloosheid kan tegengaan als ook een mogelijke oplossing 
voor dakloosheid is. U kunt gemeenten verzoeken de 
mogelijkheden die er zijn om maatwerk toe te passen ook te 
gebruiken. 

Agendapunt 5: Monitoring 
Ter achtergrond:  

• De wethouders wordt gevraagd om commitment om gezamenlijk 
naar een uniforme wijze van monitoring toe te werken. . 

Inbreng: 
• Geen inbreng nodig. 
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Agendapunt 6: Voortgang uitwerking houtskooischets/p/an door IPW 
Ter achtergrond:  

• 571.2.e zal een update geven over het planwaar 
projectleiders samen met het IPW aan werken. 

Inbreng: 
• Geen inbreng nodig. 

Agendapunt 7. Informatievoorziening 
Ter achtergrond:  

• Jongerenpanel zal belang van informatievoorziening kort toelichten. 
• Vraag aan wethouders om commitment om een goede 

informatievoorziening binnen hun gemeente samen met de 
jongeren (verder) uit te werken. 

Inbreng: 
• Geen inbreng nodig. 

Bijlagen: 

Achtergrond van het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 
• Op 14 maart 2019 is, mede namens u, het Actieprogramma Dak- en Thuisloze 

Jongeren 2019 - 2021 aan de TK verzonden. 
• Het Actieprogramma bevat een mix van maatregelen op verschillende bestuurlijke 

niveaus ( Rijk, lokale overheden en relevante belangenorganisaties en instanties). 
• 14 gemeenten nemen deel als pilotgemeenten: zij committeren zich aan een forse 

ambitie om het aantal dak- en thuisloze jongeren naar 0 te reduceren gedurende 
de looptijd van het programma (tot eind 2021). 

• Dit bestuurlijk overleg en de inspanningen op dit terrein kunnen niet los worden 
gezien van Een (t)huis, een toekomst, de brede aanpak dak- en thuisloosheid, 
waar de Kamer in december over geïnformeerd is door middel van. de 
voortgangsrapportage. Deze is in juni 2020, mede namens u en stas SZW, aan de 
Kamer verzonden. Vanuit VWS is er voor 2020-2021 200 min. eurd extra 
beschikbaar voor zorg en begeleiding van dak- en thuislozen voor 
centrumgemeenten. Deze zomer hebben gemeenten daar plannen voor kunnen 
indienen. Alle middelen zijn inmiddels verdeeld over de Wmo-centrumgemeenten. 

Achtergrond bij inbreng Utrecht over flexwonen (agendapunt 3) 
• Exploitatie van flexwoningen is kostbaar omdat het voor een kortere periode is dan 

reguliere/permanente woningen. Daarom is een aantal maatregelen getroffen 
(vrijstelling verhuurderheffing flexwonen en mogelijkheid om via korte procedure 
langer dan 10 jaar van bestemmingsplan af te wijken). Een rol speelt ook dat veel 
maatschappelijke baten meestal niet in een businesscase tot uiting komen (zoals 
minder kosten daklozenopvang, minder overlast, snellere integratie, minder 
eenzaamheid). 

• Gemeenten kunnen langer dan 10 of 15 jaar exploiteren. Ze kunnen daar rekening 
mee houden in hun plannen en vergunningverlening. Er zijn gemeenten die de 
corporatie een toezegging doen dat er na 10 of 15 jaar een volgende locatie 
beschikbaar gesteld wordt. Ook zijn er gemeenten die de woningen voor 30 jaar of 
langer plaatsen. 

• Met gemeente Utrecht lopen o.a. een woondeal en UNed 
(samenwerkingsprogramma op mobiliteit en verstedelijking). Het tekort aan 
locaties is het grootste probleem. Hiertoe zijn in november 2019 afspraken 
gemaakt over het verhogen van de plancapaciteit. 
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Deelnemers 
S VWS Paul Blokhuis, S SZW Bas van 't Wout, wethouders of directeuren namens de 
14 pilotgemeenten, Divosa, Jongerenpanel. Daarnaast is er een tweede ring van 
partijen die meeluisteren: IPW, VNG, enkele projectleiders uit de steden en ambtelijke 
ondersteuning van bewindspersonen. 

Wethouders 
Bert van Alphen - Den Haag 
Peter Heijkoop - Dordrecht 
Thijs Kroese - Purmerend 
Marcel van Zon - Alkmaar 
Maarten van Oijen - Utrecht 
Jurgen van Houdt - Enschede 
Sven de Langen - Rotterdam 
Jur Botter- Haarlem 
Mara de Graaf- Maastricht 
Froukje de Jonge - Almere 
Marleen Damen - Leiden 
Simone Kukenheim - Amsterdam 
Inge Jongman Groningen 
Martien Louwers - Arnhem 

Wethouders wonen 
Marco Stam - Dordrecht 
Thijs Kroese - Purmerend (dezelfde persoon) 
Kees Diepeveen - Utrecht 
Laurens Ivens - Amsterdam 
Julius Lindenbergh - Almere 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninlvijkscelaties 

i.Rétouradres Postbus 200112500 ,EA Dan Hug 

Aan de, Voorzitter van de Tweede Kamer 
der:Statgn-Generaal 
Postbus'20018 
2500 EA DEN HAAG 

Ministe`ie'van 
Binnèniandsé Zaken en 
Koninkr(Jksrefaties 
DGBRW 
Directie,Woningmarki 

Turfmarkt.147 
oiw Haag 
Postbus„20011 
2504 * ,`6. Haag 

Kenmek' 
2021-0000095886 
Uw kenmerk 

Byiage(r,) 
Datum 2 Z FEB 2021 
Betreft Uitkomst aanpak goed verhuurdersch`ap 

Fijn en:,plezierig wonen_ is een groot goed. Daar waar missstanden het, woongenot 
van. huurders ondermijnen;moet worden opgetreden,tegen de malafide 
verhuurder. =In 2018 ben ik, met samenwerkingspartners de aànpak:goed 
vêrhuurder5clia p gestart, om ervoor te zorgen dat inisstanden'op dë huurmarkt 
kunnen vvórden voorkomen en tegengegá n. Goed verh urderscháp is een` 
ingeburgerde.term..geworden verhuurders, gemeenten ,én andere 
belanghebbenden zijn :er actief mee bezig en, nemen hun verantwoordelijkheid. Na 
`twee jaar is liet tijd. om de, balans van: de :aanpak op te:m.aken.., 

Op 11 fébruàri 2021 heb'ik'bestuurlijk overleg gevoerd met dè Verènigirig°van 
,Nederlandse Gemeenten (VNG), dege meentë Amsterdam ,(riàmens de 
studentengemeenten);de Woonbond, de Landeiijké Studentenvakbond (igvb) 
Vastgoed Belang, de'Vècertiging van `Institutionele Beleggers in l/as#goed. 
`Nelle. rland (IV - N), Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL), de, Nederlandse. 
Vereniging van Makelaars en Taxateurs' '(NVM), Vereniging Bemiddeling Onroerend 
Goed (VBO) en Aedes. In het overleg iS'Onder meer besproken .wat'dë aanpak 
heeft - opgeleverd en welke ondérwèrpen óok1h het"vervi lg aandacht verdienen; 

De' aanpak van malafide verhuurders blijft belangrijk,: Ik.. blijf mij daarom inzetten 
op de bestrijding van discriminatie op de woningmarkt. Daarnaast geven de 
resultaten van de pilots aanleiding om met een Wetsvoorstel te .komen: Hierbij 
introduceer ik eenbevoegdheid voor gemeenten om landelijk geüniformeerde 
voorschriften te kunnen instellen waaraan een. verhuurder zich moet houden en 
om een ver Fiuurdérvergurin n9 in. te voeren. De 'uitgevoé.Mé pilots goed 
verhuurderschap hebben hiervoor waardevolle elementen opgeleverd. 
Achtereenvolgens ga ik in deze brief in op inzichten voor de aanpak van de 
malafide verhuurder zoals die voortkomen, uit de pilots en de breed geventileerde 
wens tot een verhuurdervergunning. Hiermee voer ik de toezegging uit het AO 
arbeidsmigranten van ,3 februari 2021 in die de minister van SZW namens mij 
gedaan heeft; 
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Datum 
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,2021-o0g0o9sés6. 

Inzichten uit de photg; 
In het ,kader va. ndé aanpak goed verhuuederschap, steun ik acht pilots van 
verschillende,gemeentehl.'O..ver`de'Voortgang en: resultaten hiervan informeerde 
'ik u in .novemb"er 2020 nïet.de briëf excessen opoe huurwornngmarkt2 Voor dé 
aanpak van dè malafidé verhuurder zijn waardevolle inzichten àintstaan: 

• Verschillende steden hebben,.nuttige praktijken ontwikkeld waarmee de 
'activiteiten van malafide: verhuurd'ersInziehtelijk kunnen worden 
gemaakt: 

b De: toepassing van dashboards .waárin verschillènde'geei a telijkè 
data samenkomen lévert;iterké.aanwijzingen op waarmee 
malafide V' huurders kunnèn worden.opgespoord, 

;o Een aantal gemeenten " heeft ervaring opgedaan ;met het 
stimuleren van en samenwerken met. huurteams om huurders te 
helpen in een geschil.met hun vérhuurder.:Door.dezë 
werkzaamheden is de: informatièpositie 'ván die.gemeenten met, 
betrekking tot.hun lokale' woningmarkt grondig versterkt: 

• in de pilots is ondèrzocht.•hae_de handhaving richting malafidé 
verhuurders kan worden iiersterkt: 

o' Verschillende steden zijn.sinds 20.18 gestart ,met del:vormgev.ing. 
van e..en;gem. eentel.ijk vergunningsstelsel voorde verhuur van 
woningen. Deze. pilots hebben 'inzichten .opgeleverd, niet alleen 

voor 8ndérè steden die: een_ dergelijk stelsel :willen inrichten„ maar 
ook voor het`ontwerpen Van een mogelijke Wettelijke grondslag 
voór de aanpak van fde vèrhuurdèrs. 

o. Er is ervaring opgedaan met het voorbereiden 'en uitvoeren van:.de 
beheerovername op, grond van de Woningwet bij overtredingen 
van de bouwregélgeving (en Opiumwet). Het verbeterde 
instrument bestaat.sinds 2015'maar was tot nu toe grotendeels 
onbenut gebleven. Mét.de opgedane kennissen ervaring zijn, 
verschillende steden géhoipen die beheerovername willen inzetten 
In de strijdtegen de. malafide verhuurder. Tijdens.onderlinge 
kennisuitwisseling is besproken dat de beheerovername:ook een 
element is dat kan bijdragen aan de handhaafbaarheid van een 
eventuele verhuurdervergunning. Door"het, beheer van een pand 
over te nemen bij intrekking vaneen verhuurdervergunning 
hoeven zittende huurders namelijk niet te vertrekken; 

o Er is verkend. hoe de aanpak van; de malafide verhuurder door 
gemeenten op regionaal niveau kan worden georganiseerd en 

welke knelpunten daarbij kunnen ontstaan. De opgedane kennis 
helpt om het waterbedgffect - waarbij malafide verhuurders hun 
activiteiten naar een andere gemeente verplaatsen = te 
voorkomen. Zo is.uit de pilot van de gemeente Utrecht onder 
meer gebleken dat gemeenten knelpunten ervaren bij het 

uitwisselen van gegevens met andere gemeenten over malafide 
verhuurders. Samen met mijn ministerie wordt onderzocht hoe 

1TK 27.926,:32:847, nr. 313. 
2TK 27 926, nr. 331. 
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deze knelpunten kunnen; worden weggenomen; in dit kader wordt. 
een adviesvan de. Áutoritelt Persoonsgegevens .gevraagd, waar de 
mogë ijk,h,ëden voor gemeenten om , regionaal gegevens uitte. 
wissélen..moeten blijken. 

• Daarna,astzijn de pismis ingezet:opsamenwerking-tussen lokale partijen 
en op informatiecampagnes:, 
o Door de inzet• va..n huurteams en informatiecampagnes•zijn.Zowei 

huurders als verhuurders en verhuurbemiddeiaárs gewezen,op_ 
hun rechten,. plichten en verantwoordelijkheden. Hierdoor kunnen 
misstanden.worden voorkomen; 

..a De Woonbond richt zidï in een Vervo..igaanpaKop de, 
professionalisering en;tips voor, het opzetten van huurteams,in 
samenwerking met ,de VNG; 

Q. Paralies aan;de pilots van'steden:is vanuit mijn;. ministerie ingeiet 
op Fkennisdeiing.om zo tneUcwgoed .van: elkaart'te'ku nnen leren. 
Ook°zijn'dë resultaten van de verschillende pilots onderling 
uitgewisseld. Nog steeds sluitenuer nieuwe stéden,zich aan bij dit 
initiátief: Vanwëge het:énthcUtiasme; voor deze ti "aniée'Vá'b 
kennisdelen ̀wordt samen Met 00, steden gewerkt aan dé 
continuering hiervan in 2021 en verder. 

Ook met betrekking; tot,de:bestrijding van discriminatie op de 
woningmarkt hebben dë pilots'bruikbare'informatie opgeleveed: 
o In de gemeenten Rotterdam en Utrëchtis;.gekëken naár>dé 

mechánisth n die--zich "vcordoen.` bil discriRninátie op de' 
woiiingmárkt en-sanctioneringsmógelijkhediO. ik=informeer u 
hierover separaat: 

Behoefte.aan .een wettelijke grondslag 
Sinds 2018 is een aantal stèden.gestait met-'de vormgeving van ëën gènieéntëlijk. 
verhuurdervergunningssteisel ::Ik óndersteuri de'initiatieven iii'Gronin9en, 
Sèhiiédani eh'Tilburg. Uit overleg blijkt dát steden`onzeké , id ervar..en, met 
betrekking tot de juridische hdó dbaárhèid vaneen vergunnir gss'teisel,.dat op àe 
gemeèntelijkè verordenendé ,bevoegdheid is gebaseerd. Daarnaast 'leeft de vraag 
welke concrete afdwingbare voorwaarden aan een lokale vergunning kunnen 
worden verbonden eb hoe deze optimaal kunnen wordèngehandhaafd. 

Daar waar de.huurder beschermd moet wordën ende maláfide verhuurder moet 
worden aangepakt zijn er tegel veel goedwillende verhuurders die zorgen 
hebben over eën wildgroei aan systemen in de verschillende steden. In dat 
verband is de r ' p'om uniformering van gemeentelijke. aanpakken hoorbaar. 

Hèt advies van'.het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van 
P.12-0 dat< in november 2020 .openbaar werd zette nog eens extra de 
schijnwerperóp de wenselijkheid van een wettelijk verankerde 
verhuurdeNergunning, specifiek vanuit de botiek van de arbeidsmigrant die al te 
vaak misstanden ontmoet in woonsituaties. 

De gemeentelijke pilots kómen in de bestuurlijke evaluatiefase terecht; Deels 
Worden ze in 2021 gecontinueerd en leveren zo aanvullende inzichten:op. Ik zorg 
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e,rvoor.dat de resultaten voor geïnteresseerde steden beschikbaar komen: 
Tegelijkertijd wacht-ik niet:met het, versterken van de mogelijkheden voor 
gëmeènteri dm"éfféctief te kunnen optreden tegen malafide verhuurders. 

f okaái, in tie Stellen vOOrschriften en een Verhuurdervergunning 
Zoals hiervoor beschreven beginnen zich met de uitkomsten van, de pilots 
contouren af te tekenen vooreen' vervolg. De ervaringen uit,de 'pilots Versterken 
de behoefte van gemeenten aan èen Wétteiijke basis om "màátregélen te kunnën 
nemen óm 'goed'verhuurdèrscháp te bevorderen. Oók-is de. consultatie ván het 
wetsvoorstél opkoópbeschernmg en, verruiming mogelijkheden tijd.elíjke verhuur 
in januán 2021 afgerond Uit de reacties daarop, blijkt dát onder meer de G5 en 
de VNG pleiten voor een b red eretoepassing vande eisen omtrent .go ed-
verhu, urderschap, omdat:die, in datawetsvoorstel -slechts _kunnen .worden 
verbonden aan de: vergunning voor,veehuur,van-een woning die -is aangewezen 
inzake'de-opkoopbescherming. In combinatie met dè leerpunten- uit de pilots wil ik 
daár,náár .kijken: 

Het Is:mij duideiijk gew.orden'dat gemeenten behoefte hebben aan regelsom 
malafide verhuurders aan te kunnen pakkenen aan elementen waaraan een 
verhuurder minimaal moet voldoen, waarbij tegen het overtreden ervan direct 
kan Worden opgetreden. Nu verbinden genièenten-die voorwaarden •veelal aan. 
eenvergunning. Uit: de pilots is ni,ij.00k..gebieken dat èën algehele 
vergunningplicht voor alle verhuurders een té'groot beslag legt op de' capaciteit. 
van het gémeentelijkè opparàat en leidt tot een.. onevenredige administratieve last 
voor verhuurders. Er: is ook zoals gezegd een roep, ook vanuit,de verhuurders, 
om uniformering. van, gemeentelijke -regeigeving. Bij de uitwerking. van hetgeen ik 
hier schets probeer ik oog te houden voor.de verschillende opvattingen en zal ik 
zoeken naar :een goed evenwicht. 

Bij het óntwèrpen van een. nieuwe wettelijke regeling beoog ik een, gri ndslag te — 
introduceren voorgemeenten om landeiijk geuniformeerde voorschriften te 
kunnen-instellen in"het kader van goed verhuurderschap die gelden voor alle:, 
verhuurders en daarnaast.een bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden een 
vergunniingplicht te kunnen invoeren. Voor`veruit de grootste groep verhuurders 
die.-zich ook nu al netjes aan de voorschriften houdt, is er dan.00k niets aan de 
hand. Zij hoeven geen vergunning aan te vragen én kunnén gewoon blijven 
verhuren indien :ze zich aan de- re 9els -vÓOr een goed verhuurder houden: 

Voor de groep eigenaren/verhuurders die veelvuldig regels overtreedt verandert 
de situatie. Deze groep heeft door de ernst van de misstanden een onevenredig 
groot effect op de huurwoningenmarkt. Daarom wil ,ik gemeenten ook de, 
bevoegdheid geven.in die bepaalde gevallen een verbod .tot verhuur.zonder 
vergunning (vergunningplicht) in te stellen. Indien een verhuurder in dat geval 
zonder vergunning verhuurt, kan de gemeente het beheer van het pand 
overnemen. Aan een vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. Op 
Wetsniveau zullen meerdere intrekkingsgronden worden opgenomen, waaronder 
het overtreden van de voorwaarden bij de vergunning. Wanneer er reden is. de 
vergunning in te trekken kan de gemeente het beheer van het pand (laten) 
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overnemen. Dit betekent dat de gemeente,ger cht:een beperkte vergunningpliéht 
kan instellen. Hierdoor worden de bestuurlijke Iàsten voor,gèmeenten in de 
uitvoering;. met name,bij het afgeven van vergunningen_y alsmede administratieve 
lasten voor Verhuurders beperkt. 

De gemèénten hebben met de ervaringen in Groningen; Schiedam en Tilburg = 
hun voorkeur aangegeven.om:geen algemeen verplichtend systeem in-te voeren, 
maar een systeem dat gerichte aanpak tnogelijk maakt én bovendien niet alleen 
verhuurders maaróok-vërhuurbémiddelaars adresseert. 

Dat brengt mij erop" orri eèn wèt,voo"r te bereiden waarmee gemeenten 
desgewenst landeiijk,geuniformeerde. voorschriften kunnen instellen Ivoor 
verhuurders: Daarom stel ,ik een systeem voor waarmee gemeenten zelf kunnen 
beslissen .tot,het ál dan niet invoeren van algemene _regels en in specifieke, 
gevallen, eèn verg unningssteisel_ kunnen inrichten. Na overleg met gemeenten zijn: 
de volgende onderwerpen géinveritàrisee.rd:: 

• het voorkomen van intimidatie .en discriminatie van woningzoekenden o_ f 
huurders;. 

• het naleven van dè dwin9endrechtelijke-bepalingen uit het huurrecht door 
dë verhuurder 

• hef tegengaan, van il.legaài gebruik.van de woning, 
• het stelten van,inforrnatieverpiichtingen bij hè t éifiluitehvan een 

huurcontract; en 
• de hoogtevan (aanvangs)huren in relatie tot het 

woningwaarderingsstelsel: 

Om tot definitieve voorschriften of vergunningsvoorwoardén te komen'moet:nu 
eerst uitwerking plaats vinden met gemeenten en andere partijen: Ten aanzien 
van deze onderwerpen geldt verschillende strafrechtelijke en privaatrechtelijke 
wet:: en regelgeving waaraan :een. verhuurder zich ook nu al dient -te houden. In 
de praktijk blijkt dat de handhaving van:die normen achterblijft. Huurders zijn in 
een relatief kwetsbare positie, omdat ze niet zo makkelijk een andere woning 
kunnen vinden. Malafide verhuurders maken het de huurder vaak moeilijk om hun 
rechten uit te oefenen (zoals het".doen van, aangifte 'of het aandragen van een 
zaak bij de Huurcommissie). Daarom wordt hier een bevoegdheid voorgesteld 
voor gemeenten om in.deze gevallen ook op basis van het bestuursrecht op te 
kunnen treden als deze. problematiek zich in hun gemeente afspeelt. 

Daarnaast gelden er ook nu al bestuursrechtelijke regels waar een eigenaar zich 
aan moet houden,. zoals bijvoorbeeld de Woningwet én de Huisvestingswet. 
Overtreding van die wetten kan tot de kaders behoren op grond waarvan een 
yergunn'ingpiicht kan worden opgelegd. Samen met de gemeenten werk ik 
hiervoor criteria uit die de gemeente kan toepassen bij de vergunningverlening. 
Een vergunning zou ook kunnen worden geweigerd op basis van de Wet Bibob.. 

Door gemeenten deze mogelijkheid te bieden, wordt ook eenaanbeveling van het 
Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten overgenomen. Dit komt de positie 
van arbeidsmigranten, maar ook andere huurders ten goede. 
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Invulling ;moties 
Met deze mogelijkheid wordt de motie Nijboer/Ronnes3 ingevuld, die: verzoektrom 
de juridische risico's van het vergunningsstelsel van Groningen weg te nemen en 
andere, studentensteden tg.stimuleren om' eveneens een vergunningsstelsel in te 
voeren. Daarnaast roept de'nlÓtie As"schèr/Heërriia4 opsom het rriogélijk.té m8kèn' 
om eenboete op te leggen aan verhuurdèrs'die *doèlbewust. te hoge huren vragen, 
Het ,opleggen. van eerti bestuurlijke boete kan een` mogelijkheid ion áis sanctie: op; 
het1. overtreden'van de landelijk geuniformeerde voorschriften die gemeenten 
mogen stellen .in: et.kader van goed_•verhuurderschap. Ten slotte wordt hiermee 
ook:anvuiling gegeven aan de aangenomen motie Smeulderss-:die de regering 
verzoekt om alle:gemëenten'de mogelijkheid ae;geven om 
verhuurdervèrgunningen in "te voéren'en de juridische belemmeringen-hiervoor 
weg , nemen.. 

Eenwetsvoorstel omtrent .de landelijke grondslag voor voorschriften ove,r.goed 
verhuurderschap en een verhuurdersvergunning kan dit jaar in. consultatie_worden 
gebracht. 

Crimineel gebruik.vastgoed aanpakken 
Mét .vraagstuk Van malafide`verhuurdérs die veelvuldig re9els.oVertreden'speelt 
niet.all,een op de huurwoningmarkt 'Het heeft óQk een ondermijnend.effect,op de: 
verhuur en gèbruk van ander vastgoed. Ik kijk;daarom samen met.het minisferie 
van ZV naar:synergiemogeÍijkheden om de lokaal (rite stellen landelijk 
geuniformeerde voorschriften en verhuurdervergunning voor gemeenten ook 
breder toepasbaar te maken. Daarbij wordt gedacht aan andere categorieën en 

branches Van vastgoed en aan bepaalde,,:af9ebakende.onderri ijningsgevoelige 
gebieden. Dit naar aanleiding vàh de aanbevelingen die voort zijn gekomen uit de 
onderzoeken "Panden met een Luchtje" en "Criminee gebouwen".6`Vormen van 
regulering van de sector (o.a..verhuurbemiddelaars).en de screening van 
huurders zijn ook onderwerp van de publiek-private, werkgroepen die 'íijn 
ingesteld naar aanleiding van de moties die hebben geleid tot deze onderzoeken. 

Discriminatie op de woningmarkt tegengaan 
De aanpak goed verhuurderschap omvatte ook de bestrijding van discriminatie.op 
de woningmarkt. In. dat kader lopen zoals gezegd nog twee pilots die. ik 
ondersteun: Daarnaast;heb ik u bij brief van 9 december ji. geïnformeerd over het 
instellen van een nationaal coordinator en een Staatscommissie op het gebied van 

3 Kamerstuk 27 926;nr. 303. 
4 Kamerstuk 35 300; nr-22. 
5Kamerstuk 29861 nr. 63. 

6 Karrierstukken II, 2018119, 35000 VI, nr. 76 (Van Oosten en Kuiken). en Kamerstukken II, 
2018119, 24 077, nr. 433 (Krol). Zie ook brief van 15 februari 2021 met kenmerk 
2021Z03182, kamerstuknummer nog `niet bekend. 
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discriminatie en racisme. De inzet en uitkomsten daarvan worden betrokken bij 
de verdere aanpak van discriminatie op de woningmarkt. 

Ik verwacht u binnenkort separaat te Informeren over de eerste uitkomsten van 
het onderzoek met mysterycalls en praktijktesten naar discriminatie op de 
woningmarkt. Daarbij hoop ik ook een aantal uitkomsten uit de verschillende 
pilots te kunnen delen waarbij onder andere is gekeken naar 
sanctioneringsmogelijkheden zoals een meldplicht. 

Tot slot 
Door de aanpak goed verhuurderschap is kennis over het tegengaan van malafide 
verhuurgedrag opgedaan en gedeeld. Ik ben biij met de faciliterende rot die ik 

hierin heb kunnen spelen. Het doet mij ook goed dat ik de afgelopen jaren heb 
kunnen werken met de partners die zich aan deze aanpak verbonden hebben en 
dank hen voor hun blijvende inzet. In het overleg van 11 februari jl. hebben alle 
partijen zich nog eens uitgesproken over de noodzaak van een gericht vervolg: 

"We zulten ons blijven hard maken voor het tegengaan van discriminatie op de 
woningmarkt en het aanpakken van de malafide verhuurders waar dat in ons 
vermogen ligt". 

Met deze brief heb ik u mogelijkheden voor een vervolg geschetst. Het is 
daarnaast zaak alert te blijven op aanvullende maatregelen en oplossingen en 
daar met elkaar op te acteren. 

De minister v. - ,•1 - 2 - C'en en Koninkrijksrelaties, 

drs. K.H. 
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14 
Aanleiding ' 
De motie Beckerman ". is aangenomen die vraagt om huurbevriezing in de 
sociale huursector dit jaar. U heeft aangegeven dat u de motie wilt uitvoeren. 

AdviesIrc4  
• Graag uw keuze op de specifieke vormgeving van de huurbevriezing 
• Graag uw feedback op de conceptbrief aan de beide Kamers 
• Graag uw aandacht dat u de MR informeert. 

Kern 
De huurbevriezing kan dit jaar uitgevoerd worden door de ministeriële regeling 
aan te passen waannee de maximale jaarlijkse huurverhoging wordt vastgesteld. 

1_ KPtne,% vormgf ving 

• De huurbevriezing geldt voor de hete sociale huursector bij zowel 
woningcorporaties als andere verhuurders. Dit staat in het dictum van de 
motie, terwijl in de overwegingen van de motie wordt ingezoomd op de 
corporatiesector. Ook is het van toepassing verklaren op de gehele sector de 
enige manier om de motie nu uit te voeren via de ministeriële regeling. 

• De maximale huursomstiiaina voor alleen woningcorporaties kan per 
ministeriële op 0 worden gezet, de consequentie daarvan is dat de 
gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties 0 is. Echter een individuele 
huurder kan nog steeds een huurverhoging krijgen, mits hier maar een 
huurverlaging tegenover staat. De huursomstijging geldt alleen voor 
zelfstandige woningen en niet voor kamers en woonwagen(standplaatsen). 

• De huurbevriezing geldt ook voor mensen die in aanmerking zouden komen 
voor een jnkomensafhankeliike hooere huurverhoainq (IAH). De meeste 
mensen (met hogere inkomens) kunnen deze hogere huurverhoging 
weliswaar betalen, maar u stelt in uw wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen 
voor om de inkomensgrenzen te verhogen voor de IAH omdat u ziet dat 
meerpersoonshuishoudens met een laag middeninkomen mogelijk in de 
problemen komen door de IAH. Daarom wordt voorgesteld de huurbevriezing 
nu ook voor deze groep door te voeren. Als u de groep huishoudens die IAH 
kan krijgen wel uitzondert van de huurbevriezing, maakt u de huurbevriezing 
gerichter. 

• Huurders kunnen nog wel huurverhoging krijgen wegens woninaverbeterinq 
(renovatie of verduurzaming). Ook bij een nieuwe verhuring mag de huur 
worden aangepast. 

s_• z.e 
Met opmerkingen  • n1: UH 11/2 
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• De huurbevriezing geldt ook voor zittende huurders van kamers, woonwaqens 
en woonwagenstandplaatsen. Dit is per definitie ook de gereguleerde sector. 

• De teqemoetkoming/compensatie ( zie ook punt 4) is nog niet geregeld, maar 
u spant zich hier wel voor in. 

• De liberalisatiegrens en aftoppingsgrens zijn al vastgesteld per 1 januari 
2021. Deze indexering handhaaft u, anders is de impact van huurbevriezing 
nog groter. De motie ziet hier niet op toe. De bevriezing van dit jaar heeft 

gevolgen op de hoogte van de aftoppingsgrens volgend jaar ( namelijk 
berekend op basis van de' daadwerkelijke huurstijging in 2021). De 
liberalisatiegrens wordt geïndexeerd met inflatie. 

• Bevriezen betekent een nulliin, dus ook geen indexatie met inflatie. Dit maakt 
de maatregel vanuit juridisch oogpunt wel kwetsbaar (zie punt 3). 

Vraag: Deze keuzes zijn los van elkaar te maken en sluiten elkaar niet uit Is 

bovenstaande vormgeving zoals u voor ogen heeft? 
Let op: De regeling volgt begin volgende week op basis van uw keuzes 

2. Implicaties keuze vormgevinq 
• Het effect op woningcorporaties is ca. 175 miljoen, dit heeft tot resultaat 1,5 

miljard minder investeringscapaciteit. Dit leidt tot minder ruimte voor 

nieuwbouw ( 10.000 woningen) en verduurzaming. 
• Het effect op overige verhuurders is 70-80 miljoen. Dit leidt tot minder ruimte 

voor nieuwbouw en verduurzaming. 
Vraag: Dit staat expliciet benoemd in de brief; bent u het daarmee eens? 
Let op: Cijfers worden nog nagerekend voordat ze daadwerkelijk in de brief 

komen 

3. Juridische implicaties  
• Het bevriezen van de huren is een inperking van het eigendomsrecht. Het 

gewicht van deze inbreuk ligt vooral in het achterwege blijven van de 
mogelijkheid voor indexering. Hierdoor verminderd de waarde van de 

huurinkomsten. 
• Deze inperking kan gerechtvaardigd worden door een algemeen belang in dit 

geval betaalbare huren voor alle huurders van sociale huurwoningen. 

• Indien de huren geïndexeerd zouden worden met inflatie is dit juridisch 
minder kwetsbaar dan een nullijn ( bevriezing op hetzelfde niveau) omdat de 
huuropbrengsten in dat geval door de indexering niet minder worden dan dit 
jaar. 

• Hier staat tegenover dat de huurbevriezing geldt voor 1 jaar. De motie vraagt 
specifiek om huurbevriezing in 2021. 

• Compensatie draagt bij aan de juridische houdbaarheid ( punt 4). 
• Dat neemt niet weg dat we verwachten dat dit kan leiden tot rechtszaken. 

4. Tegemoetkoming/compensatie en huurtoeslaq 
• Tegemoetkoming/compensatie draagt bij aan de juridische houdbaarheid van 

de maatregel. Naar buiten toe willen ook vooral compenseren om 
investeringen in opgaven op peil te houden. Daarnaast moet altijd worden 
geaccepteerd dat met name overige verhuurders niet kunnen worden bereikt. 
Dus deze juridische kwetsbaarheid kan niet volledig worden weggenomen. 
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. De compensatie voor woningcorporaties zou vormgegeven kunnen worden via 
de verhuurderheffing. Omdat het effect van de bevriezing langzaam teniet 
wordt gedaan door mutatie, moet worden berekend hoe hoog de structurele 
verlaging moet zijn. De analyse wordt nog gemaakt. De eerste mogelijkheid 
voor verlaging van de verhuurderheffing is per 2022. Andere verhuurders 
kunnen moeilijker tegemoet worden gekomen, omdat verhuurders met 
minder dan 50 woningen geen verhuurderheffing betalen. Dit betekent dat er 
gezocht moet worden naar een andere manier voor compensatie. 

• Het inverdieneffect op de Huurtoeslaq ( interne schatting: 50 miljoen) zou in 
ieder ingezet kunnen worden ten behoeve van compensatie. Dit vraagt wel 
om afspraken met Financiën. In de raming van de huurtoeslag voor de 
komende begroting wordt (vanwege de doorwerking van Corona) rekening 
gehouden met tegenvallers. Financiën zal de besparing op de huurtoeslag bij 
voorrang voor dekking van deze tegenvallers willen inzetten. Bij inzet via de 
verhuurderheffing geldt bovendien dat de budgettaire scheiding tussen 
uitgaven en ontvangsten wordt doorbroken. 
U kunt de zoektocht naar compensatie problematiseren en noodzaak voor 
oplossing neerzetten. U kunt aangeven dat er oplossingen moeten worden 
geboden of voorhouden dat zonder extra middelen druk op investeringen zal 

ontstaan. 
• Uitgebreidere dekking zou nu gezocht kunnen worden, in de voorjaarsnota of 

kabinetsformatie. 

Politieke context 
• De VVD heeft voor de motie gestemd, de rest van de coalitie tegen. Eerder is 

de motie Kox in de Eerste Kamer aangenomen die u ook verzoekt om 
(generieke) huurbevriezing. 

• Aedes geeft aan dat zij vinden dat deze generieke maatregel minder/niet 
efficiënt is in vergelijking tot specifieke maatregelen. 

Communicatie 
. De communicatie wordt afgestemd met uw woordvoerder. 

Geschilpunten 
• De uitleg van de motie zoals hierboven geschetst, levert mogelijk 

geschilpunten op met de VVD. De vraag is welke interpretatie de VVD bij de . 
motie voor ogen heeft gehad. 
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• 
Aanleiding 

Donderdag 11 maart van 15.00 tot 15.30 uur vindt een bestuurlijk overleg plaats 
tussen stas VWS, de VNG en uzelf over ( 1) zelfredzame dak- en thuisloze 
(re)migrantengezinnen met de Nederlandse nationaliteit, en over (2) de overgang 
van de ggz-doelgroep die sinds 1 januari 2021 onder de Wet langdurige zorg valt. 
U sluit alleen aan bij het eerste agendapunt. U wordt ondersteund door61 p?:• 

- (dgBRW), SfiLie -[5.1 2.e" ` Huurbeleid en Aandachtsgroepen), 
   en  

Advies/actie 

Onderstaande annotatie gebruiken voor mogelijke inbreng tijdens het BO. 

Kern. 
Agendapunt 1: Zelfredzame, dak- en thuisloze remigranten gezinnen  
In het BO Toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 7 dec jl. 

is besloten dit BO te plannen om een oplossingsrichting voor het vraagstuk van de 
opvang van zelfredzame dak- en thuisloze (re)migranten met de Nederlandse 

nationaliteit uit te werken. VWS, VNG en BZK stelden een gezamenlijke nota/ 

bespreekstuk op voor dit overleg met een voorgestelde oplossingsrichting (bijlage 
1). 

De voorgestelde oplossingsrichting bestaat uit vijf onderdelen: 

A. Snelle beoordeling vanuit gemeenten met ondersteuning van het 
landelijk coördinatiepunt 

B. Bij zeer schrijnende situatie verwijst gemeente door naar het landelijk 

coördinatiepunt 
C. Landelijke spreiding gefaciliteerd door het landelijk coördinatiepunt 
D. Financiële middelen voor extra uitvoering van gemeenten 
E. Doorstroom naar huisvesting en monitoring aantallen 

Aandachtspunten en suggesties voor inbreng:  
• Instemmen met voorstel. 
• In principe hebben ( re)migranten zelf de verantwoordelijkheid om in eigen 

onderdak te voorzien. VNG benadrukt dat de woningnood ervoor zorgt dat 
(re)migranten zich in toenemende mate bij hen melden voor opvang. Deze 
doelgroep doet een beroep op dezelfde schaarse voorraad sociale 

huurwoningen als vele andere doelgroepen. 

• U kunt benadrukken de definitie van de doelgroep waarvoor een oplossing 
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gezocht wordt in de uitwerking van de pilot zo specifiek mogelijk te maken. 
Deze moet zich beperken tot de schrijnende gevallen, om een 
aanzuigende werking te voorkomen. Het gaat enkel om ge(re)migreerde 

gezinnen met de Nederlandse nationaliteit en minderjarige kinderen die 
ondanks zelfredzaamheid (op grond van de Wmo) feitelijk dak- en 

thuisloos zijn, en dus op straat leven. 
• Het Landelijk Coördinatiepunt is een gezamenlijke opgave tussen Rijk en 

VNG: de inbreng van expertise, capaciteit en kosten moeten daarom door de 
drie betrokken partijen gedragen worden. 
Ten aanzien van de kosten voor de opvang gedurende de maximaal drie 
maanden waarin gemeenten deze gezinnen gaan opvangen, is ambtelijk 
aangegeven dat dekking vanuit VWS moet komen. Dit is logisch gezien het 
hier om (nood)opvang van acuut dak- en thuisloze huishoudens gaat. 

• Na de ( nood)opvang van gezinnen zullen zij moeten uitstromen naar reguliere 
huisvesting. Het voorstel van de VNG is om te beginnen met een aantal 
pilotgemeenten die bereidwillig zijn om deze gezinnen op te vangen en te 

huisvesten. 
• Gemeenten en VWS zien een rol voor BZK bij deze reguliere huisvesting. 

Ofschoon dit een taak van de gemeente is, kan BZK op verzoek van VWS en 
VNG ( regio)gemeenten en woningcorporaties op deze opgave 
aanspreken. 
VNG benadrukt het belang van goede voorlichting aan gezinnen in het 
buitenland met de Nederlandse nationaliteit die willen remigreren naar 

Nederland. U kunt het belang onderstrepen en aangeven dat op dat vlak 
diverse acties worden ondernomen door BZ. Ambtelijk zijn daarover afspraken 
tussen VNG, VWS en BZK met BZ. BZ werkt aan een update van 
www.netherlandworldwide.nl, waardoor ook het 24/7 contactcenter en het 
postennetwerk van BZ van adequate informatie wordt voorzien. 

Toelichting 
Pilot 

Er wordt op basis van ( inter)bestuurlijke afspraken een pilot gestart voor de 

duur van één jaar. VWS, BZK en VNG richten gezamenlijk een landelijk 
coördinatiepunt in, dat gemeenten ondersteund bij het ( her)beoordelen van 
opvangverzoeken van de doelgroep en gezinnen verdeeld over andere 
gemeenten naar evenredigheid. 

Na instemming met de oplossingsrichting worden de afspraken uitgewerkt in 
een convenant. Na drie maanden vindt een tussentijdse evaluatie plaats ten 

aanzien van de aantallen gezinnen die op basis van deze afspraken worden 
opgevangen en de bijbehorende kosten. 
Onderzoek van HHM naar oplossingsrichtingen ( bijlage 2) indiceert dat het 
aantal gezinnen dat in beeld is bij gemeenten erg verschilt per gemeente (0-

100). De landelijke schatting is +/- 500 - 700 gezinnen die op jaarbasis in 
beeld zijn. De inschatting is dat slechts een klein deel hiervan past binnen de 
nader uit te werken definitie. 

Achtergrond 
• Tijdens een eerder DG-overleg van 29 okt jl. ( met dgCZ) is gezamenlijk 

besloten dat voor de beperkte groep van gezinnen met kinderen, die zich 
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ondanks dat gemeenten hen als zelfredzaam beschouwen toch in een 
schrijnende situatie van feitelijke dakloosheid bevinden en anders op straat 

moeten slapen, de staat (mede)verantwoordelijkheid neemt. Deze 
zelfredzame gezinnen met een huisvestingsvraag kunnen volgens het Rijk op 
basis van de Wmo 2015 worden opgevangen, op basis van een nog nader 
gezamenlijk te definiëren en uit te werken toetsingscriterium 'zeer schrijnende 
situatie'. VWS gaf aan bereid te zijn middelen voor deze opvang beschikbaar 
te stellen. 
Tijdens een vervolgoverleg tussen DG's en VNG medio dec 2020 bleek een 
fundamenteel verschil van inzicht t.a.v. de wettelijke basis waarbinnen een 
oplossingsrichting voor deze doelgroep kan worden gevonden. De VNG ziet de 
Wmo 2015 niet als passende oplossing. Volgens de VNG heeft de doelgroep 

die het betreft geen zorgvraag maar merendeels een huisvestingsvraag. 
Gemeenten beoordelen hen daarom in het kader van de Wmo als 
zelfredzaam. 

• Besloten is daarom dat de oplossingsrichting voor deze doelgroep buiten de 
Wmo moet worden gevonden. Omdat er geen andere passende wettelijke 

basis voor opvang is, is gekozen te werken met interbestuurlijke afspraken in 
de vorm van een pilot voor de duur van één jaar. 

• Zoals ook door wethouder Sven de Langen in het BO van 7 dec jl. is 

bevestigd, speelt rondom dit vraagstuk sterk dat gemeenten zich naast de 
problematiek van zelfredzame dakloze remigrantengezinnen in den brede 
geconfronteerd zien met toenemende druk op de opvang en de betaalbare 
woningvoorraad door allerlei doelgroepen. 

Handreiking plotselinge omvangrijke toestroom (re)migranten  
• De hier te bespreken oplossingsrichting voor (re)migranten met de 

Nederlandse nationaliteit heeft betrekking op de aantallen huishoudens waar 
gemeenten momenteel mee te maken hebben. Voor een eventuele plotselinge 
omvangrijke toestroom van deze doelgroep is een bestuurlijke handreiking in 
voorbereiding die binnenkort wordt besproken in het IOCB en een nader te 
bepalen bestuurlijk overleg tussen VNG en het Rijk. 

Deelnemers: 
• VNG: Sven de Langen (wethouder Zorg, Volksgezondheid, Ouderen en 

Sport Rotterdam), Miriam Haagh (wethouder Gezondheid, Wijkaanpak 

en Leren Breda), 5.1:2.e ' J, ST27 1 en 5.1.é. 
• BZK: Minister BZK, DGBRW 5:1.2.e„ , ; 5  2Je . J, 5 1.2.e . 

p =1en 5,!,.2 e  1 
VWS: Staatssecretaris VWS, DGLZ  

Pagina 3 van 3 



344 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan Min BZK 

Van Directie Wonen 

Datum 

2 maart 2021 

Kenmerk 

2021-0000142035 

nota Dossier behandeling initiatiefwetsvoorstel Nijboer EK 

Aanleiding 

Op 16 maart wordt het initiatiefwetsvoorstel van het lid Nijboer behandeld in de 
Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft zich het recht voorbehouden om in te gaan 
op andere onderwerpen die verband houden met het initiatiefwetsvoorstel en 
heeft daarnaast de plenaire behandeling van Tijdelijke Huurkorting en Huur en 
inkomensgrenzen geagendeerd en de behandeling van uw laatste brief over 

Woonkansen .in het middensegment (over mensen met een middeninkomen). 

Advies/actie 

U wordt verzocht kennis te nemen van het voorbereidingsdossier. 

Kern 

• Uw boodschap is dat u zich vol inzet op de betaalbaarheid van huren, 
o Daarom ondersteunt u het initiatiefwetsvoorstel Nijboer. Het 

maximeren van de huurverhogingen draagt bij aan de betaalbaarheid 

van huren. U had in lijn met dit voorstel de huurverhogingen in de 
gereguleerde sector voor 2021 reeds per ministeriële regeling beperkt 

tot inflatie + 1 procentpunt, ook voor onzelfstandige woonruimten 
(kamers), woonwagens en hun standplaatsen. 

o Met het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting maakt u het mogelijk dat 
maatwerk wordt toegepast en verhuurders huurders tegemoet kunnen 
komen. 

o Met het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen geeft u gezinnen 
meer toegang tot de corporatiesector en maakt u het mogelijk dat 
mensen met een hoge inkomens een passende huur gaan betalen. 

• U heeft daarna toegezegd uitvoering te geven aan de motie Beckerman (SP). 
Daarmee worden de huren van woningen in de gereguleerde sector in 2021 
bevroren. U geeft uitvoering aan de motie Nijboer die vraagt om dit vanuit de 
BIK te dekken. 

• De Eerste Kamer heeft ook uw recente brief over de positie van 

middeninkomens toegevoegd aan de agenda. Naar verwachting zal de Kamer 
met name ingaan op de samenhang met het wetsvoorstel: worden er wel 
voldoende woningen gebouwd voor middeninkomens en moet huurregulering 
niet worden uitgebreid naar middeninkomens. In de brief gaat u in op wat u in 
de afgelopen kabinetsperiode heeft gedaan om te zorgen dat er meer 

woningen voor middeninkomens gebouwd worden, dat ze ook terecht komen 
bij de doelgroep (bestemmen) en dat ze betaalbaar zijn. Specifiek komt de 
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reële grens voor het WWS (motie Smeulders) en de investeringen in 
woningbouw (motie Van Eijs) in de brief aan de orde. 

Ook worden de wetsvoorstellen Tijdelijke Huurkorting en Huur en 
Inkomensgrenzen behandeld. 

Huur- en inkomensgrenzen 
0 Het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen regelt dat de DAEB-

inkomensgrenzen (wanneer iemand in aanmerking komt voor een 
sociale huurwoning) gedifferentieerd kunnen worden naar 
huishoudgrootte. 

o Daarnaast wordt ook de inkomensgrens voor inkomensafhankelijke 
huurverhogingen verhoogd en gedifferentieerd naar huishoudgrootte. 

o Verder wordt het mogelijk huursprongen door te voeren voor zeer 
lage huren en een hogere huurverhoging voor hogere inkomens 
mogelijk gemaakt. 

0 Ook krijgen woningcorporaties ruimte voor maatwerk bij de vrije 
toewijzingsruimte. 

Tijdelijke huurkorting 

o Het wetsvoorstel tijdelijke huurkorting haalt de belemmeringen weg 
voor verhuurders om na een tijdelijke huurkorting een 
inhaalhuurverhoging toe te passen. Hierdoor wordt het mogelijk 
gemaakt dat een huurder bijvoorbeeld voor zes maanden een 

huurkorting van € 100 krijgt. Een huurkorting kan maximaal drie jaar 
worden verleend. 

o De verwachting is dat verhuurders hierdoor vaker een tijdelijke 
huurkorting gaan geven, bijvoorbeeld als iemand een tijdelijke 
inkomensdaling doormaakt. Aedes heeft hier al langdurig aandacht 

voor gevraagd, maar op basis van de Woningwet was het geven van 
een tijdelijke huurkorting (onbedoeld) niet mogelijk. Andere 
verhuurders vinden dit een belangrijk instrument om huurders 

tegemoet te komen, zeker in deze coronatijd waarin ze beloofd 
hebben om maatwerk toe te passen. 

o Daarnaast is in het wetsvoorstel tijdelijke huurkorting een wijziging 
van de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland 

opgenomen gericht op separate inwerkingtreding van die wet voor 
Bonaire en wordt in dat wetsvoorstel geregeld dat de bestaande 
termijnen voor heffingsvermindering voor woningcorporaties verlengd 
worden, zoals aangekondigd met Prinsjesdag. 

Politieke context 
Naar verwachting zal er voldoende steun zijn voor het wetsvoorstel Tijdelijke 
Huurkorting. Wel zijn er een aantal kritiekpunten, zoals de 
inhaalhuurverhoging en het feit dat een huurkorting niet afdwingbaar is. 
Uitgaande van de stemverhouding in de Tweede Kamer wordt een nipte 
meerderheid verwacht voor het wetsvoorstel Huur en Inkomensgrenzen. 

GroenLinks en Pvda stemden tegen inde TK. 

Communicatie 
Met uw woordvoerder wordt afgestemd welke communicatiemiddelen worden 
ingezet. 
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Schematisch overzicht maatregelen Huur en inkomensgrenzen 

Maatregel 1: Differentiëren DAEB-inkomensgrenzen naar huishoudenssamenstelling 
•, De DAEB-inkomensgrenzen bepalen of een huishouden kan huren in de sociale huursector. Op dit 

moment komen zo'n 3,25 miljoen huishoudens in aanmerking voor een sociale huurwoning. 
• Met deze maatregel komen circa 241.000 meerpersoonshuishoudens extra in aanmerking. 
• Daarmee verbetert de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor 

meerpersoonshuishoudens (waaronder gezinnen) met lage middeninkomens binnen de 
huursector. 

• Om tijdens de coronacrisis geen extra onzekerheid te creëren wordt voorgesteld om de huidige 
eenpersoonsgrens niet te verlagen. 

Huidige regelgeving Huidig Voorstel 
(prijspeil 2021*) 

Eerder voorstel 
(prijspeil 2020) 

€ 40.024 éénpersoons- 
huishoudens 

€ 35.938 

€ 40.024 1 

meerpersoons- 
huishoudens 

€ 43.126 € 44.196 

Vrije 
toewijzings- 
ruimte 

- 

- 

10% tijdelijke 
toewijzingsruimte voor 
lage middeninkomens: 
€ 40.024 - € 44.655 
10% vrije 
toewijzingsruimte 

Tussen 7,5%-15%, mogelijkheid om te verruimen als 
het in de prestatieafspraken is overeengekomen. 
Lokale ruimte afhankelijk van de lokale situatie. 

Maatregel 2: Aanpassing van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging 
• De grenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging bepalen een of het inkomen van een 

huishouden in de sociale huur een hogere huurverhoging rechtvaardigt. 
• Door de mogelijke huursprongen te vergroten en de grenzen te verhogen wordt het huidige 

systeem effectiever door van huishoudens met hoge (midden)inkomens in de sociale huursector 
een meer bij de woningkwaliteit passende huur te kunnen vragen. 

• Voor alle andere inkomens geldt een maximale huurverhoging van 1% + inflatie. 
• Invoering per 1 januari 2022 in verband met de uitvoering bij Belastingdienst. 

Huidige Nieuwe regelgeving ( prijspeil 2021) 
regelgeving 
(ook voor 
2021) 

Lage inkomens & 
lage 

middeninkomens 

Hoge 
middeninkomens 

Hoge inkomens 

Inkomensgrens 
Eenpersoons 

> € 55.500 € 47.077 - € 55.500 € 0 - € 47.077 

>C 44.655 
Inkomensgrens 
Meerpersoons 

> € 74.000 € 54.478 - € 74.000 €0 - € 54.478 

Maximale 
huursprong' 

€ 100 € 50 Inflatie + 1% 2Inflatie + 4% 

AOW-
gerechtigden + 

Gezinnen met 
vier of meer 
personen 

Uitzonderingen vervallen Uitzonderingen 

' Deze verhoging zijn niet wettelijk geregeld, maar worden vastgesteld per ministeriële regeling. 
Z U heeft toegezegd dat het wetsvoorstel Nijboer te steunen, wat de maximale huursprong maximeert op 
inflatie + 1%. Nu is dat inflatie+2,5%. 
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Maatregel 3: maximale huurverhoging E 25 voor huren onder E 300 

• Voor lage huren wordt een hogere huurverhoging toegestaan, onafhankelijk van het 

huishoudinkomen. Op die manier kunnen verhuurders lage huren sneller meer gelijktrekken met 

huren van vergelijkbare woningen. Uiteraard mits de maximale huurprijsgrens op basis van het 

woningwaarderingsstelsel niet wordt overschreden. 

• Deze huurverhoging is toegestaan voor woningcorporaties en andere verhuurders. 

• Deze maatregel is een alternatieve uitwerking van een afspraak uit het Sociaal Huurakkoord 

2018: dat alleen voor woningen van woningcorporaties een huurverhoging van maximaal inflatie 

+ 4,5%punt zou worden toegestaan. Die afspraak leidt echter tot rechtsongelijkheid tussen 

huurders van woningcorporaties en huurders van andere verhuurders. De gemiddelde 

huurverhoging van huurders van woningcorporaties zou door de huursombenadering gelijk zijn 

aan inflatie, maar individueel zouden zij wel een huurverhoging van inflatie+4,5%punt kunnen 

krijgen en huurders van andere verhuurders niet (toen: inflatie+2,5%punt.) 

• Beoogde ingangsdatum: 1 juli 2022 1 

Huur onder 

€300 

Huidige 

regelgeving 

Huurverhoging 

max. inflatie + 

1%punt 

(2021: 

huurbevriezing 

Huurverhoging max. € 25 

Nieuwe regelgeving 

Wetsvoorstel Huur en Inkomensgrenzen in vogelvlucht 
• De eerste maatregel is het veranderen van de DAEB-inkomensgrenzen voor een sociale 

huurwoning bij een woningcorporatie. 
• Doel: Beter verdelen van de huidige woningvoorraad en de betaalbaarheid verbeteren. 
• Allereerst wordt in deze maatregel eenonderscheid gemaakt tussen huishoudens met één 

persoon en met huishoudens met meerdere personen 
• Daarna wordt de grens om aanspraak te maken op een sociale huurwoning voor huishoudens 

met meerdere personen verhoogd naar 43.126 euro. 
• En die van alleenstaande blijft € 39.055 (als onderdeel van de deal met op de oppositie) om 

onzekerheid ten tijde van corona te voorkomen. 
• Dit verschil wordt aangebracht omdat het budget van een huishouden van één persoon die 

moet rondkomen met een inkomen van 43.000 er anders uitziet dan een budget van een 
huishouden met meerdere personen die van hetzelfde geld moeten rondkomen 

• Iemand die in zijn of haar ééntje leeft hoeft maar voor één persoon boodschappen te doen, zorg 
te betalen, etc. Hierdoor blijft een groter gedeelte van het inkomen over voor woonlasten. 

• Huishoudens met meerdere personen hebben dit comfort niet. Zij moeten met hetzelfde geld 
meer uitgaven voor basisbehoeften doen. 

• Om deze mensen tegemoet te komen willen we hen meer kans geven in de corporatiesector. 
• In deze sector zijn woningen betaalbaarder. Met een lagere huur houden zij meer geld over om 

voor het hele gezin boodschappen te doen. 

• De tweede maatregel is het aanpassen van de inkomensafhankelijke hogere huurhoging 
• Dit is bedoeld voor mensen met een hoog ( midden)inkomen die wonen in de sociale huur 
• Deze mensen profiteren van het sociale huurstelsel. Zij betalen een lage huur terwijl zij 

gemakkelijk een meer marktconformere huur kunnen betalen. 

• Deze maatregel maakt het makkelijker hun huren sneller te verhogen zodat zij een bijdrage 
leveren aan het betaalbaar houden van woningen voor mensen met een laag .inkomen of 
investeringen in nieuwbouw en verduurzamingen. Als zij besluiten te verhuizen komt er een 
woning vrij voor mensen met een laag inkomen. 

• De derde maatregel maakt het mogelijk om zeer lage huren sneller te kunnen verhogen, 
ongeacht het inkomen van de huurder. 

• Dit zijn de huurprijzen van woningen onder de 300 euro. Vaak zijn deze woningen meer waard, 
maar maakt het huidige systeem van huurverhogingen van inflatie +2,5% het lastig om deze . 
huurprijzen te verhogen naar wat er redelijkerwijs gevraagd kan worden voor deze woningen 

• Deze maatregel waardoor huren met huursprongen van € 25 mogen worden verhoogd maakt 

dat makkelijker. Zo zorgen we ervoor dat de huurprijs beter past bij de woning. 
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Wetsvoorstel Tijdelijke Huurkorting in vogelvlucht 
• Ten eerste wordt het mogelijk gemaakt om de huur tijdelijk te verlagen, door het wettelijk 

toe staan dat de huur weer wordt verhoogd wanneer deze tijdelijk bevroren of verlaagd is 
geweest. 

• Het kan soms voor komen dat een huurder tijdelijk niet de huur kan betalen ( bijv. corona, 
scheiding of tijdelijk geen werk), omdat de huurder te maken heeft en een tijdelijke 
inkomstendaling. Dan kan de huurder de verhuurder verzoeken om de huur te verlagen. 

• De verhuurder kan daar mee instemmen, maar wordt dan geconfronteerd met de regelgeving 
rondom huurverhogingen. Deze regels verbieden dat de huur terug mag worden verhoogd naar 
het oude niveau (inclusief de verhogingen die anders hadden plaatsgevonden), waardoor het 
verhuurders mogelijk afschrikt om tijdelijke huurkorting te verlenen. 

• De maatregel neemt deze barrière weg. Na een huurverlaging mag de verhuurder de huur terug. 
worden verhoogd naar het oude niveau. Maar alleen als de huurders schriftelijk om tijdelijke 
huurkorting heeft gevraagd. 

• Hiermee maken we het makkelijker voor huurder en verhuurders om samen tot een oplossing 
te komen als er sprake is van een inkomensdaling. Hiermee kunnen we huurders helpen die - al 
dan niet door de coronacrisis - het tijdelijk financieel moeilijk hebben. 

• De tweede maatregel maakt huurgewenning mogelijk. 
• Huurgewenning is een afspraak tussen huurder en verhuurder bij verhuizing om de eerste 

periode van een huurovereenkomst een lagere huurprijs af te spreken. Hierna kan de huurprijs 
stapsgewijs worden verhoogd naar de afgesproken huurprijs. 

• Dit maakt het voor veel huurders - met name ouderen - makkelijker om te wennen aan een 
andere ( huur)woning en de daarbij behorende huurprijs. 

• Dit bevordert de doorstroom en zorgt ervoor dat meer mensen in de juiste woning kunnen 
wonen. 

• Ook worden de termijnen van de heffingsvermindering van de verhuurderheffing verlengd. 

• Hiermee geven we verhuurders de kans om goede projecten die door de coronacrisis vertraging 
hebben opgelopen af te ronden 

• Daarmee worden woningcorporaties niet dubbel de dupe van de crisis. 

• Ook wordt de huurbescherming van huurders in Bonaire uitgebreid 
• . Zo wordt er een woningwaarderingsstelsel ingevoerd, waarmee er transparantie komt in de 

redelijkheid van de huurprijzen 
• Ook wordt er een huurcommissie ingesteld, waar huurders terecht kunnen als ze oneerlijk 

behandeld worden. 
• En wordt via een verhuurderssubsidie een huurcompensatie bewerkstelligt. 
• Daarmee verlagen we de woonlasten voor huurders, en brengen we balans in de uitgaven en 

inkomsten in Cara'ibisch Nederland. 
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nota 
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Tegemoetkoming verhuurders 
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Aanleiding 

De huurbevriezing heeft een nadelig effect van 265 miljoen op verhuurders. Dit 
effect is voor de corporaties structureel en werkt voor andere verhuurders ook 
langdurig. Er is een structurele dekking van 200 miljoen uit de BIK. U heeft 
aangekondigd dat u grote verhuurders (meer dan 50 woningen, vooral 

corporaties) compenseert via de verhuurderheffing. U heeft daarbij aangegeven 
dat u nog onderzoekt hoe u kleine verhuurders tegemoet gaat komen. 

Advies/actie 
1. Advies is om in te zetten op het gebruiken van het inverdieneffect op de 

huurtoeslag dat ontstaat door de huurbevriezing (circa 50 miljoen) voor de 
tegemoetkoming van verhuurders. Hiervoor wordt u aangeraden om op korte 
termijn met de minister van Financiën contact op te nemen 

2. Grote verhuurders worden gecompenseerd via de verhuurderheffing. Advies is 
om niet in te zetten op een generieke compensatieregeling voor overige 
verhuurders, maar voor kleine verhuurders twee subsidieregelingen te 
openen: 

o Een subsidieregeling voor onderhoud en verduurzaming; hiervoor 
wordt gekeken om aan te sluiten op bestaande regelingen 
SEEH/ISDE: 

o Een subsidieregeling voor het stimuleren van nieuwbouw van 
onzelfstandige studentenkamers. Hiervoor wordt aangesloten op de 
subsidieregeling van 20 miljoen voor kwetsbare groepen. 

Deze subsidieregelingen zouden voor een periode van bijvoorbeeld vijf jaar 
ingesteld kunnen worden. 

3. Afhankelijk van het budget moet er een keuze worden gemaakt hoe het geld 
wordt verdeeld: 

Bij 200 miljoen 
150 miljoen 

Bij 250 miljoen 
180 miljoen Verhuurderheffing 

Subsidie verduurzaming 
en onderhoud 

40 miljoen* 55 miljoen* 

Subsidie nieuwbouw 10 miljoen* 15 miljoen* 

* De uitvoeringskosten zullen ook.vanuit dit bedrag moeten worden gedekt. 
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Toelichting: 

1.. Inverdieneffect 
N.a.v. de motie Nijboer die vroeg om dekking uit de BIK heeft u in de MR nog 
gesproken over de dekking. De TK en EK zijn geinformeerd dat u dekking uit de 

BIK (en soortgelijk enveloppe) heeft. U heeft in de MR ook aandacht gevraagd 
voor het gebruiken van het inverdieneffect van de Huurtoeslag. Minister FIN was 
hier toen niet op voorbereid, u zult hiervoor opnieuw aandacht moeten vragen. 
Ambtelijk financiën heeft eerder aangegeven dat zij uitgaan van 200 miljoen. 
MinFin zal zeer waarschijnlijk niet meegaan in het gebruik van het inverdieneffect, 
omdat het inverdieneffect als gevolg van de huurbevriezing zwaar overschaduwd 
wordt door de effecten van COVID-19 op de raming van de huurtoeslag. De 50 
min. inzetten voor de compensatie verergert die problematiek met hetzelfde 

bedrag. Het is daarnaast de vraag hoe dit zich verhoudt tot uw andere dossiers op 
de voorjaarstafel. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden om eventuele effecten van 
corona op de Huurtoeslag en/of huurbevriezing mee te nemen in het herstelplan 
Het lid Nijboer heeft nog een (verworpen) motie ingediend die vraagt om het 

inverdieneffect op de huurtoeslag in te zetten voor huurders. 

2. Compensatie van (kleine) verhuurders  
Een generieke compensatieregeling is op korte termijn niet mogelijk in te richten, 
omdat er veel particuliere verhuurders zijn ( 120.000), en ingeschat wordt dat de 

uitvoeringskosten circa 10-20 miljoen zijn. Grote voordeel vaneen generieke 
compensatieregeling zou zijn.dat het bijdraagt aan de juridische houdbaarheid 

van de maatregel. 
Voorstel is om hen tegemoet te komen in hun investeringsvermogen voor 
verduurzaming, onderhoud en nieuwbouw met subsidieregelingen. 

3. Verdeling middelen (afhankelijk van budget)  
Er moet een besluit worden genomen hoe de verdeling van de middelen wordt 

ingezet. Het is belangrijk dat de tegemoetkoming in gelijke mate over de 
verhuurders worden verdeeld. 

Voorstel is: 

Verhuurderheffing 
Bij 200 miljoen 
150 miljoen 

Bij 250 miljoen 
180 miljoen 

Subsidie verduurzaming 
en onderhoud 

40 miljoen* 55 miljoen* 

Subsidie nieuwbouw 10 miljoen* 15 miljoen* 

* De uitvoeringskosten zullen ook vanuit dit bedrag moeten worden gedekt. 

Politieke context 
Nijboer heeft bij WGO wetsvoorstel evaluatie Woningwet een motie ingediend 
waarbij hij vroeg om het inverdieneffect op de Huurtoeslag door de 
huurbevriezing te gebruiken voor huurders. Deze motie is verworpen. 

Communicatie 
Verhuurders hebben gezien de zekerheid van hun investeringsvoornemens 
noodzaak aan informatie over waar zij aan toe zijn qua tegemoetkoming. 

De ministeriële regeling is inmiddels gepubliceerd. 
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Uw kenmerk 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Datum 17 mei 2021 

Betreft Afschrift van brief aan de gemeente Arnhem over een boete 

voor huisjesmelkers 

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de antwoordbrief aan de gemeente 
Arnhem naar aanleiding van de in de Arnhemse gemeenteraad aangenomen motie 

inzake een boete voor huisjesmelkers waar de vaste commissie voor Binnenlandse 

Zaken bij brief van 19 april 2021 met kenmerk 2021Z04134/2021D12226 om 

gevraagd heeft. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

drs. K.H. 011ongren 
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College van Burgemeester en wethouders gemeente 
Arnhem 
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Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 
Koninkr jksrelaties 

Directie wonen 

Turfmarkt 147 

Den maag 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 
Nederland 

www. ri j kso ve rh e i d. n i 

www.linkedin.com/company/ 

ministerie-van-bzk 

Contactpersoon 
.1.2.e - 

Datum 2 6 MEI 2021 minbzk.nl 

Betreft Uw brief aangaande aangenomen motie ten behoeve van 
boete voor huisjesmelkers 

In reactie op uw brief d.d. 2 maart 2021 over de door de raad van Arnhem 
aangenomen motie inzake de mogelijkheid voor een boete voor huisjesmelkers bij 
te hoge huren bericht ik u graag het volgende. 

Op 22 februari jongstleden, nadat de betreffende motie was aangenomen, heb ik 
de Tweede Kamer een brief gestuurd inzake de uitkomsten van de aanpak goed 
verhuurderschap (TK 2020121, 27926, nr. 337). In uw brief refereert u ook aan 
die aanpak. Op dit moment bereid ik een wet voor waarmee gemeenten 
desgewenst landelijk geuniformeerde voorschriften kunnen instellen voor 
verhuurders. Daarmee stel ik een systeem voor waarmee gemeenten zelf kunnen 
beslissen tot het al dan niet invoeren van algemene regels en in specifieke 
gevallen de inrichting van een vergunningsstelsel. Na overleg met een aantal 
gemeenten dat dezelfde problematiek ervaart als uw gemeente, is de hoogte van 
(aanvangs)huren in de gereguleerde sector in relatie tot het 
woningwaarderingssteisel in eik geval genoemd als onderwerp waar in dit kader 
naar gekeken wordt. Een wetsvoorstel omtrent de landelijke grondslag voor 
voorschriften over goed verhuurderschap en een verhuurdersvergunning kan dit 
jaar in consultatie worden gebracht. 

U vraagt verder om brede opties te onderzoeken, zoals verhuurders hogere leges 
te laten betalen bij de huurcommissie in geval van recidive. Daarbij geldt op dit 
moment al dat verhuurders die binnen drie jaar voor een tweede keer terecht 
gewezen worden een hogere lege betalen. Een verhuurder die in het ongelijk 
wordt gesteld, betaalt de eerste keer een legestarief van € 300, de tweede keer E 
700 euro en vanaf een derde keer (of elke volgende keer) E 1.400 euro. 

Hoogachtend, 5:12ë 

• • 
r) • minister van•,. riinneniandse 2. Zaken en Koninkrijksrelaties, 

•• 1 

■ ■ r• re 

1 é 
• 

ars•ic•i":•u4ïgrxit•r • 

:5.1.2.e. 

Kenmerk 

2021.0000223588 

Uw kenmerk 

552425 
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Uw kenmei* 

Datum 3•1 MEI 2E1 
Betreft' Huisvesting Aandachtgroepen 

Politiék,':bestuurlijk èn maatschappeli•K is inaoènemende màte aandacht voor. het 
gebrek aan adequate :huisvesting , : en de gevolgen daarvan, voor mensen met 
minder kansen. dan.anderen op de woningmarkt: Dat komt door hun behoefté aan 
een bepaald type huisvesting (een specifiek.soort.woning of woonvorm),.,watlzij 
e kunnen  V ing en zorg 
n het dtaagVlak n de buurt•Meestal gaát het.ómn .ee combinatie iàn 

bovenstaande factoren. Geschikte-huisvesting -is voor dèie groepen'bovendien 
Vaak van belang voor.om`de juiste ondersteuning, begeleiding of Zorg té kunnen, 
ontvángen 'of (opnieuw) meé;tè doen in dë samenieving.,.De huisvesting van 
aandachtsgroepen is .een.maatschappeigke opgave waár meerdere ministeries 
z.ich mee bezighouden, het ministerie van BZK'is. hierin verantwoordelijk is voor' 
de fysieke aspecten. In deze brief beschrijf ik de huidige situatie rondom de 
huisvesting van aandachtsgroepen; informeer ik UW. Kamer óverde,fésuitaten van 
de hi idigë beleidsitïkèt; schets ik.dilèmma's die zich voordoen en informeer ik u 
over hët,instellen van de`intèrbéstuuriijke werkgroep versterking beleid 
huisvesting aandachtsgroepen Tenslotte geèf ik, in het stuk dat u ais bijlage bij 
deze brief treft, invulling aan de toezegging over de regeling ontmoetingsruimten 
in ouderenhuisvesting en de specifieke_bijtellingsregeling in het 
woningwaarderingsstelsel (WWS) voorzorgwoningen.: 

Urgente maatschappelijke opgave 
Nederland kent naarschatting een huidig tekort van 331.000 woningen'. Het 
tekort zal naar "verwachting de komende periode nog verder. toenemen. Het 
woningtekort raakt alle groepen in de samenleving Voor sommige mensen geldt 
nog meerdan, voor anderen dat gij daar, negatieve gevolgen. van .ondervinden.op 
andere leefgebieden. Het gebrek aan geschikte huisvesting leidt er bijvoorbeeld 
.toe dat mensen noodgedwongen langer in een.AZC, in een opvangvoorziening 
voor dak- of thuisfoie mensen, bij vrienden of familie op de bank, op een 

1 Staat van de Woningrnàrkt.2020, TK -201912020, 32847, nr. 653. Binnenkort stuur ik met 
de Staat van de Woningmarkt 2021 de nieuwe Primos raming naar uw Kamer. De 
verwachting is dat het woningtekort door de coronacrisis tijdelijk lagerza) uitvallen en 
minder toeneemt. 
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vakantiepark, of een niet-passende_ woning moeten verblijven. .Dat geeft voor hen 
persoonlijk allerlei. onzekerheid, ongemak.. en onrust. Maar ook'in ' ' tscháppelíjk 
opzicht. is het ontbreken va.n passende huisvesting niet wenselijk; ;het rëmt 1. 

bivoorbeeld de inburgering van nieuwkomers als.'statushoudëd en 
arb eidsmigranteni, bemóeilijkt.hérstél en " het opbouwen van een sotiaal netwerk 
na één verblijf'in de Ópvang of detentie, en belemert m de maatschappelijke 
participatie zoals het'volgen Van een opleiding, of het verrichten van :bèta àid 
werk: 'Geschikte huisvesting bepaalt ook de mate waarn ouderen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven .wonen. Naast persoonlijk leed leidt het tekortt aan 
adequate huisvesting .voor aandachtsgroepen.dus ook.tot hoge máatschàppelijké-
kosten buit het wonen=domein. Bovendien is het bieden .van kwáiitátief goede. en 
huisvesting. in cornbïnàtie. met .de juiste: zorg, en ondersteuning aan. 
aandachtsgroepen door .dè coronacrisis verder onder druk komén.te staan. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om mensen die nu dak of',thuisfoos zijn of om 
arbeidsmigranten wáa"r de kwaiiteit van.huisvé. ing belangrijker is gewordensdoor 
de corónacrisis. 

De opgave voor de huisvesting van. aandachtsgroepen-is groot en urgent: 
Gemeenten.slaagden er de afgelopen jaren ondanks de krapte op de woningmarkt 
in om statushouders te huisvësten en hebben in 2021" opnieuw .de opdrachtvoor 
24.500 statushouders een woon p lek te o" rgamseren . Na een lichte.daling, schat; " 
hetCBS dat het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland momenteél ̀36.040 
mensen betreft De maatschappelijke opvang kentop veel plekken een..Wachtiijst, 
terwijl er tegelijkertijd mensen in de opvang verblijven die eraan toezijn om, 
zelfstandig, al dan niet met:begeleiding, in de wijkte wonen. Door de 
verschuiving,"van opvang (in de maatschappelijke opvang of het.beschèrmd 
wonen). naar een béschermd'thWi lin de wijk neemt de behoefte aan woonplekken 
voor deze groepen mensen de komende jaren verder toe:.Binnen Een: (t}huis, een 
toekomst, de brède aanpak.van dak- en thuisloosheid, is daarom.als doel gesteld 
om 10.000 extra woonplekken voor dak- en thuisloze mensen te realiseren. 
jaarlijks zoeken tienduizenden studenten woonruimte: in de stad Waar zè, 
studeren, en is er. een tekort van 22.000 woonplekken voor hen. Er zijn te weinig 
woonplekken voor arbeidsmigranten in Nederland die een belangrijke_ 
economische bijdragen leveren door doorgaans laag- of ongeschoold 'werk te 
verrichten in essèntiële sectoren. 

Huidige inzet en resuitaten op terugdringen woningtekort voor specifieke ' 
aandachtgroePen 
De afgelopen periode heb ik uw Kamer vaker geïnformeerd over de diverse 
programma's, actieplannen en aanjaagtëarns waarmee ik samen met andere 
departernenten-en gemeèntén de huisvesting van diverse aandachtsgroepen 
stimuleer.2 Recent ontving uw Kamer de bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg 

` Dat zijn het programma langer Thuis (VWS en BZK) dat is gericht op ouderen, de 
taskforce Wonen en Zorg (VWS, BZK, SZW), Een (t)huis, een toekomst, de brede aanpak 
dak- en thuisloosheid, en het Actieprogramma Dak=en thuisloze Jongeren (VWS, SZW, 
BZK), het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (SZW, BZK), het Actieplan 
Studentenhuisvesting (BZK, OCW), het Beleidskader Woonwagenstandplaatsen en de 
herijkte Actie-Agenda Vakantieparken (BZK, VWS, SZW). Daarnaast initieerde ik in 2019 de 
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6 
waarinambitës over ouderenhuisvestmg zijn:geformuleerd en:wat:ervoor'nodigis 
om deze te: reallseren. 8innenkort<stuur,t de ministervan VYVS .- r;  mede namens: Mij, 
de voor[ , gangsrapportage van het Programma Langer Thuis aan uw Kemer,, waarin 
vr ede stand van z aken op ouoerenhuisvesting,schetsen. ,De stacretarisatsse :-  .van. 

VWS stuurt u binnenkort-mède namens mij, de, voortgangsrapportage 
Maatschappeitjke Opvang en Beschermd Wonen ,Daarin wo1.rdt' ook verslag gedaan 
over de voortgang o,p ;Een (t)huls;-.een. toékomst, de brege, aanpak dak- en 
thufsioà§hail. 

Via deze brief wil ik-u, op de hoogte stellen. van een- aantal recent. behaalde, 
resultaten ten aanzïeh, vanan ., de huisvesting :.van'aandachtsgroePgn Hieronder volgt 
een opsomming hiervan. 

,. In 2020 stelde ik, voorde huisvesting van, de meest kwetsbare groepen'CSO. 
mi joen beschikbaar om plannen te versnellen. W..gem!eenten ontvingén "een 
financtële bijdrage voorde (flexibele) hulsvesting'van ;dak- en thuisloze 
mensen, arbéidsmigranten en •andere'.spoedzoékers. Mier karf bijvoorbeeld 
transformatie van bestaande:gebouwen als,winkeis;emkantoreden:dë. 
toepassing van fiexwonin9enoriderdeel v̀an zijn Op korte.terrnijn kunnen met 
de verschillende projecten, bijna 12.4013 woningen%woonplekken versneld 
worden gerealiseerd. 

Q. gq,heeft-Schiedam fiexwoningen,gerealiseerd'voor'mensen .dié.dirëct 
woonruimte nodig hebben, Ineen voormalig zorgpand. Dè 
woonplekken zijn voor :een_ mix,aian doeigroepen'besthïkbaar,: van 
reguitere;spoedzoekers"tot bewonersmet'een zorgvraág. 

ó Een ander voorbeeld van eenproject dat mede rnët de e geiih - uit'dë 
ronde van-2020 wordt;gestimuieërd, zijn Wonen tij Larsen Wonen bij 
Uly In Lelystad, tweecomplexen met verplaatsbare woningen voor 
mensen die acuut woonruimte, nodig hebben. Een-deel van de 
woningen zijn gereserveerd voor.de.huisvesting van statushóuders. 

In 2021 zet ik de.stimulans•voort voorde bouw van-huisvéstih' van 
aandachtsgroepen voort. De regeling voor 2021.wordt momenteel uitg'é Werkt. 
Deze-regeling is bedoeld voor alle .gém'eentèh. Ik-,zal uw Kamer'daarover deze 
zomer 1hformeren. 
voor zowel 2021 als 2022.stei ik .€ 20 miljoen beschikbaar voorliet stimuleren 
van geclusterde woningen voor ouderen via een financiële tegemoetkoming 
voor, algemene voorzieningen zoals de ontmoetingsruimte. Inde bijlage ván 
deze brief treft.0 ten'aanzien van ouderenhuisvesting zówëi de contóurën van 
deze regeling ais een beschouwing van de specifieke bijtellingsrègeling in het 
woningwaarderingssteisel (WWS) en mogèlijke knelpunten die dàáruit 
voortvloeien voor,'gedusterde ouderenhuisvesting. 

• Met Aedes'en VNG maakte ik'de afspraak dat binnen twee jaar gestart wordt 
met de bouw van 150.000 betaalbare sociale-huurwoningén en er 10.000 
fiexwoningen,gerealiseerd kunnen worden. 

• Eind 2020 zijn in het kader van Een (t)huis, een toekomst, de brede aanpak-
van dak- en thuisloosheid, twee bestuurlijke, boegbeelden aangesteld. 5-'2 

Stimuleringsaanpak FlëxWv nen, gericht op de totstàndkóming van meer.bjdeiijke en 
flexibele woningvoorraad voor (combinaties van) verschillende.doelgroepén. 
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a1:2_e en 5:1:2:é gaan langs gemeenten om hen te helpen met het 
vinden van oplossingen voor knelpunten in de aanpak van dak- en 
thuisloosheid. 

• Dit jaar is z .2é. aangesteld als bestuurlijk aanjager voor de 

huisvesting van statushouders.- w y  . e bespreekt de urgentie van de 
situatie bespreken met Commissarissen van de Koning, burgemeesters en 
wethouders, lokale bestuurders ondersteunen bij het verkrijgen van draagvlak 
en bijdragen aan oplossingen door verbindingen te leggen met betrokken 
partijen en departementen. In het najaar presenteert zij haar eindrapportage 
aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie. 

• Om gemeenten vraaggericht te ondersteunen met kennis rondom de 
huisvesting van aandachtsgroepen kunnen zij terecht bij het Expertteams 
Woningbouw, het Expertteam Weer Thuis en het Ondersteuningsteam Wonen 
en zorg die zijn ondergebracht bij de RVO. 

• Gemeenten kunnen vergunninghouders huisvesten in tussenvoorzieningen: 
tijdelijke, alternatieve woonruimte waarmee de sociale woningvoorraad wordt 
ontlast. Om gemeenten hierbij te steunen stelt het ministerie van BZK een 
handreiking op, een leidraad die beschrijft wat de mogelijkheden voor 
tussenvoorzieningen zijn. Om de ontwikkeling van deze woonruimten te 
steunen, worden enkele pilots ondersteund. voor deze tussenvoorzieningen is 
een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar uit de 50 miljoen euro voor de 
huisvesting van aandachtsgroepen 2021. 

Concurrentie om schaarse woonruimte en draagvlak 
De huidige aandacht en beleidsinzet richten zich met name op de 
huisvestingsproblematiek van specifieke groepen. Omdat deze groepen met 
elkaar concurreren om, en samenkomen in, dezelfde schaarse voorraad 
woonruimte, Is het wenselijk om het beleid voor deze groepen in samenhang te 
bezien. Een deel van de regulier woningzoekenden zijn gebaat bij hetzelfde type 

woningen als mensen uit aandachtsgroepen. Daarom is het van belang vol in te 
zetten op het bouwen van meer woningen. 

De zorg voor de huisvesting van de diverse aandachtsgroepen en de bijkomende 
problematiek komt samen bij de gemeenten en woningcorporaties, die hier een 
complexe taak aan hebben. De concurrentie om de schaarse woonruimte vraagt 
van hen om keuzes te maken over hoe zij woonruimte en middelen verdelen. Zo 
geeft het college van B&W van Amsterdam aan dat zij verwachten dat de 
verdeling van de sociale huurwoningen van corporaties extra knellend wordt. Met 
het beschikbaar stellen van 30% van de vrijkomende sociale woningvoorraad voor 
bijzondere doelgroepen, 1800 woningen per jaar, kunnen zij slechts ongeveer de 
helft van de huishoudens uit groepen die met voorrang in aanmerking komen 
voor huisvesting, woonruimte aanbieden. 

De realisatie van woonruimte voor aandachtsgroepen stuiten in wijken regelmatig 
op maatschappelijke weerstand waar gemeenten mee moeten omgaan. De 
huisvesting van aandachtsgroepen vergt van gemeenten, corporaties en andere 
betrokken extra inzet en capaciteit om de domeinen van wonen, zorg, weizijn, 
leefbaarheid en de fysieke leefomgeving aan elkaar te verbinden om ervoor te 
zorgen dat de druk op kwetsbare wijken en haar bewoners niet te groot wordt. 
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Het is daàrdoor een ,hele ;opgave_voor betrokken;partijen om businesscases voor 
nieuwe ,woonprojecten •stuitend te. maken. 

:Omdat de-problematiek op.de woningmarkt voor,,aandàchtsgroepen nijpender'ts 
,.geworden, Is' °het van betàng het beleid te,versterkep In deze:kabinetsperiode,heb: 
ik hier:reeds•op Ingezet melde 2 x.€.54 miljoen,voorde;, huisvesting:varr:dezé. 
groepen. Deze regeiing stimuleert de bouw van passende 'wonin, gen door'het-
fnancierenwan de onrendabele top. Mede door dé.'coronacrlsis neemt_de 
problematiek.,verder toe Eris•meer.beleldsinzet nodig .om :de urgente opgave aan 
te.pakken. Ík.denk daarbij .ppp eg sterker. ':en meer: integrate;aéteidsinzet:voor 
de opgave met daarin de volgende ;elementen:; 

:• 1Met bouwen van:rneer,woningen en woonplekken die.:passend en 
betaalbaar zijn voor, mensen die•behoren tot de.aandathtsgroepen 
Meer samenhang'imhuisvesting-van de' diverse.,aandàchtsgroepen, waarbij' 
Rijken gemeenten ingezamenlijkheid`zoeken'naar'opiossin"gën 

•. 

Flet bieden .van financiële :en :personele :onder steuntng',aan gëmeenten, 
bijvoorbeeld door het:'bundelen*van•bestaande trajecten. 

• C-en eenduidig bëtéid vanuit de RijksoVerhéid :dat hïeràan bijdraagt: 

om het volgende:,. kabinet een goede basis te geven met interdepartementaal en 
Int erbestuuriijii laagvlak heb ik daarvoor een interbestuuilijkë werkgroep 
ingesteld, die -aanbevelingen.zai doen Voor de..Versterking van hét Wèid rondom 
di : huisvesting van aandachtsgroepen. 

Interbestuurlijke-werkgrrDep• versterkki§ béleid huisvesting. 
aandachtsgraépen" 
liet huisvestingsbeleid voor aandachtsgroepen kenteen sterke;relatie ........, . met het 
beleid van andere ministeriet gericht:op deze groëpen, Bepaalde 
beleidswijzigingen tiij`ministeríés hebben invióèd op dè behóëtte aan ,huisvesting. 
Zo zorgt:, het bëleid'om ouderen langer zelfstandig thuis"te.latèn wonen ervoor 
zorgt dat jaarlijks minder wóningén Vrijkomen*om opnieuw te v oi orden verhuurd. 
Dit Vraagt om de bouw -van meér.voór ouderen:. getchikte woningen en 
maatregelen om de doorstroming te bèvorderen:•be Taskforce Wonen en Zo 
bestaande uit VNG, Aedesy ActiZ en de ministeries van, VWS en BZWonder 
voorzitterschap van P,1,2.e y.. J wijst hier ook op. Met het streven om mensen 
met een begeleidingsbehoefte zei 'normaai' mogeiijk;te laten:deelnémen aan de 
maatschappij en de benodigde hulp aan huls te bieden, (het zogenaamde 
ambulantise*hh§tbëleid) is tevens de vraag'naar'bétaaibare husvesting 
tuegenornën. Gemééntèh zijn óók soms terughoudend ont extra woonruimte voor 
deze doelgroepen toe te voegen: zij vrezen bijsommige groepen een extra 
beróepop middelen voor bijstand ên/of de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015 te.kunnen verwachten. Door de (terechtè)'inzet om achterstanden bij het 
beoordelen van asielaanvragen in te halen, dopen gemeenten en 
woningcorporaties bovendien tegen hun grenzen aan om voór.deze statushouders 
woonruimte beschikbaar te stelién: 

Het is noodzakelijk om het beleid ten aanzien .van dé huisvesting van 
aandachtsgroepen meer integraal te benaderen, te versterken en tè verbeteren. 
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Daarom heb ik het initiatief genomen om een interbestuurlijke werkgroep In te 
stellen waarin BZK, SZW, lenV, VWS, OCW, VNG, Aedes, G4 en G40 samen 
participeren. Voorzitter van de werkgroep is 124é De werkgroep 

heeft als opdracht zowel de beleidsdomeinen van het ministerie van BZK ais ook 
die van andere ministeries zoals zorg, inkomenszekerheid, onderwijs, veiligheid 

en integratie te beschouwen. Tevens neemt de werkgroep de gevolgen van het 
Rijksbeleid gericht op deze aandachtsgroepen voor gemeenten in ogenschouw. De 

werkgroep heeft als taak om een adviesrapport op te stellen met aanbevelingen 
voor: 

a) nieuwe werkwijzen die tot verbeterde samenwerking leiden, niet alleen tussen 

ministeries onderling maar ook met medeoverheden In het geval van 
gedecentraliseerd beleid, en 

b) mogelijke aanpassingen in de stelsels waardoor het bereiken van 
verschillende beleidsdoelen beter op eikaar aansluiten. 

Net rapport van deze werkgroep dat begin juli naar verwachting zal worden 
opgeleverd, bevat concrete aanbevelingen en zo mogelijk een financiële 
uitwerking waarmee een nieuw kabinet vorm kan geven aan integraal beleid 
gericht op de huisvesting van aandachtsgroepen. De werkgroep legt de lat hierbij 
hoog: de ajmbitle Is dat Iedereen In 2030 een prettig en betaalbaar (t)huls heeft, 
waar nodld„mgV T juiste zorg, opvang, ondersteuning en begeleiding. 

5.1.2 e 
De rWirW"- stdNag.Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t— «., 

.2.e 

drs:•iC0 ,011o artirl 

•5.1.2.e 
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Bijlage: 

Ouderenhuisvesting 
In januari hgb:ik uw Kamer toegezegd u te informeren over dè'éerdergenoemde 
regeling Ontmoetingspiaatsen `in`oudèrénhuisvesting waarvoor:zowel in 2021 ais 
2020 €20 miljoen bèschikbaár is.3_De vooriopïge contouren zien er°als volgt uit. 
Voor de bóuw vaneen ontmoetingsruirnt'e in een woonvorm voor ouderen zal een 
subsidie kunnen worden áangevraágd bij de IZVÓ, Deregeling kammoorden 
gebruikt voor de bouw van een ontmoetingscentrum: in;zowei nieuw ols bestaand 
vastgoed„De regeling zal openstaan voor zowel woningcorporaties, marktpartijen, 
burgerinitiatieven als zorgaanbieders. De regeling zal riíaár verwachting 1n' het 
najaar worden opengesteld. 

In'het:wetgeyingsoverleg met uw Kamer op 3:december 2020; werd gevraagd 
na arde.-specifieke bijtellingsregeling in; het woningwaa.rderingsstelsei (ww$j:en 
mogelijke knelpunten die daaruit voorMoeienvoor:geclusterde 
ouderenhuisvesting.'De heervan Ckt'er.00 wees :daarblj>:op dè zorgwóningtoésl g 
binnen :het woningwaarderingStét. Deze maakt het mogelijk de.huur met'35%o.té 
verhogen. Ik heb uw Xanlërtoegezegd de achtergronden ie bezien van de. 
6ijtellingsregeling en de Tweede Kamer dáarover te informeren: Met deze.:brièf 
geef jk invulling aan,deze toezegging; 

De bijteilingsregeling in het WWS houdt verband met de hogere investéririgs- en 
exploitatie. lasten bij een specifieke vorm van :ouderenhuisvesting. Het`gaát'daarbij 
om een zelfstandige. woning ln een woongebouw, waarbij woongebouw en woning 
geschikt en bestenid zijn vo1or mensen met een fysieke beperking Er moet sprake 
zijn van een drémpelloze toegankelijkheid en doorgankelijkheid. Daarbij moet: de 
huurovereenkomst ook betrekking hebben op de aanwezigheid in de woning van. 
een noodoproepinstailátiè en op gemeenschappelijke ruimten voor maaltijden of 
recreatie, die voor dit gebruik,zijn ingericht. Het gaat om woningen~t.vaak een 
beperkte oppervlakte, terwijl er wel extra voorzieningen zijn zoais.brede gangen 
en liften; extra brandwerende voorzieningen., automatisché deuropenérs' en 
algemene. ruimten. Vanwege de vaak beperkte woonoppervlakte krijgen deze 
woningen vaak weinig standaard WWS-punten. 

De heer van Qtferloo (50+) gaf aan, dat de bijteliingsregeling zou leiden tot een 
huur boven de huurtoeslaggrens waardoor dergelijke woningen niet langer voor 
ouderen met een laag inkomen beschikbaar zouden zijn. Oudêren met 'een laag 
inkomen die graag willen verhuizen naar één woon-zorgcompiex zouden daarvoor 
dan hiervoor niet in aanmerking komen door de hoogte :van de huur. 

De hoogte van de huur is echter afhankelijk van de. lokale situatie en de keuze 
Van de eigenaar van het woonzorgcentrum, dit kan een woningcorporatie, 
zorgaanbiedér of marktpartij zijn. Voor ouderen met een laag inkomen kan deze 
zórgwoningtoesiag geen beletsel zijn om een dergelijke woning te -huren bij een 
woningcorporatie. Voor woningcorporaties gelden immers huurprijsregels gericht 
op het passend toewijzen van woningen. aan de doelgroep. 

3 Kamerstukken II 2020/21, 3,2847, nr. 711 

Pagina 7 van 8 



371 

Datum 

Kenmerk 
2021.0000279422 

Voorts geidt.dat de bijtellingsregeling het mogelijk maakteen hogere huurprijs te 
vragen, maar dít betekent wel dat de huurder een woning krijgt. met één voor 
hem betere kwaliteit die.zondersdie hogere huur mogèlijk in het geheel niet zou. 
Wordé aangebodën. Ook geldt dat de `bijtellingsregeling .piet per definitie leidt tot 
een 35% ho gere huurprijs. Een aànbiedèr van deze w.oníngén,zal immers moeten 
bepalen of hij de bijteilmgsrégeling nodig heeft gezien tiijvoorbeeid :de, specifek 
hóg , re éxplo tatielasten van Oe, betreffende woningenen de;mogelijkheden deze 
woningen voor een dergelijk hogere huurprijs te verhuren. Ïk kle dan ook op dit 
moment: geen aanleiding de bijtellingsregeiing aa6 te passéh.. 
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Factsheet Wetten betaalbaarheidsmaatregelen 

Wetsvoorstel Maatregel (Beoogde) 
inwerkingtreding 

1 mei 2021 ingegaan Wet Nijboer Maximeren huurverhogingen 
vrije sector 

Wet Huur en 
inkomensgrenzen 

DAEB-inkomensgrenzen Per 1 januari 2022 

Vrije toewijzingsruimte Per 1 januari 2022 

Inkomensafhankelijke hogere 
huurverhoging (IAH) 

Per 1 januari 2022, t.b.v. 
huurverhoging vanaf 1 juli 
2022 

Zeer lage huren met een 
huursprong verhogen 

Per 1 januari 2022, t.b.v. 
huurverhoging vanaf 1 juli 
2022 

Wet tijdelijke huurkorting Tijdelijke huurkorting 

Wet Maatregelen. 
Huurwoningmarkt Caribisch 
Nederland 

1 april 2021 ingegaan 

1 april 2021 ingegaan 

Verlenging Termijnen 
Verhuurderheffing 

Met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2020 

Huurbevriezing in de 
gereguleerde sector 

Bij ministeriële regeling 
(Staatscourant 2021, nr. 
14322; 19-03-2021); 
geldig vanaf 1 juli 2021 (tot 1 
juli 2022) 

Huurbevriezing 

Wet Eenmalige huurverlaging Huurverlaging huurders lager 
inkomen 

1 januari 2021 ingegaan; 
geldt voor 1 jaar 

Wet eenmalige huurverlaging huurders lager inkomen  
Geldt voor huurders in sociale/gereguleerde segment van woningcorporaties. De wet geeft die 
huurders recht op huurverlaging als zij eeninkomen onder de toepasselijke inkomensgrens hebben 
en een huur betalen boven de voor dat huishouden relevante aftoppingsgrens. 

Schematisch weergegeven: 
Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens 

(prijspeil 2021) 
Huurverlaging naar 
(prijspeil 2021) 

Eenpersoonshuishouden 

Eenpersoonsouderenhuishouden 

Meerpersoonshuishouden 

Meerpersoonsouderenhuishouden 

5 € 23.725 

≤ € 23.650 

≤ € 32.200 

≤ € 32.075 

€ 633,25 

€ 633,25 

€ 633,25 / € 678,66* 

€ 633,25/ € 678,66* 

*) € 633,25 voor tweepersoonshuishoudens en € 678,66 voor huishoudens van drie of meer 
personen . 

Huurverlagingsvoorstel op basis van inkomen 2019 
Woningcorporaties moesten van huishoudens die een hogere huur dan C 633,25 betalen, de 
inkomenscategorie op basis van inkomen 2019 bij de Belastingdienst op vragen. Indien 
het huishouden in 2019 een laag inkomen had en nu een hogere huur betaalt dan de 
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toepasselijke aftoppingsgrens, dan moest de woningcorporatie vóór 1 april 2021 een 
huurverlagingsvoorstel aan de huurder doen. 

Recenter inkomen: huurder kan zelf om huurverlaging vragen 
Als de huurder pas na 2019 een lager inkomen heeft gekregen, dan kan hij zelf om huurverlaging 
vragen. Hij moet dan aantonen dat het huishoudinkomen in de laatste zes maanden voor zijn 
huurverlagingsverzoek in totaal lager was dan 50% van de toepasselijke inkomensgrens. 
Huurders kunnen nog tot en met 30 december 2021 zo'n huurverlagingsverzoek bij hun 
woningcorporatie indienen. 

Wet Tijdelijke huurkortinq 
Inhaa/huurverhoging 

Het wetsvoorstel tijdelijke huurkorting haalt belemmeringen voor verhuurders weg om 
tijdelijke huurkorting toe te passen en de huur na maximaal 3 jaar weer terug te brengen 
naar het oude niveau + uitgestelde toegestane huurverhogingen. 

- Tijdelijke huurkorting ( huurbevriezing of huurverlaging) heeft geen dwingend karakter. De 
maatregel kan worden ingezet in samenspraak tussen huurder en verhuurder en kan bij 
alle doelgroepen worden ingezet ( niet voorbehouden aan bepaalde inkomenseisen). 
Inhaalhuurverhoging na tijdelijke huurkorting geldt voor sociale en vrije huursector. 
Zowel voor woningcorporaties als voor particuliere verhuurders. 

Huurgewenning 

- Het wetsvoorstel tijdelijke huurkorting staat toe dat bij het aangaan van een huurcontract 
wordt afgesproken dat de huurder niet direct de eigenlijke aanvangshuurprijs betaalt, 
maar in maximaal drie jaar in stappen naar die huurprijs toegroeit. Dit kan helpen bij 
doorstroming naar duurdere huurwoning dan de huidige woning. 

- Huurgewenning heeft geen dwingend karakter. De maatregel kan worden ingezet in 
samenspraak tussen huurder en verhuurder en kan bij alle doelgroepen worden ingezet 
(niet voorbehouden aan bepaalde inkomenseisen). 

- Huurgewenning mag alleen in sociale/gereguleerde huursector (woningcorporaties en 
particuliere verhuurders). De eigenlijke huurprijs mag niet hoger liggen dan de 

liberalisatiegrens die geldt op de ingangsdatum van het huurcontract. 

Wet Huur en inkomens4renzen 

Schematisch overzicht maatregelen Huur en inkomensgrenzen 

Maatregel 1+2: Differentiëren DAEB-inkomensgrenzen naar huisho.udenssamenstelling + aanpassing 
vrije toewijzingsruimte per 2022 
• De DAEB-inkomensgrenzen bepalen of een huishouden kan huren in de sociale huursector. Op dit moment 

komen zo'n 3,25 miljoen huishoudens in aanmerking voor een sociale huurwoning. 
• Met deze maatregel komen circa 241.000 meerpersoonshuishoudens extra in aanmerking. 
• Daarmee verbetert de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor meerpersoonshuishoudens 

(waaronder gezinnen) met lage middeninkomens binnen de huursector. 
• Om ook leraren, verpleegkundigen en politieagenten toegang te blijven geven tot betaalbare huurwoningen, 

is afgesproken de huidige inkomensgrens niet te verlagen voor eenpersoonshuishoudens. Inkomensgrens 
voor meerpersoonshuishoudens gaat (voor drie jaar) omhoog om gezinnen meer toegang te geven. 

Huidige regelgeving Huidig Voorstel 
(prijspeil 2021 *) 

Eerder voorstel 
(prijspeil 2020) 

éénpersoons- 
huishoudens 

€ 35.938 € 40.024 

€ 40.024 

meerpersoons- 
huishoudens 

€ 44.196 (voor 
periode van drie jaar) 

€ 43.126 
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Vrije toewijzings- 
ruimte 

- 

- 

10% tijdelijke 
toewijzingsruimte voor lage 
middeninkomens: 
€ 40.024 - € 44.655 
10% vrije 
toewijzingsruimte 

Tussen 7,5%-15%. Standaard 7,5%, mogelijkheid om te 
verruimen tot max. 15% als het in de prestatieafspraken 
is overeengekomen. Lokale ruimte afhankelijk van de 
lokale situatie. 

Maatregel 3: Aanpassing van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging per 2022 
• De grenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging bepalen of het inkomen van een huishouden in de 

sociale huur (woningcorporaties en particuliere verhuurders) een hogere huurverhoging rechtvaardigt. 
• Door de mogelijke huursprongen te vergroten en de grenzen te verhogen wordt het huidige systeem 

effectiever door van huishoudens met hoge (midden)inkomens in de sociale huursector een meer bij de 
woningkwaliteit passende huur te kunnen vragen. 

• Voor alle andere inkomens geldt een maximale huurverhoging van 1% + inflatie (vanaf juli 2022). 
• Invoering per 1 januari 2022 in verband met de uitvoering bij Belastingdienst. Maar gaat gelden vanaf 1 juli 

2022 ( huurbevriezing tot 1 juli 2022) 

Huidige 
regelgeving 

(maar voor 2021 
huurbevriezing) 

Nieuwe regelgeving ( prijspeil 2021) 

Lage inkomens & 
lage 

middeninkomens 

Hoge 
middeninkomens 

Hoge inkomens 

Inkomensgrens 
Eenpersoons 

> € 55.500 € 47.077 - € 55.500 € 0 - € 47.077 

> € 44.655 
Inkomensgrens 
Meerpersoons 

> € 74.000 € 54.478 - € 74.000 €0 - € 54.478 

Maximale 
huursprong' 

€ 100 € 50 Inflatie + 1% 2Inflatie + 4% 

huishoudens >3 
Uitzonderingen personen + 

AOW'ers 
Uitzonderingen vervallen 

Maatregel 4: maximale .huurverhoging C 25 voor huren onder C 300 
• Voor lage huren wordt een hogere huurverhoging toegestaan, onafhankelijk van het huishoudinkomen. Op 

die manier kunnen verhuurders lage huren sneller meer gelijktrekken met huren van vergelijkbare 
woningen. Uiteraard mits'de maximale huurprijsgrens op basis van het woningwaarderingsstelsel niet wordt 
overschreden. 

• Deze huurverhoging is toegestaan voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. 
• Deze maatregel is een alternatieve uitwerking van een afspraak uit het Sociaal Huurakkoord 2018: dat 

alleen voor woningen van woningcorporaties een huurverhoging van maximaal inflatie + 4,5%punt zou 
worden toegestaan. Die afspraak leidt echter tot rechtsongelijkheid tussen huurders van woningcorporaties 
en huurders van andere verhuurders. De gemiddelde huurverhoging van huurders van woningcorporaties 
zou door de huursombenadering gelijk zijn aan inflatie, maar individueel zouden zij wel een huurverhoging 
van inflatie+4,5%punt kunnen krijgen en huurders van andere verhuurders niet (toen: inflatie+2,5%punt.) 

• Beoogde ingangsdatum: 1 januari 2022; maar tot 1 juli 2022 geldt huurbevriezing. 

Huidige 
regelgeving 

Nieuwe regelgeving 

Huurverhoging 
max. inflatie + 
1%punt 
(2021: 
huurbevriezing) 

Huurverhoging max. € 25 Huur onder €300 

1 Deze verhogingen zijn niet in de wet geregeld, maar worden vastgesteld bij ministeriële regeling. 
Z Wetsvoorstel Nijboer maximeert de maximale huurverhoging vrije sector op inflatie + 1%. U heeft 
toegezegd ook de maximale huurverhoging in de sociale sector te maximeren op inflatie + 1% (was 
inflatie+2,5%); maar tot 1 juli 2022 geldt huurbevriezing. 
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Factsheet huurbevriezing 

Wat houdt de maatregel in?  
Om uitvoering te geven aan de motie Beckerman, mogen de huren in de sociale sector dit jaar niet 
worden verhoogd. U heeft de maximale huurverhoging op 0% gezet. 
.Het gaat hierbij om: 

- Zelfstandige woningen met een huurprijs onder € 752 
Onzelfstandige woningen (kamers) 
Woonwagens en woonwagenstandplaatsen. 

Bij woningverbetering ( bijvoorbeeld verduurzaming) mag de huur worden verhoogd. 
Wat betekent dit voorhuurders?  
Het voordeel voor de individuele huurder is afhankelijk van de hoogte van de huurprijs en de mate 
van huurverhoging die de verhuurder anders doorgevoerd zou hebben. Gemiddeld scheelt het de 
huurders zo'n C 6 per maand netto. 
Wat betekent dit voor verhuurders?  

- Ingeschat wordt dat het effect op woningcorporaties structureel C 180 miljoen is en bij 
overige verhuurders € 85 miljoen. 

- Verhuurders hebben naast betaalbare huren, ook opgaven in nieuwbouw, verduurzaming 
(in het kader van het Klimaatakkoord), leefbaarheid, veiligheid en onderhoud. 

- U draagt hieraan bij via onder meer de Woningbouwimpuls, de vermindering van de 
verhuurderheffing bij verduurzaming en het Volkshuisvestingsfonds. 

Hoe ziet de tegemoetkoming voor verhuurders eruit? 
U komt corporaties en grote verhuurders voor deze verlaging tegemoet door een verlaging 
van de verhuurderheffing (€ 150 miljoen). Op deze manier blijven de kasstroom en het 
vermogen, en daarmee de investeringscapaciteit, van de sector voor de korte en voor de 
lange termijn op peil. Dat neemt niet weg dat de impact op de kasstroom per corporatie . 
verschillend is. In absolute termen zal de impact op de kasstroom van Vestia het grootst 
zijn. Voor Vestia zet u zich reeds in voor een duurzame oplossingsrichting vanwege hun 
huidige financiële situatie 1 

U komt daarnaast met één of meerdere subsidieregelingen op het gebied van 
verduurzaming en onderhoud (C 40 miljoen). 

- Daarnaast zet u de regeling voor de nieuwbouw van onzelfstandige eenheden voor 
kwetsbare groepen voort in 2022 en betrekt daarbij specifiek studenten (€ 10 miljoen). 
De regeling loopt in beginsel voor vier jaar. Hierna evalueert u de regelingen voor 
verduurzaming/onderhoud en nieuwbouw. 

- De dekking voor deze € 200 miljoen komt (conform motie Nijboer) uit de BIK. 

Wat doet u verder voor betaalbaarheid?  
Wet eenmalige huurverlaging huurder met een lager inkomen 
Wet Maximering huurverhogingen vrije sector ( Nijboer): huurverhoging in de vrije sector 
beperkt tot inflatie + 1 procentpunt. 

- De huursomstijging (gemiddelde huurverhoging bij corporaties) is inflatievolgend 
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Factsheet huisuitzettingen huursector 

Huisuitzettingen 
Wat betreft huisuitzettingen lopen in de media en politiek twee zaken door elkaar 
(spraakverwarringen): 

• De "echte" huisuitzettingen als gevolg van ontbinding van de huurovereenkomst door 
betalingsachterstanden, extreme overlast of criminaliteit. 

• Het van rechtswege eindigen van huurcontracten (tijdelijke huurcontracten, short stay 
contracten of bruikleencontracten(leegstand)). Dit zijn geen huisuitzettingen. 

• In dit factsheet hebben we het over de eerste vorm van huisuitzettingen en dan in het 
bijzonder de huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden: 

Eerste statement maart 2020 
• U maakte afspraken met verhuurders- en brancheorganisaties over het voorkomen van 

huisuitzettingen door betalingsproblemen door corona. 
• De rechtspraak is aan het begin van de crisis tijdelijk gestopt met uitspraken over 

huisuitzettingen (en opvolging daaraan geven) in verband met de lockdown. 
• De rechtbanken houden in hun uitspraken nog steeds rekening met de corona-

omstandigheden (sinds juni). De Koninklijke Beroepsorganisatie Van 
Gerechtsdeurwaarders (KBvG) Iaat ons weten dat er in de eerste helft van 2020 .1.200 
uitzettingen zijn geweest. In de eerste helft van 2019 waren dat er 2.5003.Het aantal 
huisuitzettingen is het eerste halfjaar met meer dan de helft afgenomen. Voor heel 2020 is 
het aantal huisuitzettingen op 3.100 uitgekomen. 

• Verhuurders hebben afgesproken dat zij maatwerk toepassen wanneer huurders zich 
melden met betalingsproblemen. In die eerste maanden meldde zo'n 0,5-3,0% van de 
huurders zich. In veruit de meeste gevallen (85-90%) worden betalingsafspraken 
gemaakt. 

• Tot 1 februari 2021 konden huurders die door de coronacrisis in financiële problemen zijn 
gekomen zich melden bij het registratiepunt van de Huurcommissie wanneer verhuurders 
(passend) maatwerk aan hen weigerden. Het doel van het Registratiepunt was om zicht te 
krijgen op hoeveel verhuurders geen (passend) maatwerk bieden voor de 
betalingsproblemen van huurders als gevolg van de coronacrisis. 184 huurders meldden 
zich. Niet in alle gevallen werkte de verhuurder mee aan wederhoor. Genoemde redenen 
tot weigering of het niet passend aanbieden van maatwerk waren onder meer dat 
huurverhoging wettelijk was toegestaan en dat huurders niet aangaven dat de coronacrisis 
de reden voor financiële problemen was. 

Hernieuwd statement oktober 2020 en maart 2021 
• Zowel in oktober 2020 als in maart 2021 hebben BZK, verhuurdersorganisaties, 

brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences en vastgoedbelang) en de VNG (vanaf oktober 
2020) de afspraken om huisuitzettingen te voorkomen van maart 2020 hernieuwd. Ook de 
VLBN (leegstandsbeheerders) heeft een eigen statement gegeven dat daarbij aansluit. 

• Verhuurders komen samen met huurders tot maatwerkafspraken om de periode van de 
coronacrisis te overbruggen. Denk aan het tijdelijk opschorten van de huur of het treffen 
van een betalingsregeling. Huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden worden 
daarmee zoveel mogelijk.worden voorkomen. 

• Deze verhuurdersorganisaties vertegenwoordigen ongeveer 80% van de huurmarkt. 
• Huisuitzettingen wegens overlast of criminaliteit vallen buiten de reikwijdte van het 

statement. 

Wijziging Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening 
• De gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is per 1 januari 2020 in werking 

getreden. Verhuurders moeten gemeenten informeren als een huurder 

3 Opgemerkt daarbij is dat de eerste helft van 2020 nog 2 maanden pré-corona bevat. Aannemende dat de 
huisuitzettingen evenredig naar maand verdeeld zijn en januari + februari 2020. hetzelfde patroon als 2019 
lieten zien, is er in de periode maart t/m juni 2020 een afname van 78% geweest. 
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betalingsachterstanden heeft en het zoeken van persoonlijk contact niet tot een oplossing 
heeft geleid. Hierdoor krijgen gemeenten inwoners met schulden tijdig in beeld. Zij moeten 
dan een vorm van schuldhulpverlening aanbieden. 

• Alle koepelorganisaties van verhuurders hebben .het convenant landelijke vroegsignalering 
ondertekend om de gegevensuitwisseling goed te laten verlopen. 

Vinger aan de pols 
• De hernieuwde afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen gelden tot het einde 

van de coronacrisis. 
• We monitoren de algemene ontwikkeling van het aantal huisuitzettingen op basis van 

cijfers van de Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). 
• Indien nodig kunt u aangeven dat wanneer partijen op gevallen stuiten waarbij er voor 

huurders geen sprake lijkt te zijn van maatwerk in het voorkomen van een huisuitzetting 
door betaalachterstanden, deze bij het ministerie gemeld kunnen worden. Huurders 
kunnen zichzelf melden bij de gemeente wanneer ze in de betalingsproblemen (dreigen) te 
komen. 

Cijfers 
• Ondanks de coronacrisis blijft het aantal huisuitzettingen in Nederland jaarlijks afnemen, 

Zo is het aantal aangezegde huisuitzettingen in de laatste vijf jaar verminderd met 37,5%. 
• In 2020 waren er 9.300 aangezegde ontruimingen waarvan er 3.100 ontruimingen zijn 

uitgevoerd. In 2019 waren dat 13.100 aanzeggingen tot ontruiming en 5.000 
daadwerkelijk uitgevoerde ontruimingen. 

• Wat in de daling van het aantal aanzeggingen meespeelde is dat de rechtspraak gedurende 
een aantal maanden stil heeft geleden door corona. Tegelijkertijd zien we echter dat een 
steeds kleiner deel van de aangezegde huisuitzettingen daadwerkelijk wordt uitgevoerd: 
van 54% in 2016 naar 33% in 2020. In steeds meer gevallen wordt er ook na het 
aanzeggen van de ontruiming een oplossing gevonden. 
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Factsheet corona bij koopwoningen 

Nieuwe regelingen  

• Voor mensen met een koopwoning die als gevolg van Corona mogelijk problemen hebben 

of krijgen met het betalen van hun hypotheek zijn er verschillende maatregelen genomen. 

• Allereerst heeft de minister van BZK samen met marktpartijen ( NVB, Verbond van 

Verzekeraars, NHG, Vereniging Eigen Huis) in april 2020 een statement opgesteld. Daarin 

hebben kredietverstrekkers aangegeven dat ze zich extra inzetten om samen met 

woningeigenaren oplossingen te zoeken voor betaalproblemen en dat er tijdelijk geen 

gedwongen verkopen zouden plaatvinden. 

De periode waarin geen gedwongen verkopen zouden plaatsvinden liep tot 1 juli 2020. In 

sommige gevallen is het gedwongen verkopen van de woning immers in het belang van de 

consument, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de schuld te hoog oploopt en de consument 

niet in staat is om dit terug te betalen. 

• Ten tweede hebben veel geldverstrekkers, ter voorkoming van betalingsproblemen, 

consumenten toegang gegeven tot betaalpauzes. Er zijn zo'n 30.000 betaalpauzes 

toegekend voor hypotheken door banken en verzekeraars. 

• Om deze oplossing vanuit banken te ondersteunen heeft het kabinet geregeld. dat mensen 

die een betaalpauze aanvragen recht op hypotheekrenteaftrek houden als de pauze niet 

langer is dan 12 maanden. 

• Ook is de borgstelling van NHG aangepast. Consumenten met NHG krijgen ruimte om 

maximaal 9% van het hypotheekbedrag aan achterstand op te lopen met behoud van 

NHG. De afspraken over toekenning en betaling vinden plaats tussen geldverstrekker en 

consument. 

• Als laatste hebben geldverstrekkers betaalpauzes opgenomen binnen de mogelijkheden tot 

het bieden van maatwerk aan consumenten. Ook andere oplossingen, zoals het wijzigen 

van het leningtype, looptijd of rentecontract, worden aangeboden. 

Huidiqe stand van zaken  

• Het aantal preventieve betalingsregelingen (waaronder ook de betaalpauze) dat bekend is 

bij BKR is in 2020 opgelopen van 300 in maart tot 2500 in september. Inmiddels is dit 

aantal weer gedaald en zijn er nog 1100 van dergelijke lopende regelingen. Daartegenover 

staat dat het betalingsregelingen met een achterstand gedurende 2020 is afgenomen van 

6200 naar 5600. Geldverstrekkers en consumenten weten elkaar dus in een eerder 

stadium te vinden om betalingsproblemen te voorkomen. 

• Het aantal gedwongen verkopen was met 411 executieveilingen in 2020 op een 

laagterecord. Ook in de eerste maanden van 2021 zijn de aantallen laag. 

• Omdat gedwongen verkoop een uiterst middel is, dat pas ingezet wordt na een intensief 

beheertraject, zijn de effecten van de coronacrisis nog niet zichtbaar in deze cijfers. 

• Mogelijk zullen dus de gevolgen van de coronacrisis op de woningmarkt pas op langere 

termijn zichtbaar zijn. Dit hangt samen met de afbouw van de steunpakketten. 

• Tijdens het platform hypotheken van afgelopen jaar heeft NHG aangeboden met de sector 

een actieplan op te stellen hoe dan consumenten geholpen kunnen worden als ze in 

betaalproblemen komen door Corona. Dit plan wordt momenteel gemaakt door deze 

partijen en na afloop aan mij aangeboden. 
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Factsheet huisvesting vergunninghouders 

Taa ketel I i nq 

Op 29 maart 2021 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de taakstelling voor de 
tweede helft van 2021 vastgesteld op 11.000 door gemeenten te huisvesten vergunninghouders. 
Daarmee komt de taakstelling voor heel 2021 op 24.500 vergunninghouders. 
Dit is fors hoger dan de taakstelling voor 2019 en 2020 ( beiden op 12.000). Het is wel lager dan 
de jaren 2015-2016, tijdens het hoogtepunt van de Syrische vluchtelingencrisis ( zie tabel). , 
De hoge taakstelling voor 2021 is het gevolg van de IND die haar achterstanden inloopt. Het is de 
(huidige) verwachting dat de taakstelling na 2021 weer zal dalen. 
Door de druk op de woningmarkt en het coronavirus loopt de huisvesting van vergunninghouders 
op het moment achter bij de taakstelling. Per 1 mei 2021 waren 6.282 vergunninghouders 
gehuisvest, waar dit er op dat moment 9.000 hadden moeten zijn. Daarbij komt nog een 
achterstand van 2020 bij, van 1.644 vergunninghouders, die gemeenten moeten inhalen. 

Periode taakstelling Hoogte taakstelling 
2015 28.900 

2016 43.000 
2017 23.000 
2018 24.000 
2019 12.000 
2020 12.000 
2021 24.500 

Voorranqspositie 

Per 1 juli 2017 is de Huisvestingswet gewijzigd, waardoor vergunninghouders niet meer als 
verplichte urgentiecategorie zijn aangemerkt. Gemeenten zijn nu vrij om een lokale afweging te 
maken omtrent het verlenen van voorrang aan vergunninghouders in hun urgentieregeling. 
Veruit de meeste gemeenten hebben ervoor gekozen om vergunninghouders voorrang te verlenen 
bij woningtoewijzing door corporaties. 

Verschillende politieke partijen ( PVV, FvD, VVD) zijn kritisch op het verlenen van urgentie aan 
vergunninghouders en willen dit verbieden. 

De VNG pleit er juist voor om de wetswijziging terug te draaien en vergunninghouders weer als 
verplichte urgentiecategorie op te nemen. 

Om de sociale huurvoorraad te ontzien, heeft u ingezet op het ontwikkelen van zogeheten 
"tussenvoorzieningen", waar tijdelijk vergunninghouders kunnen worden gehuisvest. Daarmee 
wordt ook de COA-opvang ontlast. 
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Factsheet dak- en thuisloze mensen 

Ciifers 

• Sinds 2009 is het volgens het CBS geschatte aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland 
toegenomen (verdubbeld) van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. 

• Volgens de laatste schatting van dit voorjaar is de stijging van het aantal dakloze mensen tot 
stilstand gekomen en is er sprake van een lichte daling tot ruim 36 duizend daklozen in 
2020. Daar.zitten de cijfers tijdens de corona-crisis nog niet bij. 

• Er zijn ten opzichte van 2018 vooral minder jonge daklozen. Ruim 8 op de 10 daklozen is man. 
Daklozen zijn naar verhouding vaak te vinden in een van de vier grote steden. 

• Het aandeel daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond nam toe van 36 procent in 
2009 tot 50 procent in 2020. Dit betekent bijna een verdriedubbeling. 

• CBS schat de populatie feitelijk daklozen exclusief illegalen. Feitelijk daklozen slapen in de 

open lucht, of binnen in de noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of 
familie, zonder vaste verblijfplaats. 

• Naast de feitelijk daklozen kent Nederland ook een groep mensen die geen structurele 
huisvesting hebben maar niet worden opgevangen door gemeenten bij gebrek aan aanvullende 
problematiek, zij worden vaak economisch daklozen genoemd. De precieze omvang van de 
groep is niet bekend. Gemeenten blijken van elkaar verschillende definities en registraties te 
hanteren. 

Brede aanpak dak- en thuisloosheid `Een (t)huis, een toekomst' 

• In juni 2020 is Een (t)huis, een toekomst, de brede aanpak dak- en thuisloosheid, mede 
namens u en de stas SZW door stas VWS aan de Kamer verzonden. In december is de Kamer 
geïnformeerd door middel van een voortgangsrapportage. De volgende voortgangsrapportage 
volgt in juni. 

• Vanuit VWS is er voor 2020-2021 200 min. euro extra beschikbaar voor zorg en begeleiding 
van dak- en thuislozen voor centrumgemeenten. Deze zomer hebben gemeenten daar plannen 
voor kunnen indienen. Alle middelen zijn inmiddels verdeeld over de 43 Wmo-
centrumgemeenten. De eerste ronde van 21 gemeenten _ is afgelopen zomer van start gegaan, 
de tweede ronde van overige centrumgemeenten startte deze winter. 

• De Brede Aanpak is drieledig. Zij zet in op preventie ( 1), waaronder de vroeg signalering van 
schulden en het voorkomen van huisuitzettingen.. Daarnaast zet zij in op vernieuwing van de 
opvang (2) en het zorgen voor uitstroom naar wonen met begeleiding ( 3). Met betrekking tot 
het wonen met begeleiding is er de ambitie tot realiseren van 10.000 woonplekken voor de 
doelgroep en zet men in op het maken van prestatieafspraken. 

• Daarnaast loopt specifiek voor jongeren een Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 
(ADTJ) 2019-2021. Het Actieprogramma bevat een mix van maatregelen op verschillende 
bestuurlijke niveaus ( Rijk, lokale overheden en relevante belangenorganisaties en instanties). 
14 gemeenten nemen deel als pilotgemeenten: zij committeren zich aan een forse ambitie om 
het aantal dak- en thuisloze jongeren naar 0 te reduceren gedurende de looptijd van het 
programma (tot eind 2021). Gemeenten geven aan dat het moeilijk is om voldoende 
woonplekken voor jongeren beschikbaar te krijgen. 

OOvanq dakloze mensen tijdens corona (=VWS beleid)  

• Voor de opvang van dak- en thuisloze mensen zijn extra maatregelen genomen om verspreiding 
van het virus te voorkomen. De opvang is ingericht volgens de normen van de 1,5 meter. Tijdens 
het advies 'blijf zoveel mogelijk thuis' zijn gemeenten door het Rijk opgeroepen en financieel 
gecompenseerd om ook niet-rechthebbende dakloze mensen op te vangen. 

• De noodopvang voor niet-rechthebbende dakloze mensen (o.a. mensen zonder verblijfsstatus, 
arbeiddsmigranten) is door gemeenten afgebouwd sinds 19 mei (stap 2 uit het openingsplan.) 
Gemeenten hebben vanaf 19 mei 2 weken de tijd gekregen om deze opvang af te bouwen. 

• Op dit moment gelden de reguliere regels voor de toegang tot de .maatschappelijke opvang. 
Mensen die in het kader van de Wmo2015 recht hebben op opvang, kunnen zich dus gewoon 
melden bij de opvang. 
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Factsheet weeskinderen 

• Onvolwassen kinderen en volwassen kinderen van huurders zijn volgens de wet geen 
medehuurders, maar medebewoners. Dat betekent dat het kind het huurcontract niet 
automatisch als huurder voortzet; huurwoningen zijn niet overerfbaar. Voortzetting kan alleen 
op vordering van een rechter, of als een verhuurder daarmee instemt. Dit leidt in sommige 
gevallen tot situaties waarin kinderen gevraagd wordt de sociale huurwoning te verlaten. In 
andere gevallen wordt er door de woningcorporatie een passende oplossing gevonden. 

• Berichten over weeskinderen die hun ouderlijke sociale huurwoning moeten verlaten komen de 
laatste tijd vaak in de media. De berichten worden ook vaak door dhr. Koerhuis geagendeerd 
voor het mondelinge vragenuurtje (op 6 april, 13 april en 11 mei). De mondelinge vraag op 13 
april heeft, u in de Kamer beantwoord. Daarnaast heeft dhr. Koerhuis schriftelijke vragen 
ingediend en aangekondigd dit onderwerp tijdens een AO op 3 juni aan de orde te willen 
stellen. 

• Dhr. Koerhuis heeft tevens een motie (35 570 VII-42, 9 november jl.) ingediend over de 
toepassing van de menselijke maat door corporaties in de situaties dat kinderen van huurders 
van sociale huurwoningen wees worden en ongewenst hun ouderlijke woning moeten verlaten. 
Het traject voor de uitwerking van de motie is gestoeid op twee stappen. 
o De eerste stap is het inzichtelijk maken van de omvang van het probleem. Daarin 

wordt onder andere meegenomen hoe vaak het voorkomt dat volwassen weeskinderen 
hun ouderlijke sociale huurwoning moeten verlaten en hoe partijen daarmee omgaan. 

o De tweede stap is de uitwerking van oplossingen voor het probleem. In deze stap 
worden passende oplossingen gevonden die enerzijds voorspelbaar zijn voor partijen 
en anderzijds voldoende maatwerk biedt. In het hele traject worden experts en 
professionals betrokken en worden bevindingen getoetst. U informeert de Kamer voor 
de zomer over de uitkomsten. 

Wettelijke kaders 

• Vaak gaat het om een situatie waarin het huurcontract bij het overlijden van de ouder(s) na 
zes maanden automatisch eindigt omdat een (volwassen) kind niet als medehuurder wordt 
aangemerkt. Medebewoners zijn geen wettelijk medehuurder (zoals echtgenoten en 
geregistreerd partners) en hebben het huurcontract niet medeondertekend. . 

• Het gevolg is dat een medebewoner de huur alleen kan voortzetten op het moment dat een de 
verhuurder daarmee instemt of als de rechter dit op vordering van de medebewoner heeft 
bepaald. De rechter kan dat alleen doen als de medebewoner aantoont een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding met de huurder te hebben gevoerd. Woningcorporaties 
mogen niet zomaar instemmen met een verzoek tot voortzetting van een huurcontract, omdat 
ze verantwoordelijk zijn voor een eerlijke verdeling van de woningvoorraad. 

• Woningcorporaties zijn verplicht om bij de beoordeling van een verzoek tot voorzetting van het 
huurcontract te bekijken of er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 
Daarnaast moet de woningcorporatie rekening houden met de regels die de betreffende 
gemeente heeft opgesteld voor de verdeling van woonruimten, bijvoorbeeld in een 
huisvestingsverordening. 

• Een duurzame gemeenschappelijke huishouding wordt in de regel niet verondersteld bij 
volwassen inwonende kinderen. Bij volwassen kinderen wordt namelijk uitgegaan van een 
aflopende samenlevingssituatie omdat zij geacht worden te zijner tijd op zichzelf te gaan 
wonen. Dat kan anders zijn, bijvoorbeeld wanneer er gedurende minstens twee jaar sprake is 
van een wederkerige zorgrelatie en de ouder(s) en het kind delen in de kosten van de 
huishouding. 

• Woningcorporaties (en rechters) moeten bij een beoordeling van een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding alle feiten en omstandigheden in acht nemen. Als de 
woningcorporatie oordeelt dat van een duurzame gemeenschappelijke huishouding geen 
sprake is, kan het kind de rechter vragen hem of haar aan te merken als medehuurder. De 
rechter heeft dan het uiteindelijke oordeel. 

• Huurcontracten zijn in beginsel dus niet overerfbaar. De gedachte hierachter is dat een 
verhuurder de woning anders niet opnieuw zou kunnen verhuren zolang er kinderen van 
voormalig huurders in wonen. Het gevolg zou zijn dat de woningen niet vrijkomen voor andere 
woningzoekenden. 
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Cijfers: Het CBS kwam in 2013 met cijfers over weeskinderen die nooit geactualiseerd zijn. 

Daaruit blijkt dat er in Nederland jaarlijks ruim zesduizend ( half)weeskinderen bij komen. Ruim de 

helft is tussen de 12 en 18 jaar, een derde is 6 tot 12 en bijna een vijfde 0 tot 6. Volgens het 

Nederlands Jeugdinstituut zijn er 34.000, minderjarigen die een van hun ouders verloren en 330 

van wie beide ouders overleden zijn. Het komt ook voor dat vader of moeder onbekend is en, dat 

de zorgende ouder overlijdt. Voor de wet zijn deze kinderen ook wees. Het totaal aantal 

minderjarige wezen komt volgens deze definitie op 1200. Daarnaast zijn er kinderen die verlaten 

zijn en zo verweesd raken. In het kader van de motie is CBS gevraagd om recente cijfers over het 

aantal jongvolwassenen die op het moment van overlijden van,hun ouders bij hun ouders in een 

sociale huurwoning wonen. 

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS 

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020 

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Nederland weeskinderen door 
corporaties hun huis uit worden gezet; overwegende dat weeskinderen extra kwetsbaar zijn; 

overwegende. dat corporaties niet altijd de menselijke maat toepassen; verzoekt de regering, een 
commissie op te starten die deze problematiek in kaart brengt, waarbij duidelijk wordt welke 
corporaties wel en welke corporaties niet de menselijke maat toepassen (en waarom niet), en die 
met oplossingen komt, waarbij het uitgangspunt is dat kinderen worden ondersteund om hun 
leven weer op te pakken, en gaat over tot de orde van de dag. 

Koerhuis 
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Factsheet bewoning recreatiewoningen 

Feiten 

• Volgens een schatting van VNG uit 2019 zijn er landelijk ruim 2000 huisjesterreinen en wonen 

er ongeveer 55.000 mensen permanent in een recreatiewoning (extrapolatie op basis van 

onderzoek Platform31). 

• De groep permanente bewoners op vakantieparken is divers (exacte cijfers zijn onbekend). 

Het gaat om de volgende groepen (gesorteerd van grootste naar kleinste groep): 
o Ouderen 
o Kwetsbare mensen 
o Arbeidsmigranten 
o Spoedzoekers 

o Vrijbuiters 
o Mensen die onder de radar willen blijven 

• De uitdagingen op vakantieparken zijn divers: 

o Vakantieparken worden ingezet als aanvulling op de woningmarkt. Permanente bewoning 
is vaak in strijd met het bestemmingsplan. 

o Huisvesting van arbeidsmigranten gaat regelmatig in tegen het bestemmingsplan 
(recreatie). De aanwezigheid van arbeidsmigranten kan gepaard gaan met uitbuiting of 
overlast. 

o Voor kwetsbare groepen dienen vakantieparken als laatste redmiddel. Hierdoor raken 
mensen uit het zicht of kunnen ze worden uitgebuit. 

o Het blijkt complex om vakantieparken in de ruimtelijke ordening optimaal te faciliteren. 
o De aanwezigheid van situaties van overlast, criminaliteit en andere ondermijnende 

activiteiten. 

o Een groot deel van de vakantieparken is economisch gezien niet levensvatbaar ( heeft te 
weinig toekomstperspectief). 

• Onderzoeken in Drenthe, Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Noord-Holland (waar 85% van 

de kampeerplaatsen en vakantiewoningen is 'vertegenwoordigd) laten zien dat 34% van de 

campings en vakantieparken economisch gezien niet vitaal is. Dat betekent te weinig 

toekomstperspectief en te lage kwaliteit in de recreatiesector. 

Actie-agenda vakantieparken  
• In januari 2021 is de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022 ondertekend. Deze Actie-

agenda volgt op de Actie-agenda vakantieparken 2018-2020. 

• De Actie-agenda 2021-2022 bestaat uit 21 acties. Doel is om de aanpak van vakantieparken te 

verankeren in het reguliere beleid van overheden en maatschappelijke partners. 

• De Actie-agenda vakantieparken 2021-2022 is ondertekend door het Rijk, IPO, VNG, Vitale 

Vakantieparken Drenthe, Vitale Vakantieparken Veluwe, Leger des Heils, Valente, GGD-GHOR 

en het LIEC. 

• De acties in de Actie-ágenda zijn gericht op de volgende domeinen: Economie / Sociaal en 

wonen / Veiligheid / Ruimtelijke ordening en transformatie 

• De Actie-agenda heeft inhoudelijk als doel: 

o Een economisch levensvatbare verblijfsrecreatiesector 
o Veilige vakantieparken met bonafide ondernemers 
o Alleen waar het nodig en verantwoord is, worden vakantieparken ingezet als aanvulling op 

de woningmarkt 

o- Een sector die geen ruimte biedt voor uitbuiting of het uit het zichtzaken van kwetsbare 

mensen 

o Een sector die op het gebied van de ruimtelijke ordening op passende wijze door de 
verschillende overheidslagen wordt gefaciliteerd. 
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Wiiziginq Besluit Omqevinqsrecht ( Bor) t.a.v. recreatiewoningen  

Op 19 februari 2020 is de motie Koerhuis / Van Eijs ( recreatiewoningen) aangenomen. 

• Met deze motie verzoekt de Kamer de regering om objectgebonden vergunningen voor 

permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk te maken. Ook verzoekt de Kamer 

met deze motie de peildatum voor een vergunningsaanvraag te actualiseren naar 

recreatiewoningen die vóór 2019 zijn gebouwd. 

• De motie wordt uitgevoerd door de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht ( Bor) t.a.v. 

recreatiewoningen. 

• Het ontwerpbesluit wijziging Bor ligt momenteel in voorhang bij beide Kamers. 

• Medeoverheden en partners in het veld (VNG, IPO, Vitale Vakantieparken Veluwe en 

Drenthe, HISWAA-RECRON) hebben zich tegen het ontwerpbesluit uitgesproken. De VNG 

heeft hiertoe een brief aan de EK en TK gestuurd. 

• Partners hebben samengevat de volgende bezwaren: 

o De objectgebonden vergunning is onder de Omgevingswet al mogelijk, daarnaast 
vervalt dan ook de peildatum in zijn geheel. Onder de Omgevingswet is de uitvoer 

bovendien veel beter gefaciliteerd,: participatie van derden is beter geborgd, en 

een verwachte hausse aan aanvragen heeft onder de Ow niet tot gevolg dat er 

door beperkte vergunningverleningscapaciteit van rechtswege vergunningen 

moeten worden toegekend, zoals nu wel het geval is door de lex silencio positivo. 

o Gemeenten hebben niet om de extra mogelijkheden van het Bor gevraagd, en 
zullen deze -een uitzondering daargelaten- ook niet gebruiken. Ook gemeenten die 

permanente bewoning niet willen vergunnen, zullen echter wel veel 

vergunningsaanvragen tegemoet zien. 

o De wijziging Bor levert daarmee volgens gemeenten disproportioneel veel 
uitvoeringslasten op, voor een zeer beperkte opbrengst. 

o Daarnaast geven gemeenten aan dat het één- park-één- plan- perspectief uit de 
Actie-agenda onder druk komt te staan. De wijziging Bor ziet toe op het vergunnen 

van permanente bewoning t.a.v. individuele recreatiewoningen, in plaats van t.a.v. 

recreatieparken. 

• Uw antwoord is tot dusver geweest: 

o De wijziging van het Bor is bedoeld als overbrugging tot aan de Omgevingswet, 
waarin de objectgebonden vergunning en het vervallen van de peildatum al zijn 

geregeld. Inzet is om nog voor de Ow het vergunnen van permanente bewoning te 

vergemakkelijken, zodat u - in de geest van de motie Koerhuis/Van Eijs- kunt 

bijdragen aan he verminderen van de druk op de wóningmarkt. 

o Om gemeenten te ondersteunen in het inrichten van een snelle en effectieve 
vergunningsverlening stellen we een handreiking op. Deze wordt bijna opgeleverd. 

In dit ontwerpbesluit behouden gemeenten bovendien de discretionaire 

bevoegdheid om zelf een afweging te maken of zij permanente bewoning willen 

toestaan. 

• In een schriftelijk overleg zijn vragen gesteld door de Kamer. Hieruit blijkt dat VVD, D66 

en PVV, positief tegenover de wijziging van het Bor staan. CDA en CU staan, mede gezien 

de bezwaren van medeoverheden, kritisch tegenover de wijziging van het Bor. 

• In een aparte nota die,een " koersbepaling" beoogt aangaande de wijziging Bor, wordt u 

geadviseerd kritische partijen tegemoet te komen door het verlengen van de 

invoeringstermijn van 3 naar 6 maanden. Op deze wijze hebben gemeenten meer tijd om 

zich voor te bereiden. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Kóninkrijksrelaties 

Aan 

Van 

Min BZK 

Wonen & woningbouw 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

afi2. w.j/ e- j 

Datum 

25 mei 2021 

Kenmerk 

2021-0000282754 

Voorbereidingsdossier AO Wonen en Corona 3 juni nota 

Aanleiding 

Op 3 juni van 13.30 tot 17.30 uur vindt het AO Wonen en Corona plaats. 

Advies/actie 

U wordt verzocht kennis te nemen van het voorbereidingsdossier. . 

Kern 
Uw dossier bevat de volgende onderdelen: 

1. Spreektekst; 

2. Factsheets 

3. Q&A's 

Factsheets en Q&A's 

Het inhoudelijke dossier bestaat uit factsheets en Q&A's per thema. De volgende 

thema's zijn opgenomen in het dossier: 

1) Betaalbaarheid 

2) Woningbehoud en huisuitzettingen 

3) Vakantieparken en kwetsbare groepen 

Spreektekst 
We hebben een spreektekst voor u opgesteld die u als raamwerk kunt gebruiken. 

U gaat in- op: 
o Het statement uithuiszettingen voor huurwoningen 
o De afspraken met de sector over betalingsproblemen bij 

koopwoningen 
o Maatwerk voormensen in schrijnende situaties en specifiek het 

actieplan vakantieparken 

o De maatregelen tav huurverlaging/korting/bevriezing en de 
compensatie die wordt geboden aan verhuurders 

o Punten die een volgend Kabinet verder zou.moeten oppakken. 

Agenda 

• De Tweede Kamer heeft de volgende brieven geagendeerd: 
o Stand van zaken over de huurbevriezing en reactie op de uitvoering 

van de Wet Eenmalige huurverlaging, 
o Kabinetsinzet om huisuitzettingen te voorkomen door gevolgen van de 

coronacrisis, 
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Datum 

25 mei 2021 

Kenmerk 

2021-0000282754 

o Uitvoering van de motie van het lid Nijboer c.s. over dekking voor het 
bevriezen van de huren door het verlagen van de BIK met 200 

miljoen, 
o Reactie op verzoek commissie inzake de motie van het lid Beckerman 

over de bevriezing van huurprijzen. in de sociale sector. 

• De komende week stuurt u waarschijnlijk nog twee brieven aan de TK: 
o U krijgt een brief voorgelegd waarmee u de Kamer kunt informeren 

over de huisvesting van aandachtsgroepen en het instellen van de 
interdepartementale en interbestuurlijke werkgroep versterking beleid 
huisvesting aandachtsgroepen onder leiding van 6-.1-.2.e J. 

o U krijgt een Kamerbrief over de voortgang van de versnelling aanpak 
woningbouw voorgelegd. Deze brief gaat evenals de brieven van 
november en december 2021 onder meer in op de generieke en 
gebied specifieke inzet om de woningbouw te versnellen. Er is eind 
juni een AO over woningbouw waarin deze brief naar verwachting 

wordt behandeld, maar het is niet geheel uit te sluiten dat hier nu ook 
al enkele vragen over komen. Wij zorgen dat we hier op kunnen 
reageren met de aanwezige ambtenaren. 

• U heeft recent ook Kamerbrieven verstuurd over het koopproces; taxaties en 
discriminatie op de woningmarkt. Uit de procedurevergadering blijkt dat deze 
brieven in andere debatten aan de orde gaan komen, maar er is natuurlijk 
altijd een kans dat het hier ook opkomt. Wij zorgen dat we hierop kunnen 
reageren met de aanwezige ambtenaren. 

• Naar verwachting zal lid Koerhuis (VVD) het debat aangrijpen om aandacht te 

vragen voor weeskinderen in sociale huurwoningen en handhaving op 
vakantieparken tijdens de coronacrisis. Lid Koerhuis geeft op Twitter aan het 
debat te hebben aangevraagd om u te vragen in te grijpen bij gemeenten die, 
ondanks uw oproep van april 2020, niet terughoudend zijn met handhaving op 

bewoning van vakantieparken in strijd met het bestemmingsplan. U wordt in 
een aparte nota nader geïnformeerd en geadviseerd over de te varen koers 

t.a.v. deze punten. 

Communicatie 

Met uw woordvoerder wordt afgestemd welke communicatiemiddelen worden 

ingezet. 
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Ministerie "ti Binnenlart&e taken en 
ICQninMjksrelaties 
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www.fëóebook:cqm/micbzk 
www.twítfèr.aoirymbíbxk 
www.tinkédin.aóitiJcómpanj+J 
mintsiaerte-.van-baic. 

Kenmerk 
ïïtäí=Qóó63ás7ës 

uw law+merk 

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der;Staten- 
Generaal 

Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

Datum 
Cetrètt 

0 JUL 2021 
Aanbleding.rapportage Interbestuurlijke=werkgroep 
versterking beleid hutsvesting,aandàchtsgroepen 

in detrief Aanpak huisvesting:aandachtsgróépen die'ik.0 ©p 31 mei,2021 heb 
toegezonden, heb ik aangekondigd':orn vóór de zomer het rappo' van de' 
IntérbestuurÍijke werkgroep versterking beleid huisvestingaàndaïchtsgroepen naar 
de, Kamer-te sturen .. Mét deze brief geef W uitvoering aan die'toezegging: 

Aandachtsgroepen zijn-gróepen mensen niet minder kansen dan anderen op de 
woningmarkt. 8ijvoorbeetd,door hun behiëfté aan een specibek ŝoott woning^of 
woonvorm, Wat zij kunnen betalen voorde huisvesting, wat extra nodig Waan 
begeleiding en zorg en het=draagvlak inde buurt. Zoats ik In de brief van 31 titel 
2021 heb aangegeven, is het noodzakelijk orn het bèÍeid ten aanzien van de 
huisvesting van " aandachtsgroepen meer 'integraai 'te benaderen, te versterken en 
te verboeren; Daarom heb ik hèt initiatief genomen ,óin„e' n weckgroep in'te- 
steilen waarin BZK, SZW, 3enV, VWS, OCW; VNG,. Aedes, .G4 en G40 hebben 
geparticipeerd nietg•i .2.e  J als .onafhankelijk'voorzitter. De.werkgroep 
had als' opdracht zowèi de beleidsdon èinèn van het ministerie van BZK`als'ook 
die van andere ministeries zoals zorg; inkotrieriszekerheid, onderwijs, veiiigheid 
en integratie te beschouwen. Tevens nam de werkgroèp de gevolgen van het 
Rijksbeleid gericht.op deze aandachtsgroepen voor gemeenten in ogenschouw. Dë. 
werkgroep had ais .taak: cm een ' adviesrapport op te stellen met aanbevelingen 
voor: 
a) nieuwe werkwijzen,die tot verbeterdé'samenwerking lelden, niet alteen tussen 

mihisteriet ondèritng maar ook mët: meden_ vérheder in het geval Van 
gedecentraliseërd beleid, en 

b) mogelijke aanpassingen in de stelsels waardoor het bereiken van 
verschillende beleidsdoelen beter op eikáár aansiuit. 

Het rapport toont aan dat huisvesting van aandachtsgroepen onder druk staat en 
de trend een verstechtering iaat zien .. De werkgroep heeft als gezamenlijke 
ambitie' gesteld dat iedereen in 2030 een prettig en betaalbaar (t)huis heeft, waar 
nodig met dg juiste zorg, opvang, ondersteuning en begeleiding. Dit sluit goed 
aan bij mijn streven om het woningtekort aan te pakken 'en te zorgen voor 
voldoende goede_ woningen op'de juiste plek, passend bij' de financiële 
mogelijkheden en wensen van mensen. 
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Ik constateer dat het rapport concrete aanbevelingen bevat waarmee een nieuw 
kabinet vorm kan geven aan integraal beleid gericht op de huisvesting van 
aandachtsgroepen en zo kan werken aan het realiseren van de ambitie die door 
de werkgroep Is gesteld. Ik neem de oproep uit het rapport ter harte dat er ook 
op de korte termijn dringend actie nodig is. Daarom ga Ik zo snel als mogelijk met 
alle betrokken partijen In gesprek in hoeverre en hoe we Invulling kunnen geven 
aanjiejoitworkinin van <IP aanbevelingen. 

i 1.2.e 
ejninisterFNar_pijnenia dse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

■3 

• HOÍtón•~`r►5.t.2.e' , 

• . • ♦•.i 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Nota bevat informatie die niet openbaar gemaakt kan worden: 
0 NEE ❑ JA, ONDER BETREFFEND KOPJE ❑ JA, VERSPREID OVER NOTA (MARKEER) ❑ JA, GEHEEL 

Aan 
Van 

SG 
DGBRW/Wonen/H&A 

nota Zienswijze BZK bij Wob-verzoek VWS tav opvang en 
huisvesting ( re)migrantengezinnen met de NL-
nationaliteit 

I 

Datum 
19 augustus 2021 

Onze referentie 
2021-0000453831 

Opgesteld door , 

$a 2.e 
Wonen 

j enp.r.z.e 

TS 2.e 1 

Uiterlijk bij 

Bijlage(n) 
1 

Aan 
SG 

Van 
DGBRW/Wonen/H&A 

Aanleiding 
Middels een brief van 20 mei 2021, ontvangen op 25 mei 2021, is er met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur ( hierna: Wob) aan VWS verzocht om 
informatie over de oplossing voor de opvang en huisvesting van dakloze, 
zelfredzame remigranten gezinnen met minderjarige kinderen. Voor de toelichting 
op de achtergrond van het vraagstuk, zie de bijlage. 

Verzoeker ( burger, geen journalist) vraagt alle documenten die betrekking 
hebben op het onderwerp, inclusief notulen, notities, e- mails en correspondentie. 

Waaronder tevens documenten die betrekking hebben op het overleg van VNG en 
gemeenten over de beoogde oplossing. 

Op het onderwerp werkt VWS nauw samen met BZK en VNG. In bijna de helft van 
de documenten in het Wob-dossier ( 18 van de ongeveer 45) wordt BZK genoemd. 
VWS verzoekt BZK een zienswijze bij deze documenten te geven (zie bijlagen 
voor mail met verzoek en onderliggende documenten). 

Geadviseerd besluit 
Kennis te nemen van het Wob-verzoek dat VWS ontving en als BZK middels de. 
zienswijze in te stemmen met het openbaren van de geanonimiseerde 

persoonlijke beleidsopvattingen van de betrokken BZK-ambtenaren. 

Kernpunten 
• . VWS oordeelt dat het dossier van de opvang en huisvesting van dakloze, 

zelfredzame ( re)migranten gezinnen met de Nederlandse nationaliteit en met 
minderjarige kinderen een politiek-bestuurlijk gevoelig dossier is. Daarom wil 
zij eigen beleidsopvattingen, maar ook beleidsopvattingen van BZK en VNG 
openbaren. BZK is gevraagd om een zienswijze in te dienen bij de 

documenten waar zij in genoemd wordt en waarin ook beleidsopvattingen van 
BZK-beleidsmedewerkers leesbaar zijn. CZW deelt de opvatting dat het 
geanonimiseerd openbaar maken hiervan vanuit het streven naar 

transparantie passend is. 
• BZK wordt in 16 documenten genoemd, meestal gaat het dan om 

correspondentie tussen BZK, VWS en VNG over conceptversies van stukken 

die ter bespreking voorlagen in bestuurlijk overleggen, waarin diverse 
oplossingsrichtingen zijn verkend. Ook is er een verzoek tot meelezen op een 
onderzoek aan ]enV tussen (document 21) en mails aan onderzoekers van 

• 
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HHM met suggesties op een conceptversie van het door hen uitgevoerde 
onderzoek naar oplossingsrichtingen voorde opvang en huisvesting van de 
doelgroep (document 20) in het dossier opgenomen. 

• De correspondentie met de onderzoekers van HHM betreft aangedragen 
suggesties in het kader van een in het proces ingebouwde feedbackronde en 
een aanbod om tekstdelen uit de conceptversie ten aanzien van taken en 
verantwoordelijkheden te laten controleren op feitelijke juistheid door 
collega's van andere departementen. 

• We adviseren vanuit BZK bij VWS de zienswijze in te dienen dat we akkoord 
zijn met openbaring van de geanonimiseerde stukken inclusief persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Toelichting 

Gewijzigde ~-instructie 
• In de gewijzigde ~-instructie is bepaald dat in een politiek-bestuurlijk 

(hoog)gevoelig dossier aanleiding kan bestaan om persoonlijke 
beleidsopvattingen geanonimiseerd openbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer 
vanuit de media of de Staten-Generaal belangstelling voor het dossier 
bestaat. Het is geen verplichting hiervoor te kiezen, maar gezien de 
ontwikkeling naar een meer open bestuurscultuur zal een goede reden 
moeten bestaan om hierin toch niet transparant te zijn. De vraag is wat onder 
politiek-bestuurlijk ( hoog)gevoelig dossier moet worden verstaan. Dat zal van 
geval tot geval beoordeeld moeten worden. Is het een onderwerp dat in de 

belangstelling van de media en/of de politiek staat, dan is dat in ieder geval 
een aanwijzing. 

Politieke context 
Het vraagstuk rondom de opvang en huisvesting van ( re)migrantengezinnen ligt 
politiek gevoelig. In de schaarse woningmarkt en geringe opvangcapaciteit is het 
met voorrang opvangen en huisvesten van deze doelgroep die op eigen initiatief 
naar Nederland komt in concurrentie met die van andere doelgroepen en roept dit 
bovendien vragen op over rechtvaardigheid en gelijkheid van behandeling ten 
opzichte van andere groepen mensen die ook opvang en woonruimte nodig 
hebben. 

Bijlagen   

Volgnum 
mer 

1 

Informatie 1 Naam 

1Documenten 

Datum 
19 augustus 2021 

Onze referentie 
2021-0000453831 
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Bijlage: Achtergrond bij dossier Opvang en huisvesting 
(re)migrantengezinnen met de Nederlandse nationaliteit 

• Gemeenten zien zich geconfronteerd met gezinnen met de Nederlandse 
nationaliteit die op eigen initiatief ( re)migreren en niet zelf kunnen voorzien in 

huisvesting. Gemeenten en VNG stuurden daar diverse brieven over aan het 
Rijk. 

• Niemand is wettelijk verantwoordelijk voor de opvang of huisvesting van deze 

specifieke gezinnen. Hierdoor komt het voor dat zelfredzame gezinnen met 
minderjarige kinderen (tijdelijk) dakloos zijn. 

• Tijdens het BO MO/BW van 11 mei 2020 is het onderwerp remigranten' 

tussen VWS, BZK en VNG besproken en is geconcludeerd dat hier sprake is 
van een "gezamenlijke opgave" voor Rijk en gemeenten. 

• Tijdens een DG-overleg van 29 okt 2020 (met dgCZ) is besloten dat voor de 
beperkte groep van gezinnen met kinderen, die zich ondanks dat gemeenten 

hen als zelfredzaam beschouwen toch in een schrijnende situatie van feitelijke 
dakloosheid bevinden en anders op straat moeten slapen, de staat 
(mede)verantwoordelijkheid neemt. Deze zelfredzame gezinnen met een 
huisvestingsvraag kunnen volgens het Rijk op basis van de Wmo 2015 worden 

opgevangen, op basis van een nog nader gezamenlijk te definiëren en uit te 
werken toetsingscriterium zeer schrijnende situatie'. VWS gaf aan bereid te 
zijn middelen voor deze opvang beschikbaar te stellen. 

• Tijdens een vervolgoverleg tussen DG's en VNG medio dec 2020 bleek een 
fundamenteel verschil van inzicht t.a.v. de wettelijke basis waarbinnen een 
oplossingsrichting voor deze doelgroep kan worden gevonden. De VNG ziet de 
Wmo 2015 niet als passende oplossing. Volgens de VNG heeft de doelgroep 
die het betreft geen zorgvraag maar merendeels een huisvestingsvraag. 

Gemeenten beoordelen hen daarom in het kader van de Wmo als 
zelfredzaam. 

• Besloten is daarom dat de oplossingsrichting voor deze doelgroep buiten de 
Wmo moet worden gevonden. Omdat er geen andere passende wettelijke 

basis voor opvang is, is gekozen te werken met interbestuurlijke afspraken in 
de vorm van een pilot voor de duur van één jaar. 

• Onder leiding van een projectleider vanuit VWS werken VWS, VNG en BZK nu 

samen met een groep gemeenten de voorwaarden voor een pilot uit. 

Datum 

19 augustus 2021 

Onze referentie 

2021-0000453831 
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Dossier Mondelinge Vraag 

Onderwerp: `Huurders vaker financieel in de knel dan kopers' (Woonbond.nl, 10 september 2021) 

Bewindspersoon: ministervan BZK 
Naam dossierhouder: •:•` :1•2.é" )/ fi.e .•(i:'1-2.e`.``_) 
Telefoonnummer en e-mailadres dossierhouder: 5.1,:2.e .. @minbzk.nl / V1~2.e' @minbzk.nl 

Kern van het 
mediabericht 

Huurders moeten vaker spaargeld aanwenden om vaste lasten te 
betalen. 
Rabobank heeft in april 2021 enquéte gehouden en daarin gevraagd 
naar de laatste 12 maanden (dus inclusief jaarlijkse huurverhoging 
van 2020). Die enquête is door 1.447 zelfstandig wonende 
Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar ingevuld. 
De huurders onder de respondenten verwachten vaker dan 
huiseigenaren ook in de volgende 12 maanden spaargeld moeten 
gebruiken voor de dagelijkse uitgaven of vaste lasten, rood zullen 
staan vanwege geldgebrek en rekeningen te laat zullen betalen 
vanwege geldgebrek. 
Verder constateert Rabobank dat huurders hun huur vaker zien 

stijgen dan huiseigenaren hun hypotheek. 

Kernboodschap van de 

bewindspersoon 

Het kabinet neemt veel maatregelen om de betaalbaarheid van huren te 
verbeteren, zowel gericht (op huurders met betalingsproblemen) als 
meer generiek voor de hele huursector. Bijvoorbeeld: 
• Dit jaar zijn de huren in het sociale huursegment per 1 juli bevroren 
• En zijn de huurverhogingen in de vrije sector per 1 mei 2021 

gemaximeerd op inflatie + 1 procentpunt. 
• En circa 260.000 huurders met een laag inkomen en een voor dat 

inkomen hoge huur, krijgen ( in de meeste gevallen per 1 mei 2021) 
van hun woningcorporatie een eenmalige, huurverlaging (gemiddeld 
€ 40 pm). 

Hiervan gaan we de komende tijd de vruchten plukken. Uit de jaarlijkse 
CBS-huurenquete blijkt al de kleinste huurverhoging sinds 1960. Het 
effect van deze maatregelen komt nog niet naar voren in deze enquête 
die gaat over de periode maart 2020-maart 2021. 

Argumentatie Het is bekend dat in de huursector meer huishoudens met een lager 
inkomen wonen dan in koopwoningen. Dan is het verklaarbaar dat 
huurders vaker financieel klem zitten dan huiseigenaren. Dit komt omdat 

de kosten van overig levensonderhoud (boodschappen etc.) ook 
gestegen zijn. 

Het Nibud heeft dit jaar in onderzoek in opdracht van Woonbond en Aedes 

geconstateerd dat alleenstaande huurders en huurders met een inkomen 
op en rond het bijstandsniveau weinig ruimte hebben voor alle minimaal 
noodzakelijke uitgaven. En verhoging van het inkomen voor deze 

huurders effectiever is dan huurverlaging. 

Rabobank constateert dat de huur vaker omhoog gaat dan de hypotheek. 

Dat is bekend, de huur mag in principe elk jaar verhoogd worden. Om 
stijgende lasten ( o.a. door inflatie) voor verhuurders tegemoet te komen. 

Maar zoals gezegd is de huur dit jaar in het gereguleerde segment bevroren 

en in de vrije sector beperkt tot inflatie + 1 procentpunt. Tegelijkertijd 
zien we dat vorig jaar de gemiddelde huurverhoging ook al onder inflatie 

lag. Dit jaar concludeert het CBS dat er dankzij beleid de kleinste 
huurverhoging sinds 1960 is. 

De Woonbond geeft als oplossing aan dat de vrije sectormoet worden 

gereguleerd. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan: Welke 

vormen van regulering zijn er mogelijk? Deze onderzoeken worden op 
korte termijn naar de Tweede Kamer gestuurd (zie ook politieke 
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afspraken). Het is aan een volgend kabinet om een besluit te nemen of 
zij deze maatregel willen doorvoeren. 

Op basis van Woon2018 zien we dat de woonquotes van huurders in de 
periode 2015-2018 zijn afgenomen. Dit komt omdat de inkomens harder 
zijn gestegen dan de woonlasten, passend toewijzen door corporaties is 
geïntroduceerd en corporaties meer betaalbare woningen bouwen. 

Gemiddelde huurverhoging zittende huurders 2020: 

- Gereguleerde segment: 2,4% 

- Vrije sector: 2,1% 

- Inflatie 2019: 2,6% 

Gemiddelde huurverhoging zittende huurders 2021: 

- Gereguleerde segment: -0,1% ( maximaal 0,0%) 

- Vrije sector: 1,3% ( maximaal 2,4%) 

- Inflatie 2020: 1,3% 

Op basis van de motie van Eijs, motie Heerma/Grinwis en motie Bromet 
wordt momenteel onderzoek gedaan naar verschillende 
reguleringsmogelijkheden voor de vrije huursector. Dit onderzoek wordt op 
Prinsjesdag met de Kamer gedeeld. 

Politieke afspraken 
(relevante passages 
regeerakkoord, 
verkiezingsprogramma's, 
moties en/of 
toezeggingen) 

Overig In de bijgevoegde 'Factsheet Betaalbaarheid van het wonen' zijn de 
genomen maatregelen voor de betaalbaarheid opgesomd. 
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Algemene spreektekst 

• Mevrouw Beckerman vraagt aandacht voor een belangrijk 

onderwerp: Betaalbare huren. 

• Huurders hebben vaker een lager inkomen dan kopers en zijn 

daardoor kwetsbaarder. Daarom heeft mijn collega, minister 

011ongren, de laatste jaren dan ook veel maatregelen genomen 

om de betaalbaarheid van huren te verbeteren. 

Ik noem er een aantal: 

o De wet Eenmalige huurverlaging, waardoor circa 260.000 

huishoudens een huurverlaging krijgen van gemiddeld €40 

per maand. Dit zijn huurders bij woningcorporaties met 

een laag inkomen en een voor dat inkomen hoge huur. 

Hiermee zorgen we ervoor dat de betaalbaarheid verbetert 

en dat betaalproblemen voorkomen worden. Ook de 

mogelijkheid voor verhuurders om een tijdelijke 

huurkorting te geven draagt hieraan bij. 

o Daarnaast zijn dit jaar, op verzoek van uw Kamer, de 

huren in de sociale sector bevroren, omdat corona langer 

voor onzekerheid zorgde dan verwacht. 

o Bovendien zijn sinds dit jaar in de vrije sector de jaarlijkse 

huurverhogingen gemaximeerd. 

o Verder zijn de harde inkomensgrenzen voor de 

huurtoeslag in 2020 vervallen, waardoor de huurtoeslag 

wordt afgebouwd over een langer inkomenstraject. Circa 

115.000 extra huishoudens komen hierdoor in aanmerking 

voor huurtoeslag. 

• We plukken van deze maatregelen de vruchten. Het CBS kopte 

vorige week op basis van hun jaarlijkse huurenquête: " Kleinste 

huurstijging sinds 1960". 
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• In de afgelopen jaren (2015-2018) zagen we de huurquotes 

dalen. Dat komt omdat het inkomen harder stijgt dan de huur, 

omdat huurders passend worden toegewezen en omdat 

woningcorporaties meer betaalbare woningen bouwen. 

• In de Staat van de Woningmarkt heeft de minister verder 

ingezoomd op de betaalbaarheid van huren. 

• Middeninkomens hebben volgens het Nibud vaak voldoende 

bestedingsruimte voor een middenhuurwoning. Het probleem is 

dat bestaande middenhuurwoningen doorschieten naar het 

dure segment, vooral in de gespannen woningmarkten. 

• De minister laat daarom onderzoek uitvoeren naar 

mogelijkheden om de middenhuur te reguleren en de gevolgen 

hiervan. Het is namelijk belangrijk dat er voldoende aanbod 

van woningen blijft. 

• Voor minima specifiek geldt dat zij hogere woonquoten dan 

andere groepen huurders hebben. Hun inkomen is hierin de 

bepalende factor en de reikwijdte van het woonbeleid met 

betrekking tot betaalbaarheid is beperkt. 

• Al met al concludeer ik dat er de afgelopen jaren veel .aan 

betaalbaarheid voor huurders is gedaan. Van de ingezette 

maatregelen gaan we de vruchten plukken. Dat neemt niet weg 

dat we de vinger aan de pols moeten houden. 
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Q: Wanneer gaat de minister nu eindelijk het 

woningwaarderingsstelsel' (WWS) doortrekken om 

huurders in de vrije sector te beschermen? 

• Mensen met een middeninkomen hebben moeite met het vinden 

van een passende woning. Er is te weinig aanbod en door hoge 

huurprijzen staat de betaalbaarheid van huurwoningen voor hen 

onder druk. 

• Het is daarom belangrijk dat er zowel extra aanbod van 

middenhuurwoningen .wordt gecreëerd, als dat voor deze 

woningen redelijke huurprijzen worden gevraagd. 

• Het doortrekken van het WWS tot 1000 euro is een flinke 

stelselwijziging. De minister wil inzicht in de consequenties en 

wat het doet voor de betaalbaarheid voor mensen met een 

middeninkomen. 

• De minister wil ook inzicht in de mogelijk negatieve gevolgen op 

de investerings- en bouwbereidheid van beleggers. Het 

doortrekken van het WWS kan leiden tot minder middenhuur. 

• De minister is van mening dat we daar zeer alert op moeten zijn 

en de gevolgen van het doortrekken van het WWS tot 1000 

euro grondig moeten onderzoeken. 

De uitkomsten van dit onderzoek verwacht de minister 

binnenkort naar.,uw Kamer te kunnen sturen. 

Toelichting 
• In de afgelopen jaren heeft de minister zich op verschillende 
manieren ingezet om de middenhuur verder te stimuleren. 

• Zo heeft zij met de wet Maatregelen middenhuur 
verduidelijkt dat schaarse middenhuurwoningen onderdeel van 
de woonruimteverdeling kan zijn en heb ik voor drie jaar de 
markttoets opgeschort. 

• Ook zet zij met de Woningbouwimpuls en met Woondeals in 
op het bijbouwen van middenhuurwoningen. En de jaarlijkse 
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huurverhogingen in de vrije sector zijn voor drie jaar 
gemaximeerd. 
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Q Gaat u de huurbevriezing verlengen naar 2022? Gaat de 
minister dit doen als ze demissionair is? 

A: 
• De huren zijn, mede op verzoek van uw Kamer, bevroren tot 
1 juli 2022 vanwege de aanhoudende onzekerheid over de 
coronacrisis. 

• Dit heeft een impact op verhuurders; zij hebben hierdoor 
minder middelen voor verschillende opgaven: nieuwbouw, 
verduurzaming, maar ook leefbaarheid en onderhoud. 
Hiervoor worden verhuurders tegemoetgekomen. 

• We zien dat de maatregelen voor de coronacrisis worden 
afgebouwd en ik verwacht dat er minder financiële 
onzekerheid is door de coronacrisis. Ik denk daarom dat het 
niet gepast is om bij voorbaat in 2022 nogmaals de huren te 
bevriezen. 

• Het is aan het volgende kabinet om hierover keuzes te 
maken. Ik vind het belangrijk om in te zetten op specifieke 
maatregelen die huurders met betalingsproblemen gericht 
helpen, zoals de minister ook heeft gedaan met de wet 
Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager 
inkomen. 

Bij. doorvragen: 
• Afgelopen periode meerdere maatregelen genomen om de 

betaalbaarheid te verbeteren: 
o Maximering van de jaarlijkse huurverhogingen in de 

vrije sector 
o Tijdelijke huurkorting 
o Eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomens 

(voor huurders van woningcorporaties) 
o Vervallen harde inkomensgrenzen in de huurtoeslag, 

waardoor deze afgebouwd wordt over een langere 
termijn 
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Q: Kan de Minister reflecteren op het onderzoek van de 
Rabobank? 

A: 
• Het onderzoek van de Rabobank bevestigt dat het voor 

mensen met zeer lage inkomens in de huursector moeilijk is 

om financieel rond te komen. 

• Een vergelijkbare analyse heb ik voor de zomer met uw 

Kamer gedeeld in de Staat van de Woningmarkt. Daaruit 

blijkt onder meer dat de meer dan 800 duizend minima in de 

huursector weliswaar gemiddeld genomen de laagste huren 

hebben, maar als gevolg van hun lage inkomens toch hogere 

huurquotes hebben dan bij hun inkomen zou passen. 

• Een deel van deze mensen woont ook in huurwoningen met 

een huurprijs boven de 750 euro. Een deel van hen heeft een 

zogenoemd verworven recht op huurtoeslag, maar 

desondanks kunnen zij moeite hebben met hun vaste lasten 

op te brengen. 

• De afgelopen jaren heeft dit kabinet daarom op verschillende 

manieren ingezet op het betaalbaar houden van de huren 

voor lage inkomens, maar ook huurders in het algemeen. Ik 

noemde al de wet Eenmalige huurverlaging, de 

huurbevriezing en het vervallen van de harde 

inkomensgrenzen in de huurtoeslag. 

• De recente CBS-huurenquête Iaat als gevolg van deze 

maatregelen de laagste huurstijgingen sinds 1960 zien. 

• Het blijft mijn inzet om op betaalbaarheid in te zetten via 

onder meer huurbeleid, huurtoeslag en de bouw van meer 

betaalbare woningen. Daarbij houd ik aandacht voor de 

balans tussen betaalbaarheid voor de huurders en de 

investeringsbereidheid van partijen die die betaalbare 

huurwoningen moeten leveren. 
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Factsheet Betaalbaarheid van het wonen 

Genomen maatreqelen voor betaalbaarheid van het huren: 

• In 2020 is de gemiddelde huurverhoging (de huursomstijging) bij 

woningcorporaties beperkt tot maximaal inflatievolgend. 

• In 2021 zijnde huren van woningen in dé gereguleerde sector bevroren (motie 

Beckerman c.s.).. 

• Voor 2022 en volgende jaren is het beleid nu een huurverhoging per woning van 

maximaal inflatie + 1 % (was in 2017-2020 inflatie + 2,5%). 

• Voor de vrije sector zijn jaarlijkse huurverhogingen tijdelijk gemaximeerd, op 

inflatie + 1 % (initiatiefvoorstel Nijboer ingegaan op 1 mei 2021). 

• Besluit uitgewerkt voor een cap op de WOZ in het woningwaarderingsstelsel, 

waardoor de maximale huurprijs minder hard meestijgt met de WOZ-waarde en 

minder woningen naar de vrije sector overgeheveld kunnen worden (beoogde 

ingang: 1 januari 2022). 

• Eenmalige huurverlaging van gemiddeld € 40 per maand voor maximaal 260.000 

huishoudens met een laag inkomen en een voor dat inkomen dure 

woningcorporatiewoning (geldt in 2021). Woningcorporaties worden hiervoor 

tegemoetgekomen met een korting van € 131 miljoen euro op de 

verhuurderheffing. 

• Wet Tijdelijke huurkorting waardoor huurders met betalingsproblemenproblemen 

tegemoet kunnen worden gekomen met tijdelijke huurkorting (ingegaan per 1 april 

2022). 

• Afschaffen maximale inkomensgrenzen huurtoeslag, waardoor niet de gehele 

huurtoeslag vervalt als een huishouden net iets meer dan de inkomensgrens 

verdient; ook komen 115.000 extra huurders in aanmerking voor huurtoeslag 

(ingegaan in 2020). 

• Inwoners uit Caribisch Nederland zijn opgenomen als doelgroep in de 

huurtoeslag. Via de verhuurdersubsidie kunnen verhuurders .een lage huur 

kunnen vragen aan bewoners. 

• Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om excessen aan te pakken, waaronder 

de verhuurdervergunning. 
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Bericht Woonbond 

10 september 2021 

Huurders vaker financieel in de knel dan kopers 

Huurders zitten vaker in geldnood dan kopers, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de 
Rabobank. 

Afgelopen twaalf maanden... ffi 

Regelmatig geks 
overgehouden 

Spaargeld moeten gebruiken 
voor de vaste lasten of 
dageGkse uitgaven 

Rekeningen te Iaat betaald 
vanwege geldgebrek 

Rood gestaan vanwege 
geldgebrek 

in Aandeel huurders in de gereguleerde sector dat ja' zegt 
■ Aandeel huurders in de vrije sector dat ja' zegt 
■ Aandeel huiseigenaren dat ja' zegt 

RabaNexsarch.M^q I:—WWf'wwtroeVyesnnewomá 

Vanwege de hoge woonlasten ten opzichte van het inkomen moeten zowel huurders in de vrije als de 
sociale sector vaker spaargeld aanspreken of betalen ze rekeningen te laat vanwege financiële 
problemen. Ook staan huurders vaker rood dan kopers. De Woonbond geeft aan dat dit onderzoek 
(externe link) opnieuw duidelijk maakt dat huren voor veel huurders onbetaalbaar is. 

Geldgebrek 

37 procent van de vrije sector huurders moest de afgelopen 12 maand spaargeld aanspreken om vaste 
lasten te betalen. Hetzelfde geldt voor 27 procent van de sociale huurders, terwijl dit bij kopers slechts 
om 13 procent gaat. Ook betalen huurders vaker rekeningen te laat door geldgebrek ( 15 procent van 
de sociale huurders en 19 procent van de vrije sector huurders) dan kopers (drie procent). Huurders 
staan ook vaker rood dan kopers. 

Demonstraties voor betaalbaar huren 

De Woonbond ziet in de cijfers een illustratie van het falende huurbeleid waardoor veel huurders 
financieel in de knel zitten. De Woonbond ondersteunt twee demonstraties (aankomende zondag in 
Amsterdam en 17 oktober in Rotterdam) waarin huurders en woningzoekers actie voeren voor 
betaalbaar wonen. Het gaat dan onder andere om het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije 
sector en het schrappen van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, zodat corporaties 
meer kunnen bouwen en huurprijzen kunnen verlagen. 

Woonbond5.l.2.ë 5:12ë`' : ' Het is hoog tijd dat het recht op betaalbaar wonen centraal komt te 
staan in het Haagse huurbeleid. Te veel huurders zitten in de knel.' 

betaalbaarheid 

htti)s://www.woonbond. nllnieuws/huurders-vaker-financieel-knel-kopers 

Bericht Rabobank 
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10-09-2021 

Onderzoek 

Vaker roodstand en te laat betaalde rekeningen onder 
huurders 

5• "1"2.e • 

v•..: 
5.1:2.e S •i: 

Senior-econoom 

5-.1'2:é 

Senior-econoom 

Huurders in zowel de vrije als de gereguleerde huursector hebben vaker dan huiseigenaren moeite om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit een enquête die 1.447 zelfstandig wonende 
Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar in april 2021 hebben ingevuld. 

Wie op zichzelf wil wonen, is mede door de stijgende koopwoningprijzen vaker aangewezen op de 

huursector. Gemiddeld zijn huurders een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan 
huiseigenaren. Zijn huurders ook vaker financieel kwetsbaar? Uit eerder onderzoek van RaboResearch 
onder Nederlanders tot 45 jaar bleek al dat huurders vaker dan huiseigenaren moeite hebben om te 

sparen vanwege te veel vaste lasten, en dat ze vaker niet of nauwelijks spaargeld hebben. Een 

enquête uit april laat zien dat huurders ook vaker dan huiseigenaren moeite hadden om de afgelopen 
twaalf maanden de eindjes aan elkaar te knopen. Een nieuwe enquête laat zien dat de financiële 
kwetsbaarheid van huurders zich niet tot die zaken beperkt. 

Huurders financieel kwetsbaarder 

Huurders in de gereguleerde en de vrije huursector geven minder vaak aan dat ze de afgelopen twaalf 

maanden regelmatig geld hebben overgehouden dan huiseigenaren (zie figuur 1). Zij hebben 
daarentegen vaker spaargeld moeten gebruiken voor de vaste lasten of dagelijkse uitgaven, 

rekeningen te laat betaald of rood gestaan vanwege geldgebrek. De verschillen tussen huurders en 
huiseigenaren zijn statistisch significant, ook als we rekening houden met andere factoren die de 
financiële situatie kunnen beïnvloeden (zie de volledige studie voor de statistische analyse). Tussen 

huurders in de gereguleerde en huurders in de vrije sector zijn de verschillen niet statistisch 

significant. 
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Figuur 1. Huurders financiee► kwetsbaarder 
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Bron: ~Research. Noot exclusief'weet nietjgeen antwoord'. 

De verwachtingen van respondenten voor de komende twaalf maanden laten vergelijkbare uitkomsten 
zien (zie figuur 2). Huurders in beide segmenten verwachten minder vaak dat zij regelmatig geld zullen 
overhouden. Ze voorzien juist vaker dan huiseigenaren dat ze spaargeld moeten gebruiken voor de 
dagelijkse uitgaven of vaste lasten, rood zullen staan vanwege geldgebrek en rekeningen te laat zullen 
betalen vanwege geldgebrek. Tot slot is de kans voor huurders groter dan voor huiseigenaren dat zij 
zich vaak zorgen maken over geld. 

Figuur 2. Huurders somberder over toekomst 
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Bron: RaboResearch. <BR>Noot: exclusief'weet niet/geen antwoord'. 
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"Onze studie kan erop wijzen dat de verhouding tussen de huren en inkomens in 
Nederland knelt" 

Huurders zien huur/hypotheek vaker stijgen dan huiseigenaren 

Dat huurders gemiddeld een groter deel van hun inkomen aan woonlasten betalen dan huiseigenaren, 
kan onder meer worden verklaard doordat huren vrijwel elk jaar stijgen, mede als gevolg van 
huurindexering. De lasten van huiseigenaren kunnen - afhankelijk van de hypotheekvorm, het 
inkomen en de hoogte van de rente - weliswaar ook toenemen. Toch zien we in onze enquëte dat 
huurders in de gereguleerde sector zes keer zo vaak als huiseigenaren aangeven dat hun uitgaven aan 
huur of hypotheek de afgelopen twaalf maanden zijn gestegen. Huurders in de vrije sector geven dit 
zelfs negen keer zo vaak aan (zie figuur 3). 

Huiseigenaren geven juist vaker aan dat hun uitgaven zijn gedaald, vooral vergeleken met huurders in 
de vrije sector. Huiseigenaren die de afgelopen twaalf maanden extra hebben afgelost, of hun 
hypotheek hebben overgesloten, geven vaker aan dat hun uitgaven aan de hypotheek zijn gedaald. 
Verder kan meespelen, hoewel we dat niet hebben uitgevraagd, dat de sterk stijgende huizenprijzen de 
verhouding tussen de openstaande hypotheekschuld en de waarde van de woning (loan-to-value) 
verbeteren, waar vaak een hypotheekrentekorting tegenover staat. 

Figuur 3. Uitgaven aan huur vaker gestegen dan aan hypotheek 
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E: Aandeel huiseigenaren dat '(heel) waarschijnlijk' zegt 

Bron. RaboResearch. Noot: exclusief 'weet niet/geen antwoord'-

Discussie 

In ons onderzoek zien we dat alle huurders, ook die in de vrije sector, financieel kwetsbaarder zijn dan 
huiseigenaren. Deze resultaten zijn in lijn met onderzoek van het Planbureau voor de Leefomqeving  
naar betaalrisico's. De uitkomsten van onze studie kunnen erop wijzen dat de verhouding tussen de 
huren en inkomens knelt. Intussen wijkt een groeiende groep Nederlanders noodgedwongen uit naar 
de huursector, omdat een koopwoning door de stijgende prijzen steeds verder uit zicht raakt. 

https://www.rabobank.ni/kennis/s011 185999-vaker-roodstand-en-te-laat-betaalde-rekeninqen-onder-
huurders 

Lees de volledige studie 
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Nibud 

03-03-2021 

Nibud: verhoging bijstand helpt huurders meer dan 
verlaging huur 

Nieuwsbericht 

Huurders met een bijstandsuitkering zijn financieel gezien meer geholpen met een verhoging van de 
bijstand dan met een verlaging van de huur. Dat blijkt uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt 
voor Aedes en Woonbond. 

Het Nibud heeft in het rapport Ontwikkelinq financiële positie kwetsbare huurders ( pdf) gekeken naar 
alleenstaande huurders en huurders met een inkomen op en rond het bijstandsniveau. Zij vormen een 
kwetsbare groep omdat zij weinig ruimte hebben voor alle minimaal noodzakelijke uitgaven. Het Nibud 
luidde in 2019 daarover de noodklok. Naar aanleiding daarvan vroegen Aedes en Woonbond om een 
nadere analyse van deze huurdersgroep. 

Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat verhoging van het inkomen voor deze huurders het meest 
effectief is. Een verlaging van de huur wordt in veel gevallen gedeeltelijk tenietgedaan door een lagere 
huurtoeslag. Er is ook gekeken naar aanpassingen in de huurtoeslag, bijvoorbeeld een verhoging van 
het tarief van 65 naar 75 procent. Dit heeft een relatief beperkt effect. Beide opties hebben door de 
systematiek van de huurtoeslag alleen effect bij een huur tussen de kwaliteitskortingsgrens en de 
liberalisatiegrens. 

Het Nibud roept al langer om een verhoqinq van de bilstand. Het rapport Ontwikkeling financiële 
positie van kwetsbare huurders laat zien wat het effect is van een verhoging op de financiële positie 
van huishoudens. Daarnaast Iaat de analyse zien dat verschillende beleidsopties op elkaar ingrijpen. 
Het Nibud pleit er daarom voor om beleidsaanpassingen voor inkomensondersteuning in breed 
perspectief te bezien. 

Download het rapport Ontwikkelinq financiële positie kwetsbare huurders ( pdf) 
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Uitkomsten en verwerking consultatie wetsvoorstel goed 
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Aanleiding 
Het wetsvoorstel goed verhuurderschap is van 5 juli tot en met 1 september jl. in 
openbare intemetconsultatie gegeven. In totaal zijn 58 reacties binnengekomen. 
Deze nota informeert u over de uitkomsten van de consultatie en het verdere 
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Geadviseerd Wb luit  
U wordt geadviseerd: 

kennis te nemen van de uitkomsten van de consultatie; 
akkoord te gaan met de in deze nota beschreven aanpassingen aan het 
wetsvoorstel; 
in te stemmen met het in gang zetten van de volgende stap in het 
wetgevingsproces, namelijk de adviesaanvraag bij de Raad van State. 
Hiertoe wordt het wetsvoorstel geagendeerd in de CFEZIL van 19 oktober 

en de MR van 29 oktober. 

Achtergrond 
Doel van het wetsvoorstel 
Op basis van de kennis en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de aanpak goed 
verhuurderschap (2018-2021) heeft u in februari jl. het voorliggende wetsvoorstel 
aangekondigd. Het eerste doel van dit wetsvoorstel is om goed verhuurderschap 
te bevorderen door het introduceren van algemene regels die zien op het gedrag 
dat een goed verhuurder betaamt. De verwachting is dat het grootste deel van de 
verhuurders die - al dan niet bewust - ongewenst gedrag vertonen hun gedrag 
hierdoor zullen aanpassen naar de norm voor goed verhuurderschap. Echter zal er 
altijd een (kleine) groep verhuurders zijn die van bewezen en voortdurend slecht 
gedrag is en blijft. Uit de praktijk blijkt dat dergelijke malafide verhuurders vaak 
actief zijn in bepaalde wijken en gebieden waar zij misbruik maken van de 
sociaaleconomisch kwetsbare huurders die hier wonen. Dit uit zich zichtbaar en 
onzichtbaar: door te hoge huurprijzen, slecht onderhoud, overtreding van 

verschillende al bestaande regels zoals bouw- en gebruiksregels, overbewoning, 
et cetera. Het tweede doel van het wetsvoorstel is daarom om gemeenten de 
mogelijkheid te geven om met een gebiedsgerichte verhuurdervergunning (I) 
strengere eisen te stellen aan verhuurders in dergelijke gebieden en (II) waar 
nodig malafide verhuurders te weren die hun gedrag niet aan de norm voor goed 

Met opmerkingen' & 1=` 5110 

De nota is vrij duidelijk, bij vragen of 
opmerkingen zou die besproken kunnen worden 
in een PO 
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verhuurderschap wensen aan te passen. Tot slot ziet dit wetsvoorstel ook op de 

uitvoeringsvan enkele adviezen van het Aanjaagteam Bescherming 

Arbeidsmigranten ( rapport- Roemer). 

Opzet van het wetsvoorstel 

Gezien deze doelen is de opzet van wetsvoorstel op hoofdlijnen als volgt: 

- er worden landelijke algemene regels geïntroduceerd die zien op het 

gedrag dat een goed verhuurder betaamt. De doelgroep van deze 

algemene regels zijn zowel verhuurders als verhuurbemiddelaars; 

- gemeenten krijgen de mogelijkheid om een gebiedsgerichte 

verhuurdervergunning voor de ' reguliere' verhuur van woonruimte in te 

stellen. Ook komt er - conform rapport- Roemer - een specifieke 

verhuurdervergunning voor de verhuur aan arbeidsmigranten; 
- voor de handhaving van de algemene regels én de verhuurdervergunning 

krijgen gemeenten het klassieke bestuursrechtelijke instrumentarium tot 

hun beschikking. De inzet hiervan verloopt via een zekere escalatie van 

waarschuwing, lasten onder dwangsom of bestuursdwang en een 

bestuurlijke boete. Als ultimum remedium en slechts onder bepaalde 

voorwaarden kan de beheerovername ingezet worden. Ook wordt het 

mogelijk om de bestuursrechtelijke maatregelen ( vanaf de bestuurlijke 
boete) die door een gemeente richting een verhuurder zijn genomen 

openbaar te maken. Dit zorgt ervoor dat huurders en 

verhuurbemiddelaars beter kunnen afwegen of zij met de betreffende 

verhuurder in zee willen gaan en daarnaast krijgen gemeenten beter 

inzicht in mogelijke waterbedeffecten. 

Uitkomsten van de consultatie en resterende beleidsvragen 
Het algemene beeld dat voortvloeit uit de consultatiereacties is dat het nut en de 

noodzaak van het wetsvoorstel breed en door vrijwel alle partijen gedragen 

wordt. Uiteraard leggen partijen wel verschillende accenten bij de invulling 

hiervan. Daarom zijn dan ook suggesties en adviezen ter verbetering van het 

wetsvoorstel gedaan. Het overgrote deel van de consultatiereacties is verwerkt 

door kleine aanpassingen door te voeren en enkele zaken nader toe te lichten en 

te onderbouwen. Daarnaast zijn er zeven meer fundamentele zaken die raken aan 

de inrichting van het stelsel als zodanig en waar wij naar aanleiding van de 

consultatie een aantal aanpassingen voorstellen. U treft een beschrijving hiervan 

aan in bijlage 1. 

Proces 

Gezien de actuele/acute problematiek, de wens van gemeenten en Tweede 

Kamer, de behoefte aan het zetten van stappen bij de aanpak van de 

problematiek rondom arbeidsmigranten (oproep Roemer om ondanks de formatie 
actie te ondernemen) en uw toezegging aan de Tweede Kamer om stappen te 

zetten met dit wetsvoorstel is de situatie ernaar om - ondanks de demissionaire 

status van het kabinet - de volgende stap in het proces zetten: de 

adviesaanvraag bij de Raad van State. Hiertoe is het de bedoeling het 

wetsvoorstel in de CFEZIL van 19 oktober en de MR van 29 oktober te agenderen. 

Indien u akkoord bent met de inhoudelijke aanpassingen aan het wetsvoorstel, 

wordt u verzocht in te stemmen met agendering in de CFEZIL. Na deze 
bespreking krijgt u separaat het aanbiedingsformulier voor de MR voorgelegd. 

Datum : 
..28 septëmbèr 2021 

'Onze referentie , 
2021-0000499912 
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Bijlage 1: beleidskeuzes naar aanleiding van de consultatie 

1 Algemene regels: landelijke verplichting vs gemeentelijke bevoegdheid 

- Er zijn grofweg twee manieren om de systematiek van algemene regels in 

te richten: ofwel via een algemene landelijke verplichting, ofwel via een 

gemeentelijke bevoegdheid om de algemene regels lokaal in te stellen. 
- Het is in beginsel het meest logisch om de algemene regels landelijk in te 

voeren. Het gaat immers om het gedrag van de verhuurder en zo 

ontstaan geen verschillen tussen gemeenten waar de regels in gemeente 

A wel gelden en in gemeente B niet. Echter bestaat er geen landelijke 

autoriteit die toezicht houdt op de woningmarkt, hetgeen betekent dat de 

handhaving van deze regels in dit geval een taak van gemeenten wordt. 

Deze systematiek is niet nieuw en sluit aan bij de toezichtstaak die 
gemeenten reeds hebben op onder andere de bouwregelgeving en de 

ruimtelijke ordening. Evenwel komt hier een financieel vraagstuk bij 

kijken in de vorm van een artikel 2-onderzoek inzake de financiële 

verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. 

Een alternatieve inrichting van het systeem is het creëren van de 

bevoegdheid voor gemeenten om de algemene regels in te stellen, 

waarop zij vervolgens ook moeten handhaven. Om een lappendeken aan 
gemeentelijke regels te voorkomen, worden de algemene regels wel 

landelijk geuniformeerd. Hiermee wordt dus geen directe plicht voor 

gemeenten geïntroduceerd, maar de mogelijkheid om van dit instrument 

gebruik te maken. 

- Alles overwegende stellen wij voor om de algemene regels 

landelijk in te stellen en gemeenten de taak te geven deze regels 

te handhaven. Met het oog op de financiële verhoudingen tussen Rijk en 

gemeenten zal ( I) in samenwerking met de directie BFR en de VNG een 

zogenaamd artikel 2-onderzoek uitgevoerd gaan worden en ( II) op basis 

van dit onderzoek op een later moment besluitvorming moeten 

plaatsvinden over de bekostiging van deze ( handhavings)taak 

(bijvoorbeeld via de Voorjaarsnota 2022). 

2 Huurprijzen in de gereguleerde sector: algemene regels vs 

vergunningsvoorwaarden 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek hebben huurder en verhuurder de 
vrijheid om onderling een huurprijs overeen te komen. Tegelijkertijd is het 

in de gereguleerde huursector zo dat de huurder bij een te hoge huurprijs 

binnen zes maanden naar de Huurcommissie kan stappen om via een 

uitspraak de huurprijs in overeenstemming te brengen met het WWS. 

Het voorliggende wetsvoorstel is uitdrukkelijk niet bedoeld om deze 

systematiek te heroverwegen of aan te passen (dit zou een meer 

fundamenteel traject vergen). Wel heeft het tot doel om het gedrag van 

malafide verhuurders te herstellen naar de norm voor gewenst gedrag. Uit 

de praktijk blijkt dat huurders in kwetsbare gebieden waar malafide 

verhuurders actief zijn vaak om uiteenlopende redenen ( zoals intimidatie 

en de angst dat een tijdelijk huurcontract niet verlengd wordt) niet bij 

machte zijn om zelf naar de Huurtomrnissie te stappen. Daarom maakt 

het wetsvoorstel het voor gemeenten mogelijk om in de gebiedsgerichte 

verhuurdervergunning de voorwaarde op te nemen dat de huurprijs 

conform het WWS moet worden vastgesteld. Dit richt zich dus op het 

Datum 
28>september 2021 

onze referentie 
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herstel van ongewenst gedrag naar gewenst gedrag in deze kwetsbare 

gebieden, zonder dat op systeemniveau een algehele bypass op het BW 

wordt gecreëerd. 
- Verschillende partijen - met name gemeenten - hebben in de consultatie 

verzocht om deze mogelijkheid niet in de vergunningsvoorwaarden maar 

in de algemene regels op te nemen. Echter zou dit het doel van dit 

wetsvoorstel voorbijschieten omdat het de facto zou zorgen voor een 

algehele bypass op het BW. Ons advies is daarom om het voorstel op 

dit punt, ondanks de wens van gemeenten, niet aan te passen. 

3 Huurprijzen in de vrije sector 

Enkele partijen - met name gemeenten - hebben de suggestie gedaan 

om óók het kunnen reguleren van de huurprijzen in de vrije sector (zowel 

aanvangshuurprijzen als huurverhogingspercentages) aan het 

wetsvoorstel toe te voegen. Hier is in beginsel niet voor gekozen omdat 

(I) het om de vrije sector gaat en ( II) dit ervoor zou zorgen dat het 

huurprijsbeleid feitelijk verschuift van het Rijk naar gemeenten. 

Daarnaast is het verder reguleren van de vrije sector zeer waarschijnlijk 

onderdeel van de formatiebesprekingen. Onlangs heeft u in dit kader ook 
een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitkomsten van het 

onderzoek naar huurprijsregulering van de vrije sector. Indien hiertoe zou 

worden besloten, is het wetsvoorstel zo ingericht dat een 'vergroting' van 

de gereguleerde sector automatisch onder de reikwijdte van dit 
wetsvoorstel zou komen te vallen. 

Om bovenstaande redenen is het voorstel om het reguleren van de 

huurprijzen in de vrije sector niet als zodanig aan het 

wetsvoorstel toe te voegen maar de politieke besluitvorming over 

huurprijsregulering in de vrije sector af te wachten. 

4 Regels inzake kamersgewijze bewoning 

Op het gebied van kamersgewijze bewoning ('onzelfstandige woonruimte') 

is in het huidige voorstel geen aanvullende regelgeving geïntroduceerd. 

Echter blijkt uit de consultatiereacties dat verschillende partijen er voor 

pleiten dit wel te doen, met name waar het gaat om de huurprijzen. 

In dit kader kan ervoor gekozen kan worden om het voor gemeenten 

mogelijk te maken om in de vergunningsvoorwaarden op te nemen dat 

ook de huurprijs van onzelfstandige woonruimten conform het WWS-

onzelfstandig vastgesteld moet worden. Het probleem hierbij is echter dat 

het huidige WWS-onzelfstandig volgens partijen tot te lage huurprijzen 

leidt, wat naar alle waarschijnlijkheid zal zorgen voor negatieve 

rendabiliteit voor verhuurders en vervolgens verdamping van het aanbod 

voor bijvoorbeeld studentenhuisvesting. Dit zou een onwenselijk effect 

zijn, zeker ook gezien het tekort aan studentenhuisvesting in de komende 

jaren. 

Het voorstel is daarom om het WWS-onzelfstandig vooralsnog niet 

aan de wet toe te voegen. Om evenwel tegemoet te komen aan de 

wens van diverse partijen, zal het WWS-onzelfstandïg nS 
herziening hiervan aan de wet worden toegevoegd. 

Datum 
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5 Positie van corporaties 
- Het huidige voorstel heeft woningcorporaties uitgezonderd van de 

vergunningsplicht. De algemene regels voor goed verhuurderschap zijn 

wel van toepassing op corporaties, omdat ook van hen verwacht mag 

worden dat zij zich als een goed verhuurder gedragen. Diverse 

consultatiereacties (van Aedes, corporaties en advocatenkantoor AKD) 

zijn hier kritisch op, omdat dit ( I) volgens hen onnodig is (' corporaties zijn 

al goede verhuurders'), ( II) zou kunnen leiden tot dubbel toezicht van de 

Aw en gemeenten en ( III) het gelijke partnerschap tussen corporaties en 

gemeenten schaadt. 
- Alles overwegende is het voorstel om aan deze deels terechte 

bezwaren tegemoet te komen, met name waar het gaat om het risico 

van dubbel toezicht en het gelijke partnerschap tussen corporaties en 

gemeenten. Dit kan door het systeem als volgt in te richten: 

o de algemene regels blijven van toepassing op de corporaties. Zij 

moeten zich als verhuurders immers ook aan de norm voor goed 

verhuurderschap houden; 

o het toezicht en de handhaving wordt belegd bij de Aw, hetgeen in 

de praktijk in feite vormgegeven wordt als een nadere codificering 

van de elementen die de Aw reeds meeneemt in het toezicht op 
corporaties (op grond van art. 61 Woningwet). Door deze 

inrichting wordt ook het gelijkwaardige partnerschap tussen 

corporaties en gemeenten niet geschaad. 

- Als ervoor gekozen wordt het stelsel op deze manier in te richten, 

ontstaat er geen rechtsongelijkheid tussen huurders die welen huurders 

die niet bij een corporatie huren. Evenwel zal dit ertoe leiden dat de 

praktische wegen die huurders van corporatiewoningen en huurders die 

bij particuliere verhuurders huren moeten bewandelen om hun recht te 

halen anders verlopen. Op hoofdlijnen: 

o huurders van een corporatiewoning kunnen voor individuele 
klachten/gevallen niet terecht bij ( het meldpunt van) de Aw, maar 

kunnen primair terecht bij de interne klachtenprocedure van de 

corporatie en daarna de onafhankelijke klachtencommissie (de 

Huurcommissie). Dergelijke gevallen kunnen aanleiding zijn voor 

de Aw om verdiepend onderzoek te doen en eventueel over te 
gaan tot maatregelen en interventies richting de corporatie. Het 

heeft hiervoor het bestuursrechtelijke instrumentarium van lasten 

en boetes tot haar beschikking. 

o huurders van een particuliere huurwoning kunnen terecht bij het 

meldpunt van de gemeente en bij misstanden kan de gemeente 

handhavend optreden via het klassieke bestuursrechtelijke 

instrumentarium. 

6 Huisvesting van arbeidsmigranten 

- Een deel van het wetsvoorstel ziet op de uitvoering van het rapport-

Roemer en neemt, ook conform de wens van de Tweede Kamer, de 
adviezen rondom huisvesting over. Een van deze punten is de 

kwaliteitseis van een persoon/huishouden per slaapkamer, waarbij 

bestaande huisvestingslocaties een ' redelijke' overgangstermijn krijgen 
voor de overgang/transformatie naar nieuwe vereisten. Uit de consultatie 

28 september 2021 

Onze referentie 
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blijkt dat enerzijds partijen als FNV en de Woonbond grote voorstander 

zijn van deze eis, terwijl anderzijds werkgevers en huisventers van 

arbeidsmigranten erop wijzen dat er voldoende aandacht moet zijn voor 

de haalbaarheid in de uitvoering en het effect op het bestaande tekort aan 

huisvestingslocaties. 

- Alles overwegende is het advies om een werkbare middenweg te vinden 

die enerzijds ertoe zal leiden dat alle locaties uiteindelijk aan de norm 

gaan voldoen en anderzijds ook ruimte voor de sector geeft om de 

overgang naar de nieuwe norm in een redelijke termijn vorm te geven. 

Wij stellen daarom, ook na overleg met het projectteam 

arbeidsmigranten n, 2.e—, voor om een 

overgangstermijn van tien jaar te hanteren voor bestaande 

locaties. Dit is gebaseerd op de gemiddelde investeringscyclus en de 

gemiddelde duur waarvoor vergunningen voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten worden afgegeven. In het geval een bestaande locatie 

eerder dan deze tien jaar gaat verbouwen, renoveren of transformeren 

gaan de nieuwe eisen gelden. 

7 Samenloop met traject BZK/JenV/EZK inzake crimineel gebruik van vastgoed 

BZK (directie D&B) werkt samen met JenV en EZK aan een traject inzake 
het tegengaan van crimineel gebruik van vastgoed. Vanuit dit traject 
bestaat er het voornemen om in het kader van de verhuur van 
bedrijfsruimten een soortgelijk wettelijk instrumentarium te creëren als 
deze wet doet voor woon- en verblijfsruimten. Het ligt daarom zowel 
inhoudelijk, wetstechnisch als financieel (gedeelde verantwoordelijkheid, 
red. - zie ook punt 1) voor de hand om het wetsvoorstel op dit punt uit te 
breiden, zodat ook verhuurders van bedrijfsruimten in aangewezen 
gebieden kunnen worden aangepakt die ondermijnende criminaliteit 
faciliteren, zoals de productie, handel en opslag van drugs, witwassen en 
illegale diensten ( o.a. opslag gestolen goederen, illegale prostitutie en 

illegale kansspelen). In de beleidsbrief van begin 2021 aan de Tweede 
Kamer en in de Memorie van Toelichting is deze aanvulling ook 
aangekondigd. 

- Op dit moment is dit traject echter nog niet zo ver dat het voorliggende 
wetsvoorstel nu al aangevuld kan worden. Om vertraging van dit 
wetsvoorstel te voorkomen is daarom het gezamenlijke voorstel 
van Wonen en D&B om parallel aan de adviesaanvraag bij de Raad 
van State een proces op te zetten met BZK ( directies D&B en 

Wonen), JenV en EZK dat ertoe moet leiden dat aan het eind van 
het jaar een inhoudelijk uitgewerkt voorstel beschikbaar is dat is 
afgestemd met alle betrokken partijen. 
Hierover kan dan politiek/bestuurlijke besluitvorming plaats vinden voor 
wat betreft de vraag of deze uitbreiding na advies van de Raad van State 
meegaat in het voorliggende wetsvoorstel, of dat de uitbreiding later via 
een Nota van Wijziging ( inclusief consultatie en advies Raad van State) 
ingevoegd wordt. 

Datum 
28 september 2021t-

-onze referentie 
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Ministerie van Binnenla_ ndse Zaken en_ 
Koninkrijksrelaties 

Aan de Voorzitter Van de Tweede Kamer der. Staten 
Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Datum 2$ MEI 1018 
Betreft Staat van de Volkshuisvesting 2019 

be-overgrote:meerderheid-vand e.Nederlandersis tevreden met de huidige; 
woningeen woonsituatie De ;afgelopen dríe`jaar hebben veel huishoudens hun 
woonwensen, kunnen realiseren. De verhuisdynarniek is aanzienlijk toegenomen 
en de betaalbaarheid van het`wonen is voor huurders en eigenáar=bewoners 
gemiddeld ,genomen stabiel tot licht- verbeterd. 
Naastdëze gunstige óntwikkeling°zijn`er echter nog: steeds knelpunten op de 
woningmarkt: Omdat vanaf de crisisjaren de woningbouw achterbleef bij de groei 
van de woningbehoefte bevindt het woningtekort zich.:op;een:relatief hoog niveau 
(29,3 duizend in 2019, 3;8% van de woningvoorraad). Pit, leidt tot knelpunten bij 
starters, en spoedzoekers 'in de stedelijke gebieden, en oplopende wacht- en 
zoektijden voor wonngzoekendén.zonder urgentie. Voordeze groepen fungeren 
particuliere huurwoningen ais springplank' van de-woningmarkt. í?è productie van 
huurwoningen doormarktpartijén =vaak middenhuurwoningen - is de afgelopen 
jaren_fors toegenomen. 

Om het woningtekort terug te dringen. is een hogere bouwproductie noodzakelijk. 
Hel: Wáaaroro verheugend dat de. woningbóuw in ,2018 `is aangetrokken, en dat de_ 
bouwplannen van gemeenten voor de periode tot 2030 een toenamé van de 
woningbouw tot 76 duizend woningen penjaar tonen. Daarmee. komt éen, afname. 
van de spanning óp de woningmarkt vanaf 2021 in zicht. Hét.reaiiseren van, deze 
76 duizend woningen, zal nog een grote inspanning vi a.ge' ook geIet. i de 
terugval in de afgegeven bouwvergunningen in het eerste kwártaal Daarom is het 
belangrijk dat gemeenten de kwaliteit van de bouwplannen intensief monitoren en 
in` samenwerking met provincies en marktpartijen bezien hoe de, plancapaciteit 
effectief kan worden omgezet in woningproductie, rekening houdend met de 
omstandigheden op de lokale woningmarkt. 

De regionale verschillen op de woningmarkt zijn groot. De grote -vraag naar 
woningen in de regio's Amsterdam. en Utrecht zal voorlopig wel aanhouden, 
ondanks dat deze steden al jaren een recordproductie aan woningen realiseren. 
De problematiek. in krimp en -anticipeerregio's vraagt om andere oplossingen dan 
in spanningsgebieden. 

Dit is in het kort het beeld van de woningmarkt volgens de "Staat .van de 
Volkshuisvesting 2019" en de onderliggende onderzoeksrapporten (vermeld in 
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'Kenmerk. 
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bijlage 1),;die u hierbij,áantreft.-_Dè onderzoeks.apporten'zijn bgschikbaar-op, 
rijksoverhëid.nl. 

in. dezè brief geef ik mijn reacr.tlè op de Staat van de Volkshuisvesting en: de. 
onderliggende onderzoeken aan de handvan de'actueie beleidstfierna's'Voo'r.een 
overzicht-van olie ontwikkelingen .verVYijs ik u naar'' de-samenvatting _In de Staat 
van-de volkshuisvesting en de kernpublicatie over de uitkomsten van. het Woon 
Onderzoek•Nederland ,2018"Ruimté'voor wonen". In. bij %lage 2 bij. deze brief ga ik 
in op moties en toezeggingen waarover ik heb :aoegeze gd. bij de Staat 'van, .de 
Volkshuisvesting te rapporteren 

Saaagkansen op-de woningmarkt Zicht. toegenomen maar'nog niet Vokóende. 

De-slaagkansen en het aantal gestarte huishoudens op de koopmarkt zijn. licht 
toegenomen. Er Is echter ook sari groeiende gràepatarters die aàngeeft wel. te. 
willen verhuizen maar dit.niet te kunnen. Ook stijgt de.gemiddeide leeftijd waarop 
starters voor het eerst .kopen. De slaagkansen van starters op de.huurmarkt zijn; 
sinds 2015 iichtafgenomen. Met.-name,In de vier grote steden kunnen,starEers 
moeilijker eenwoning vinden dan In 2015. 

Landelijk gezien slagen starters er tegenwoordig evèn.goéd In om hun 
woonwensen te:verwezeniijken als voorheen. Het aandeel starters op de 
woningmarkt dat een woning koopt, en niet eerst een periode huurt, is 
toegenomen van 26% naar 34%.tussen 20..15 en .2018. Wei lijkt de siaagkans 
voorzeen koopwoning in zeer sterk-verstedeiijiá gebied de laatste:jaren af te 
nemen. Het aantal recent gestarte huishoudens`in de viergrote steden (G4) dáalt 
.'sinds 2012' Koopstartérs zoeken in toenemende mátè hun eerste .koopw_ oning 
buiten.'de d4 of wijken uit naar:middenhuur, terwijl de..G4.bij huurstarters 
populair blijven. 

De gemiddelde leeftijd waarop starters in de huursector een woning.vinden is 
gestegen van 27,5 jaar In 2009.naar 28,8 jaar in 2018. Ook de.gemiddelde 
leeftijd van starters op de.koopmarictis toegenomen: van 28,5 jaar in.2009 naàr 
31 jaarzin 2018. Koopstarters die vanuit eenhuurwoning doorstromen. namen in 
dezelfde periode in gemiddelde leeftijd toe .van 35,4 naar 36,6 jaar. De toename. 
van de startleeftijden op de woningmarkt past in één maatschappelijkè trend 

waarbij langer wordt gestudeerd en een vast arbeidscontract niet meer 
vanzelfsprekend is. 

Ondanks de gestegen leeftijden zijn de slaagkansen van koopstarters sinds 2015 
gestegen; =ij konden vaker dan voorheen hun voorkeur voor een koopwoning 
realiseren, ondanks de toegenomen concurrentie van doorstromers. De 
slaagkanseni van huurstarters zijn echter licht afgenomen. Uit•hét WOON 20i8 
blijkt dat de doelgroep die graag wil verhuizen naar een huurwoning toeneemt, 
terwijl de groep recent verhuisde starters in de huur licht is gedaald. 

De toenemende dynamiek op de woningmarkt komt in alle regio's tot uiting in een 
toename van het aantal actiefwoningzoekenden naar een sociale huurwoning. 
Het onderzoek Stand van de woonruimteverdeling laat zien dat de zoek- en 
wachttijden voor woningzoekenden zonder urgentie de afgelopen drie jaar in alle 
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,regio's zijn toegenomen. In regio's met een ,gespannen wontngmarkt biijken de 
zoék-: en wachttijden voor sociale fiuurltioningen langer'dan gemiddeld: in 
gebieden met di hoogste spanning duurt het vinden van eed-gereguleerde 
'torporatiewoning gemiddeld 3Q maanden, in gebleden.'.met'de minste spanning 
.,gemiddeld i9. maanden. Dit is mede een gevolg, van een'hoog aandeel urgenten 
en direct bemiddelden in .gebieden met de hoogste spanning: 

,'Stárters.op.de-inroningmarkt'worde gètonfronteerd met het ópgèlopen 
woningtekort: Het,is Van belang dat de woningmarkt toegankelijk ,blljft.voor alle 
groepen;. ook voor starters in dé:grote steden. Alle: gemeenten werken nu aan 
nieuwe huisvestingsverordeningen ., Ik reken erop. dat gemeenten; met, name in de 
sterk verstedeiijkte:gebieden, aandacht hebben voorde toega nkeNjkheid, van hun 
steden, en in de lokale hulsvestinigWerordeníngen maatregelen opnemen om: zo 
te•zorgen voor betaalbare, Woningen voor starters en: specifieke dóelgroepen:zoaN 
;verplegers en lerarenin hun gèm'eenten. 

Gemeenten kunnende kansen, van starters vergroten door aanpassingen in de 
woonruimteverdeling, bijvoorbeeld loting voor"woningtoewijzing en dooi het 
labelen van woningen voor jongeren.. Voor de specifieke prob1eMatiék van starters 
.en spoedzoekërs Inde grote steden kunnen ,"friendscontracteC soms een 
.oplossing zijn. Ook flëxwonen kan'uitkomst beiden voor mensendiè.acuut op 
zoek zijn naar een woning. ,Extra aandacht van gemeenten voochet realiseren 
van tijdelijke woningen is, daarom wenselijk. In mei zal ik uw Kamer eenbrief 
sturen:waarin ik inga op de wijze waàrop ik de bouw van tijdelijke-woningen zal 
faciiiteren. 

Bouwplannen gemeenten zijn toegenomen, realisatie vergt extra harde 
plancapaciteit 

Uit de nieuwe inventarisatie blijkt dat gemeenten en provincies de bouwplannen 
hebben verhoogd tot 76 duizend woningen per jaar; boven dé:ambitte vàn-75 
duizend die ik in áe Nationale Woonagenda heb` vastgestel d. Ais deze plannen 
worden gerealiseerd zal het.woningtekort in 2030, rekening houdend met 
nieuwste woningbehoefteprognose; lager uitkomen dan in de vorige prognose: 
2,4% In plàats van 2,6%. 
Om deze bouwplannen te realiseren is het noodzakelijk dat de regio's de 
plancapaciteit omzetten in productie. De mate waarin plannen hard zijn zegt 
daarbij niet altijd voldoende over.de'vraag of een regio voldoende en snel genoeg 
kan bouwen. Soms liggen harde plannen waarvoor het bestemmingsplan, al 
gereed Is jaren ,op de plank, terwijl andere zachte plannen juist heel snel te 
realiseren zijn. 

De focus moet met name in de regio's waar de tekorten groot zijn liggen op een 
realistische programmering van bouwplannen, met voldoende plannen die snel 
genoeg te realiseren zijn. Natuurlijk zijn kaders vanuit Rijk en provincie bedoeld 
om daarbij een goede afweging te maken met andere (ruimtelijke) belangen, 
maar mogen deze niet onnodig in de weg staan. Daarom bied ik ondersteuning 
aan gemeenten en provincies bij de toepassing van de Ladder voor Duurzame 
Verstedelijking op een wijze die bijdraagt aan een efficiënte invulling van de 
bouwopgave. Momenteel loopt een onderzoek naar de Ladder voor duurzame 
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verstedelijking naar aanleiding van de motie Ronnes/laan-Geseischap1:. Hierin, 
wo'rdf bezien of; e Welke knelpunten gemeenten ervaren bijtoepassing van de 
Ladderen op welke wijze: deze'kunnen :worden opgelost. In dit onderzoek wordt 
expliciet aandacht besteed aan "overprogrammeren'. Voor de zomer zal ikm 
hierover' nader'informeren. 

be introductie van de NOVI en de,Omgevin"Wgt betekent een andere manier van 
'sturing vanuit Rijk'èn provincies, én een overgang van bestemmingsplannen naar 
één geméentelijk'.Omgevingsplan met verbrede relkwijdté..Ik.bezie daarom,hoe•ik 
binnen de NOVI en Omgevingswet het kaderv00r,provincieS en 9emeenten 20 
kan ,vormgeven, dat,.pro1.vincies beter in hun roi,wor1d.en gezeten explicieter ,de 
opdracht krijgen op, regionaal of provinciaal niveau te;borgen dager voldoende 
bouwplin_nen iiggèn. 

Het borgen van .voldoende tijdig -rëaliseerbàre plannen om de bouw-op peil te: 
houden is ook onderdeel Van de iangjarige sarnenwerking,die. ik met de meest 
,gespannen regio's:wil aangaan in het kader.van,;de woondeals.,_Met de gemeente 
Groningen en de:regio h ik,al deals gesloten: Er vinden nog: 
gesprekken plaatse met de inzet, om ookmet de Metropooiregfo Amsterdam; de 
-zuidelijke Randstad en' de regio Utrecht dit voorj"aar'tot tangjarige 
samenwerkingsafspraken inde vori wan woondeals te komen: Hierover ontvangt 
u een afzonderiijke;Kamerbriéf. 

Het Expertteam Woningbouw staat ook. in 2019 klaar om opdrachten aan te 
nemen en te heipen bij de opgave.. Het Expertteam Woningbouw biedt lokale 
partljèn.ondersteuning bij het vlottrekken Van bouwprojecten. Het expertteam 
WoningbóuW'Is eensamenvoeging van vier verschiliende exp'eetteams; 
Eigenbouw, Transformatie, Versnellen.en de-juri'disc'he expertpool planschade: De 
vorming van het nieuwe expertteam is,aangegrepen om:zich in een 
ggspreksronde:aan de G40,te presenteren. Uit het jaarverslag dat ik u hierbij 
aanbied blijkt dat.er afgelopen jaar door het hele land opdrachten zijn uitgevoerd 
met casusgerkht kortdurende ondersteuning door onafhankelijke experts op basis 
van 50/50 financiering dóor. het Rijken de gemeente. De experts bieden 
oplossingen voor vastgelopen of vertraagde. woningbouwontwikkelingen. 
Samenwerking Inde keten is daarbij essentieel. 

i TK 2018-2019 32847, nr. 460 
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Woningbouw. corporaties stagneert? 

Corporaties richten hun'aandacht op de grote' uitdagingen die herbeheer ende 
verduurzaming van dè woningvoorraad met zich rneebrengen.. De nieuwbouw 
krijgt minder prioriteit, 

be,corporatiewoningen worden :in:toenemende.mate bewoond door de. 
huishoudens waarvoor deze woningen bedoeld lijn dè lagere Inkomens. Het` 
aantal huishoudens behorend totale huurtoeslag"doelgroep met een huur boten de 
aftoppíngsgrens ("durëscheefheid").nam:met 56 duizend af tot 346 duizend in 
2018 in de:periocie: 2012 tot 20i5 nam deze dure scheefneid„getáismatig nog 
aanzienlijk toe. De Invoering van de eis van passend toewijzen in de;herziene 
WoningwëtheèR bijgedragen aan ci e 'afname van ci e dure'scheefheíd. 

Het aantal gereguleerde -tor)oratieWoningen bewoond door huishóudeft•s'meteen 
middeninkomen Of hoog Inkomen ('ddedkope scheefheid") nam af met bijna 75 
duizend` huishoudens, tot,4, 0 duizend huishoudens. Deze afriame is, tlevorderd 
door het huurbeleid dat nkomensafhankeiijke .; extra huurstijgingen mogelijk 
maakt De groei Van hët middënsegment m̀et 59 procent sinds 2012 fièëh ook, 
bijgedragen aan vermindering van de scheeftietd doordat meer midden én hoge 
inkomens konden doorstromen naar dè'vrije huursector: 

be toegenomen concentratie van lage Inkomens In de sociale. voorraad brengt 
entre sociáie problematiek met zich mee. De leefbaarheid loopt in wijken met een 
bovengemiddeld aandeel sociale, tíuurwoningen terug; mede door de r atieve 
toename van inwoners meteen laag inkomen in combinatie met de 
e*trarnuialisering van de GGZ en lnstroom van andere kwetsbare huurders., De 
constateringen in' het RIG0 rapport dat 1eefbaàrhádsproblemen toenemen in 
sommige wijken, mede door de instroom van kwetsbare huurders, lijken 
weerspie9eld in de.toenam-e van prestatieafspraken over de uitstroom uit 
beschermd wonen, over de aanpak van overlast en over bUUrtectivitèiten: over de 
aanpak-van de problematiek van leefbaarheid In wijken zal ik- uw Kamer separaat 
berichten. 

in 2018 werden circa 15 duizend nieuwe corporatiewoningen gerealiseerdi 
vergelijkbaar met 2016 en 2017, terwijl voor de crisis nog een niveau van circa 
28 duizend werd gehaald. De•afgegeven bouwvergunningen aan corporaties zijn 
in 2018 met Mtoegenomen, waardoor de bouwproductie in 2019 licht zou 
kunnen toenemen. Uitenquêtes door Aedes en Capital Value blijkt dat het gebrek 
aan locaties, de gemeentelijke vergunningverlening en de hoge bouwkosten 

2 Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 6-maart 20191zal de publicatie van de indicatieve 
Bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) plaats vinden . 1-n,.september en zal het onderzoek naar 
aanleiding van de motie Ronnes,c.s., waarin wordt g"agd:de .volkshuisvéstelijke opgaven voor 
corporaties af te zetten tegen:hun financiële positie, waarschijnlijk aan het, eind van dit jaar zijn afgerond. 
Mede als gevolg hiervan is de schets van de financiële positfe'van corporaties in deze Staat voornamelijk 
gebaseerd op het.Sectorbéeid van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). 
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belemmeringen volmen voor de bouw van corporatiewoníngen. De hoge 
bouwkosten en de :matiging van de aanvangshuren met het oog tip passend 
.toewijzen zorgen vooreen toename"van de'onrèndabele`top van investeringen`In 
sociale huunNo.ningen. 

ReactJe op "sectorbeeld 

De:AW"Oeft in haar Sectorbeeld aan 'dat de vérdiencapaciteit van.de.co1rporaties 
inde toekomma onderdruk"kan komen te staan,. bietfiame door,oplopendë'fiscàle. 
lasten en.beperkingen ven de mogelijkheden óm'huurstijgingen të:reatiseren 
vanwege:de:toegenomen aandacht voor betaalbaarheid ...ik herken de. genoemde 
risicosen ontwikkelingen. Ook zijn er-tussen regio's som 1s stevige verschillen in 
vólkshulsvestelijké'opgaven en beschikbare financiële middelen.. Inde 
wóntngmarktrêglo's Háaglanden%Middén-Holland/Rotterdám en West-i3rabant/Hart 

Van fade investerin scà atiteit achter bi hetian0lIjk. é. i Tezamen 
Ook ok de Métropoolreg o Amsterdam zit.onder het`landelijk ggrrii dele middelde: 

hebben de corporaties in deze .regio's ongeveer. 0,9 miljoen woningen. Als, op 
basis'va.n de gemiddelde energie-index wordt gekeken naardé 
verduurzamingsopgave dan behoren Haaglanden/Midden-Holland/Rótterdàm en 
Metropooirégio Amsterdam tevens`tot'de régio's"met de fioogsfé•opgevé; 

Met:de Aw. ben ik:van mening dat opgaven en middelen"met elkaar in balans 
dienen te zijn. Dit vereist allereerst inzicht inde-omvang van de.. 
volkshuisvestelijke op korte en lange termijn én een beeld ov ' de mate van 
regionale`spretding van deze opgavén: Ik.véMácht hier met het onderzóek,naar 
aanleiding van de motie.Ronnes'cit. eind Van, dit jaar meer: duidelijkheid over te 
kunnen geven. Bij dit onderzoek zullen"de Aw en WSW betrokken. worden. 

Tot"slot merkt de Aw op dat sprake is van de groeiende,omvang van de 
investeringsruimte in dè; niet-DAEB-tak van corporaties, waar vooralsnog een 
beperkt invésteringsprogramma tegenover' staat. Mét.de.Aw onderschrijf ik dat 
het vermogen is opgebouwd binnen 'de volkshuisvesting en ook ingezet moeten 
worden om de volkshuisvesting te.dienen. Dit kan,zowei binnen de niet-DAEB, 
door het bouwen van,middenhuurvoor middeninkomens, ' als. in DAEB-tak, 
bijvoorbeeld door het bouwen en vérduurcamen van sociale huurwoningen: Het is 
dan ook vin belang dat corporaties een beleid ontwikkélen-voor de inzet van deze 
middelen dat aansluit bij de lokale volkshuisvestelijke behoeften. In sommige 
gemeenten zal dit betekenen dat de. córporaties meer gaan irivesteren th 
middenhuur. In andere gemeenten kan het zijn dat corporaties besluiten een deel 
van de investeringsruimte..uit te keren aan. de DAEB-tak zodat het ingezet kan 
worden voor nieuwbouw of verduurzaming van sociale huurwoningen. 

Gemeenten kunnen de sociale woningbouw faciliteren doorafspraken te maken 
met ontwikkelaars over het aandeel sociaal, of door bduwiocaties aan te bieden 
aan corporaties.. In het overleg over woonvisies en prestatieafspraken en in de 
woondeals die ik met de spanningsregio's<sluit is de" omvang van de sociale 
voorraad daarom een belangrijk onderwerp. Ik roep gemeenten en corporaties 
daarom op om prestatieafspraken te maken over extra woningproductie en 
beschikbare locaties. Ook heb ik de procedure waaronder corporaties 
middenhuurwoningen kunnen bouwen substantieel vereenvoudigd. 

Pagina 6 van 14 



91 

Kenmerk 
x2019=0000250583 

Oe,Autoriteit Woningcorporaties Zal eind 2019 eenstap zetten'.in het uitbouwen 
van 'het Sectorbeeld naar een Staat van de Corporatíesëctor. In het kader van de 
ontwikkeling van refiectief tóezicht'<wórdt daarin niet aiieen' het functióneren wari 
corporaties maar ook de. werking van het corporatiebestel beoordeeld. Om overup 
te vermijden zal, ik de opzet van de. Staat.van de woningmarkt.erl dg 5taat:van de 
Volkshuisvesting opnieuw bezien. 

Krimp: rijkspetrokkénheid bïj verkennf g,probJèmatfek én oplossingen 

Bij deze Staat van de Volkshuisvesting zijn tevens twee rapporten over 
krimpregio's meegestuurd, Voningmarkt en leefbaarheid In krimpgebieden'-en 
`Ontwikkeling ván de ieégstand in krimpregio's : Krimpregio`s kennen een 
verschillende omvang en tempo Van recênte en toekomstige demografische 
krimp. Pas als een: structurele' daling van het aantal huishoudens inzet- voor de 
meeste krimpregio's ergens in dg komende 10„j aar- .zullen 00 (negatieve) effecten 
voor de woningmarkt groterworden De sterkste krimp heeft plaatsgevonden en 
wordt wordt ook voorzien in Noord- en Oost Groningen en 'ü 

Het afgelopen decennium.is er.sprakë:van:een licht dalende lèefbaarheidsbeleving 
in krt - gebieden; De'feefbaarheld ligt nu"-op het Nederiands.gemiddéide. Er Win 
de,,àfgelopen tienta..1ien laren minder nieuwbouw.gerealiseerd in deze regio's dan 
in; de rest van Nederland: Ais gevolg hiervan Is er sprake van een relatief 
verouderd- wonlr' ". naad. Het 1NaON 2018 kaat zien dat bewoners'aangeven 
nagenoeg even vaak recentelijk te hebb'enge7nvesteerd in renovatie en 
verbetering en verduurzaming °als landelijk bezien. OoWde.bereidheid tot 
verduurzaming in ;de toekomst is in krimpgebieden gemiddeld even hoog ais in de. 
rest van. Nederland. 

Dè koopsector inde krimpregio's kenteen lagere verkoopsnelheid: De 
prijsontMkkeling van woningen is mindér positief geweest dan in :de rest van 
Nederland. De verhuisdynamiek, het percentage. recent verhuisde. huishoudens, 
ligt in krimpgebieden gèmiddeld tets lager (13°!0) dan landelijk ( T5'/o). 
Het merendeel van de krimpregio's wordt geconfronteerd met een relatief hoge 
leegstand. Op dit moment staat 4% van de totale voorraad van 635 duizend 
woningen leeg;dit zijn25 duizend woningen. Bij dé meérgézinswoningen is de 
leegstand 8%. Rekening houdend met de ontwikkeling van huishoudens en 
woningvoorraad loopt de deegstand tot 2035 naar verwachting op met -10 duizend 
tot 15'duizend .woningen, terwijl de totale woningvoorraad toeneemt met 
maximaal 11 duizend woningen. 

In de anticipeerregio's staat 3% van de totale voorraad van 645 duizend op dit 
moment leeg, dat zijn 20 duizend woningen. In deze regio's. blijft het 
leegstandspercentage min of meer constant gedurende,de gehele periode tot 
2035. 

De roep om betrokkenheid en Inzet van het Rijk bij de krimpproblematiek Is 
groot. Ik ben daarom, zoals aangekondigd In de Kamerbrief die ik u in het najaar 
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heb toegezonden}, een expertisetraject gestart over de woningmarkt In 
krimpregio's waaronder de sloop- en herstructurering van woningen. Het doel Is 
om de kennis en ervaringen over de woningmarkt- en ruimtelijke opgaven op 
korte en lange termijn in kaart te brengen en een toekomstbeeld voor de 
woningmarkt In de regio's te vormen. Daarbij ga ik met de regio's In gesprek over 
welke belemmering en praktische oplossingen er zijn om overschotten in de 
woningvoorraad aan te pakken. 

Ten slotte 

De Staat van de Volkshuisvesting en de onderzoeksrapporten bevatten een 
veelheid aan informatie over de woningmarkt. Ik ga graag met u in gesprek over 
de bevindi---- 

De minister var} ginnenlandsë Zaken en Koninkrijksrelaties, 

drs. K.H. Oliórfehé•íf5•12.e 

•• . 1.2. d 

3TK 2018-2019 31757 nr. 97 
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Bijlage 1 Onderzoeksrapporten Staat van de Volkshuisvesting 2019 

1. "Ruimte voor wonen" Kernpublicatie Woon 20.18, Companen 
2. Woningmarkt en leefbaarheid in kr rhpgebieden, ABF 
3. Ontwikkeiing van de leegstá -d in .krimpregio's; ABF 
4. Invèntarisadè piancapàcitéit.2019, ABF 
5. Voó•uitzichtén 'óevolking, huishoudens en-woningmarkt2019, ABF 
6 De bouw dan-tijdelijke woning-en, Expertsecentrum Flexwonen 
7, Monitor Nieuwbouw Sociale huurwoningen 2019, Í]kx 
8 Jaarverslag 201$: Expertteam W•ningbtiuw 
9 Monitor Prestatieafspraken 2019, Companén 
10. Stand van de woonruimteverdéiing; Rlgo 
1.1. Ruimte en Wonén, Thema WOON 2018-4 apri1,2019 
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Bijfade 2 Motiei en toezeggingen Tweede Kamer 

In deze Staat wan de Volkshuisvesting Is'mede'op verzoek van Tweede: Kamer 
nader in gegaan óp enkele:ondenwérpen..In`onderstaande'wordt ingëgaán op de 
betreffende toezeggingen en moties. Ook maak ik Van de gelegenheid gebruik 
invulling te geven aan enkele andere moties én toezeggingen. 

Toezeggingen en moties op het gebied van woningbouw 
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft in de procedurevergadering: 
van; i4 fetiníarl 2019 ingéstemd.met hef verzoek van het lid Beckerman (SP) om 
een reactie aan mij'te vragen rover het bericht in het AD dat de nieuwbouw van 
sociale huurwoningen stil staat: 

De-nleuwt ouw .van corporaties bedroeg in 2014.t%m 2018:gemiddeld cá.:15 
.duizend woningen per jaar. In de jaren voor de crisis was dit.rond de 28. dtíizend. 
Dg,vergunningveriening voor corporagewoningen zal volgens de ,verwachting van 
hèt ÉIB oplopen tot ca 20 duizend .per jaar in 3023 Ik vén acht ëind 2019. de 
resultaten van hêt'ónderzoek, naar de opgaven en de financléle,draagkracht van 
corporaties 'te kurinen bekendmaken (motie Ronnes). 

Hét- lid Koerhuis heeft in het Al9emeen_Over1 .over ' de Bouwopgave (november 
2018) gevraagd om de plannenvoor tijdelijke woningen :te inventariseren. uit de 
opvraag bij provincies,door ABF van plannen voor _tijdelijke woningbouw in het 
kader van dé Inventarisàtie van plancapaciteit is gebleken dat de' registratiè en 
monitoring nog niettoegésnéden is op tijdeigke'woningen. Langs' een andere weg 
heb ik wel inzicht gekregen in de productie, van tijdelijke woningen,. namelijk door 
een,enquete onder de grootste aasbieders van tijdelijke woriingén:in het kader 
van het onderzoek tje bouw van.aijdelijke, won#n,gen.. Dit;,geeft het volgende beeld 
van de productie. 

Opgeleverde tijdelijke woningen, 2016-2018, prognose-2019 

Totaal 

2016 2017 2018 prognose 
2019  

3.210  1.367 2.230 2.674 
Artikel 1 Bron: De bouw van tijdelijke woningen, expertisecentrum Hekwonen 2019 

Om meer inzicht te krijgen heb Ik het CBS gevraagd om de.re§istratie van 
tijdelijke woningen te verbeteren. Daarnaast zal Ik aan het Planbureau voor de 
Leefomgeving vragen om.de omvang van de mogelijke geschikte locaties voor 
tijdelijke woningen in beeld te brengen. 

In mijn brief van 9 november 2018 gaf ik naar aanleiding van de motie 
Asscher/guma/Séegers aan dat In het voorjaar van '2019 gerapporteérd wordt of 
de investeringen In krïmpgebiéden en voor betaalbare nieuwbouw ook in de 
nieuwe InV.esteringsvoornemens van corporaties op peil blijven. De opievéring van 
een Integraal bestand met prognoses van corporaties (01 2018) héeft vertraging 
opgelopen. Deze toezegging kan Ik daarom nu nog geen gestand .doen..Ik 
verwacht u na de zomer te kunnen informeren. 
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Dé,motie van de leden Ronnes en,Kberhuis (32847-456j verzoekt de regering on' 
pij ;de volgende update. van de Inventarisatie Plancapádteit te falen zien in 
hoeverre.regio's voorde periode 2018 tot en met 2020 'daadwerkelijk' 
overprogrammeren (130% 1h harde plancapaciteit) en 'daarbij indien nodig.aiie. 
wettige middelen te gebruiken om,.dèze _doelstelling voor voldoende.'plancapaciteft 
te bereiken en daarover haifjaarl jks aan de hand van actuelere en meer accurate 
gegevens te informeren: 

th het rapport Invëntarisatiè plancapaciteit 2019 Wordt .aëngegevenwelké'harde 
plancapaciteit divèrse regio's hebben: Zoals tijdens het AO Bouwopgave. reéds` 
aangegeven is het nietwènselijk om landelijk in te zetten op over programmeren; 
omdat niet,alle regio`s;een.grote'bouwopgave kennen, en sommige, regió's: zelfs: 
nu.of op termijn krimpen. Zoals ik in de brief heb: aangegeven móet voor 
provinciesten gemeenten ,in met name regio's met;grote tekorten°de focus liggen 
opeen realistische programmeringvan.woningen Waarmeé tijdig voldoende 
gebouwd kan worden. Kaders vanuit het, Rijk moéten eraan bijdragen. Om die 
doeistelwling In de juiste afweging met andere,(ruimteiijke) doelen..te. 
ondersteunen. 

De *motie van, de: leden Ronnes en koerhuis (32847 3,79) verzoekt de zegering .om 
te stimuleren dat;de.provincies de'rem óp :reaiisatië van'harde plancapaciteit 
loslaten èn .ovër te gaàn. tof ovgrprogrammeren .en'óm te onderzoeken of een 
«spoedreparatie» van de Ladder van Duurzame Verstedei jking wenselijk is om te_ 
voorkomen ,dat overprogrammering bij de rechter geen st and houdt. In-de brief % 

ga Ik in. ' p de'Ladder van`Duurzam`e verstedelijking. 

Toezeggingen en modes over het corporátiebestel 
Ik Eieb de Tweede Kamertoegeze.gd (vooraf) te informeren over de uitzonderlijke 
gevalién,die het mogelijk maken dat publiekgeid wórdt'ingezét voor sanering van 
woningcorporaties In het niet ,DAEB=deel (T,202964). Tot.op Eieden hebben 
dergelijke gevallen zich niet voorgedaan. 

Mijn ambtsvoorganger~ heeft de Kamer, naar aanleiding van een vraag vamhet 1ia. 
Kóhler (SP), toegezegd om, voor zover mógélijk, _in de` Staat van dé 
volkshuisvesting eeïi jaarlijks overzicht van de markttoetsen te verstrekken 
(T02327). De.AW h'ééft.in 2018 22 aanvragen voor niet-Daéb actiWteiten door 
corporaties afgehandeld. 

Toezeggingen en mot+es over woonlasten en. scheefwonen 
rN!jn ambtsvoorganger heeft de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid 
Bikker_(ChristenUnie), toegezegd om jaarlijks de toename van, het dure 
scheefwonen te monitoren (T02280, T202748). Het dure scheefwonen is in 2018• 
afgenomen ten opzichte .van 2015 (WQON 2018) met 56 duizend huishoudens tot 
346 duizend. Dit is een gevolg van invoering van passend toewijzen in 2016. In 
'Ruimte Voor wonen' over het WoON2018 wordt ingegaan op scheefwonen. 

De heer Nijboer (PvdA) stelde in het ordedebat op 4 april vragen over de 
woonlasten van huurders. In de kernpublicatie 'Ruimtèvoor wonen" zijn de 
resultaten van het WoON 2018 over dit onderwerp te vinden. Omdat het netto 
besteedbaar inkomen van huurders in euro's gemiddeld harder steeg dan de huur, 
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nam de huurquote tussen 2015 en. 2018 licht afsmet 0,2,procentpunt. Het 
gematigde huursombeléid ván dé afgelopen jaren heeft- hieraa iiljgédragen. Dë - 
netto woonquote'van.huurders, het. deel van het besteedbaar inkomen dat wordt 
betaald aan de nettb woonuitgaven tinel energie), daalde m7 et 0,rocentpunt p 
van 35,4% naar 347%. De huurquote en woonquote Van h'ufshoudens die' 
behoren tot de aandachtsgroep huurtoeslag daalden tussen 201s en 2018,: Voor 
deze groep'IS de. betaalbaarheid van het wonen dus vèrtieterd. 

De;,netto koopquote;`het aandeel van het netto.besteedbaar inkoméh dat. 
eigenaarbewoners uitgeven aan hun koopwoning, nam tussen "2035 en: 2018licht 
af..(=0;29b), Dalende. bruto hypotheeklasten,. toegenomen ;onderhoudskosten en 
afnemend fiscaai.voordeei, hielden.-elkaar ongeveer in evenwicht: De netto. 
woonquote..ván eigénaerbewonett, de 'verhóudirig .t issen,het in'ko'men en . de 
totate'wóonuitgav;en (ind. energié),.daalde met O; naar 28,0°fo.: 

inzóomend op de groep, starters: In de. huursector zien. weeen;woonquóte,van 
gemiddeld 3.6% Landelijk e.n39% In de grote steden Dè groép •dié minder dan 
90% van'hetsociaái .minimum verdient (zip .ers,'ondememers„ jonge studenten) 
is niet meegenomen In, de genoemde quotes omdat door de,extreem lage 
inkornens' hun woonquotes;.ondanks.een huur die iageris`dan gémiddel•d, zo hoog 
uitvallen dat ze`het gemiddelde beeld_ vertekenem.Als we deze'groep,'die'sterk, 
oververtegenwoordigd Is in de stedelijke gemeenten en in de.G4 bijna een derde: 
van de: huurstarters uitmaakt, wei meerekenen komt de woonquote voor.recent 
gestarte•  huurders in Nederland op 48"rb uit, en in de grote steden: op 53%. 
Hoewel de pro biematiek''van. de groep met een inko ién onder 90% van, het. 
sociaal minimum eerder inde inkomenssfeer ligt ;dan in de woonlastensfeer ligt 
zal ik nader onderzoek doen naar de.inkomens- en woonsituatie van deze_ groep. 

Mevrouw Van, Brenk (SOPLUS) vroeg in ditzelfde ordedebat om informatie. over de. 
extra kosten voor mensen die aangewezen zijn op woonzorgcomplexen. Over dè 
individuele kosten van servicearrangementen in woonzorgcompen iex'zijn geen: 
data beschikbaar: Tenslotte, stelde . mevrouw Beckerman (SP) in dit ordede_ . fiat 
vragen: over de schimmeiprobierríatiek. Hgofdstuk 3 van de Staat van dé 
Volkshuisvesting gaat daar op in. Over de schimmelproblematiek'stuur ik u'.in mei 
2019 een afzondèrlijke :brief 

Middels de motie, van het lid Nijboer c.s. teeft u mij gevraagd te onderzoeken 
welke groepen mensen,problemen hebben met het betalen van de woonlasten en 

p n uw Kamer daarover te 
nformelren. De motie van het  e lid Nijboerr è.sis gediend tijdens de behandeling 
van het wetsvoorstel 'Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en 
het vervallen van de maximale Inkomensgrenzen)' omdat de vrees was dat door 
dit wetsvoorstel er meer huishoudens zouden zijn die problemen zouden hebben 
met het betalen van woonlasten. 

Betalingsproblemen en problematische schulden ontstaan zelden als gevolg van 
één oorzaak, maar zijn veelal gelegen in een combinatie van omgevingsfactoren, 
bewust en onbewust gedrag, onverwachte gebeurtenissen en in de persoon 
gelegen factoren. Daarom kan niet gesteld worden dat een (beperkte) wijziging in 
de ontvangen huurtoeslag (door het bovengenoemde wetsvoorstel) per definitie 
leidt tot problemen. Vanuit het kabinet is er aandacht voor het voorkomen dat 
betalingsachterstanden ontstaan, oplopen en. resulteren in problematische 
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schulden. Het'kabinét zet, .middels de.brede schuldenaanpak(Kamerstukken II 
2017 2018, 24 515; nr..431), in op maatregelen die daaraan bijdragen; zoals 
vroegsignalering, het tegengaan 'van áverkredltering en aandacht voormensen 
die minder zeifredzàam' zijn. In meiaai een voortgangsbrief brede 
schuidenaài pak aan,de Tweede. Kamer worden: gestuurd, 

Ín deze brief is aandacht besteed aan de woonlasten van'huurders en kopers. De. 
woonquotes van zowel kopers ais huurders hebben .zich sinds 201.5 grosso neodo 
gunstig ontwikkeld: De huurquote of kóopquate geeft:het aandeel van'het , 
besteedbaar inkomen aan dat huurders of kopers'áan huur:of-hypotheek. 
uitgeven. Het zegt:echter niets.over of:het inkomen dat.overbiijft na aftrek van 'de 
woonlasten voldoendels voor de overlge uitgaven en .of huurders of'kopers 
problemen: hebben :met`het betalen van dewoonlasten 

Uit de Aedes corpóratiemónitor4blijkt ;dat de totale betalingsachterstand bij 
huurders ven corpóratiewoningen im2017 ten opzichte van 2016 met 10,% is 
afgenomen. Dok het aantal huisuitzettngén van.huurders uit corporadewoningen 
daait al:enkele,jaren. In .20.17 waren 'er 3'.700 huisuitzettingen: Tenopzichte•van 
2016 was dat een daling.van 23%. Hoewel huurachterstanden,, Tiet de;enige, 
oorzaak zijn van huisuitzettingen, is 80%: het gevolg van huurachterstánden.-
Corporaties doen erailes aan om e-voorkomen lluursch`ulden oplopen en dat 
huishoudens uit huis ;moèten vrorden.gézet. Zo is de samenwerking met 
gemeenten eri sc.huldhulpveriening bij'het vroeg signaleren -verstrekt door het 
afsluiten van..convgnanten en het ;maken van prestatieafspraken hierover. 
Daarnaast. nemen, corporaties zelf steeds vaker maateregélen bij de eerste. 
signalen van huurachterstanden.. 

Uit de verantwoordingscijfers van corporaties (dVl) 2017 blijkt'ook de,trend dat er 
steeds minder huishoudens zijn met huurachterstanden. 

Aantal huurders met een 
huurachté'atand <'3_ maanden 

2016 2017 

Aantal huurders met een 
huurachterstand > 3 maanden 

127:108 
Bron: dVi 2017 

118.103 
2016 
'73.307 

2017 
> 65.892 

Met, betrekking tot kopers, met. betalingsproblemen Is. In de Staat van dg 
Woningmarkt (TK 201812019; 32847 nr. 449) gesteld dat .de:dalende trend van 
het aantai,consumenten met een. langdurige betalingsachterstand op de 
hypoth in het begin van 2018 verder is doorgezet. Ook het aantal 
verliesdeclaraties bij de NHG daalde verder van 650 duizend in het eerste 
kwartaal van 2017 tot 360 duizend in het eerste kwartaal van 2018. Het aantal 
nieuwe hypotheekgaranties_ lag in het eerste kwartaal van 20.18 ongeveer 8% 
lager dan een. jaar daarvoor. Het aandeel onder water staande hypotheken is.fors 
gedaald- van 35% in 3013 tot 6%, in het tweede kwartaal van 2018. Daaraan 
hebben zowel de prijsstijgingen als vrijwillige aflossingen (in totaal circa 75 
miljard euro) bijgedragén. 

Aedet corporatiemonitor huisuitzettingen en, huurachterstanden, juni 2017 
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Toezeggingen en moties over de spanning 'op de woningmarkt: en, tijdelijke 
verhuur 
Ik heb In 2018.toegezegd Inzake wonin gtekorten te . ondèrzoeken of het mogelijk 
is om .op basls van de béschikbare,data een spanningsindicator naar prijskiasse_te 
Ontwikkelen en hierover de' Tweede Kamer te rapporteren na' afro nding van het 
WOÓN 2018 (T202985). De spanningsindicator naar prijskiassè zal worden: 
gepresenteerd inde Staat;van.de woningmarkt 2019. 

Mijn voorganger.minister .. Blok heeft toegezegd eens.in de driejaar onderzoek te 
.doen, n1aar ;de:zoek-:en wachttijden inde:sociaie,huursecto.ren de'Tw eed  el,kamer 
hierover;te informere n (T$87¢): In hoofdstuk-2 wordt'ingegaan.op de 02 
uitkomsten van het onderzóek Stand van de woonruimteverdeling door Rlgo; en 
de. uitkomstenván,'het WoÓN 2Q18 op dit onderwerp. 

In de brief bij Staat'van:de .woningm rkt:2018 heli ik toegezegd uw Kamer in`het. 
voorjaar te informeren over.het.gebruik van tijdeiijke huurcontracten dooi 
verfhuurders. Ik heb het C85 opdracht;ggggven het gebruik van tijdelijke 
,contracten te onderzoeken: Ik;verwacht_het rapport vanhet CBS voor het 
zomerreces aan u te kunnen aanbiéden. 

Toezegging over thema Ouderei► 
Naar àánleiding van. de motiè Krol c:s:5 is in.'Ruimte:voor Wonen', de 
kernpublicatie vanhetWoON2018• een hoofdstuk gewijd aan de woonwensen van 
senioren. Het aandeel oudere huishoudens dat aangeeft'besiist'te willen 
verhuizen bedraagt zo'n 3% tot 4%, ongeacht léeftijd en woonsituatie.. Dit 
aandeel is door dè _jaren constant gebleven. Het,aantal oudere huishoud ensdat 
daadwerkelijk Is verhuisd in de afgelopen twee jaar is inde koopsector behoorlijk 
toegenomen ten opzichte van de.voorgaande twee WoON`s. Dit hangt samen met 
het aantrekken van de,woningm. arkt ook oudere huishoudens konden hun 
koopwoning weer beter-verkopen dan in de periode van de crisis cip de 
Woningmarkt. 

de leeftijd  van 65 - 74 jaar die bij verhuizing de vóorkeur,geven 
aan.,eén koopwoning, kiezen naar verhouding vaak voor zeen eengezinswoning. De 

helft van hen wenst eenvoor oudere, huishoudens geschikte eèngèzlnswpning'en 
de helft:geeft de,voorkeur aan'e'en appártement. Huishoudens. van 65 - 74. jaar 
die willen huren, kiezen juist` veel vaker voor een appartement dan voor een 
eengezinswoning. Huishoudens :í n Oe leeftijd wan 75 jaar en ouder kiezen bij 
verhuizing .overwegend vooreen huurappartement. Als men kiest voor kopen, dan 
willen de meeste huishoudens in deze leeftijdscategorie verhuizen naar een 
koopappartement. 

s TK 32 847, nr. 368 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 

Van 

De minister van BZK 

Directie Woningmarkt 

Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 
Directie Woningmarkt 

Contactpersoon 

Datum 

28 februari 2019 

Kenmerk 

AO Staat van de Woningmarkt 6 maart nota 

Aan leid ing/probleemstel ling 

Op woensdag 6 maart 2019 vindt van 16.00 tot 19.00 uur het AO Staat van de 
Woningmarkt 2018 plaats. 

Advies/actie 

U wordt gevraagd kennis te nemen van het bijgevoegde dossier. 

Betrokken BZK onderdelen 

Directie Woningmarkt & directie Ruimtelijke Ordening. 

Toel chting 

Op maandag 4 maart staat van 17.00 tot 17.30 uur het vooroverleg gepland. 

Een wenselijke uitkomst van het AO is dat de Kamerleden met deze ( nieuwe) 
inzichten er vertrouwen in hebben dat de noodzakelijke acties in gang zijn gezet. 
U heeft de afgelopen maanden regelmatig met de Kamer gesproken over de stand 

van zaken op de woningmarkt, de behoefte aanmeer woningen en de mate 
waarin u de noodzakelijke regie neemt. Inmiddels trekken de 
bouwproductiecijfers aan en zijn concrete resultaten bereikte met bijvoorbeeld de 
woondeal Groningen en de start van de Transformatiefaciliteit. 

Op de agenda staan 9, mogelijk 11 onderwerpen: 
1. Kabinetsreactie op het briefadvies van de Raad voor de leefomgeving en 

infrastructuur ( RH) over het versnellen van de woningbouwproductie 
2. Woondeal Groningen 

3. Samenhang evaluatie herziene Woningwet en Nationale woonagenda 
4. Oprichting Transformatiefaciliteit, een financieringsfaciliteit voor 

binnenstedelijke transformatie 
5. Afschrift.van de reactie op het rapport "Thuis in de toekomst; 

Investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking" van de Neprom 

6. Staat van de Woningmarkt 2018 
7. Middenhuur, starters en de rol van beleggers op de woningmarkt 
8. Leennormen 2019 

9. Opvolging diverse moties en toezeggingen over de woningmarkt 
10. Mogelijk Kamerbrief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene 

Woningwet 

11. Mogelijk Kamerbrief motie Ronnes c.s. 
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Het dossier bestaat uit 2 mappen. In de eerste zijn een spreektekst, factsheets en 
Q&A's opgenomen. De geagendeerde stukken zijn in een aparte map opgenomen. 

De spreektekst begint met een algemene tekst over de stand van zaken op de 
woningmarkt. Daarna volgen een aantal aparte spreekteksten over de overige 

geagendeerde onderwerpen, voor zover deze niet worden behandeld in de 
algemene tekst. 

Pol tieke context 

Het wordt een breed AO met veel onderwerpen. Politiek zal waarschijnlijk worden 
ingegaan op de bouwopgave en de woondeals. Op 7 maart gaat u de woondeal 
Eindhoven tekenen. Een van de, geagendeerde brieven gaat over middenhuur, 
starters en de rol van beleggers ( middenhuur komt ook aan de orde in de brief 
maatregelen huurmarkt en evaluatie Woningwet), hier kunnen vragen over 
worden gesteld, aangezien de wetsbehandeling 2 weken is uitgesteld. In diezelfde 
week vindt echter ook een 30-leden debat over de rol van beleggers plaats. 
Tijdens het AO kan mogelijk ook de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie 
herziene Woningwet aan de orde komen. De beleidsvoornemens in deze brief 
worden nader uitgewerkt en komen dan als concrete voorstellen bij de Kamer. 
Het gesprek nu kan vooral gaan over de principes en samenhang van de 
voornemens en de aandachtspunten die de Kamerleden bij de verdere uitwerking 
zien. Tot slot verstuurt u op 5 maart de brief over plan van aanpak motie Ronnes 
en uitstel publicatie IBW, maar is het onzeker of deze brief ook tijdens dit AO 
geagendeerd wordt. Voor al deze punten zijn een aantal Q&A's voorbereid. 

Op de agenda staat tevens de Kabinetsreactie op het Rli-advies "Versnellen 
woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit". Naar aanleiding van deze 
reactie kunnen er vragen zijn over overprogrammering. Eerder heeft u conform 
de huidige beleidslijn in de Kamer aangegeven dat overprogrammeren wenselijk 
kan zijn in gespannen regio's, om voldoende te bouwen voor de behoefte en dat 
de Ladder voor Duurzame Verstedelijking daarbij geen belemmering is, mits 
gemeenten goed motiveren dat*overprogrammeren nodig is. In de praktijk 
gebeurt het ook al, bijvoorbeeld in Amsterdam. U kunt dit antwoord herhalen en 

in het dossier is hiertoe een Q&A opgenomen. 

Communicatie 

Voor 6 maart wordt een interactieve pdf van de samenvatting van de Staat van 
de Woningmarkt op de website geplaatst. 

Bij het versturen van de Kamerbrief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene 
Woningwet is een persbericht uitgebràCht. Daarnaast heeft de MP het na de MR 
kort genoemd in zijn persconferentie. De media schreven hoofdzakelijk neutraal 
en feitelijk over de Kamerbrief, maar in een aantal berichten werd wel opgetekend 
dat stakeholders kritisch op de maatregelen reageren. 
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Majeure trajecten 

De Nationale woonagenda en de pijler toekomstbestendig wonen uit het Interbestuurlijk Programma 
bestaan uit een veelheid van acties. In de actielijst is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de 

voortgang alle afzonderlijke acties. Een deel van deze acties valt te clusteren en samen te vatten in 

grote trajecten. De voortgang van deze grotere -majeure- trajecten wordt hieronder toegelicht. 

Regiogesprekken en woondeals 

In het eerste half jaar van 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met vijf grote stedelijke regio's 
en zijn de vijf woondeals gesloten met Groningen (gemeente), het stedelijke gebied Eindhoven, de 

zuidelijke Randstad, de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht. Op dit moment lopen de 

gesprekken voor een zesde woondeal met de regio Arnhem- Nijmegen. Met deze inmiddels bijna zes 
woondeals is het doel om de woningproductie te versnellen door een intensievere samenwerking aan 

te gaan. De woondeals bevatten daarnaast bredere afspraken om de gevolgen van de krapte op de 

woningmarkt en de bredere verstedelijkingsopgave aan te pakken, zoals afspraken over de beheersing 
van de betaalbaarheid, de aanpak van excessen als huisjesmelkerij en de investeringscapaciteit van 

corporaties. 

In de vijf woondeals is men actief met elkaar aan de slag met de vertaling van de gemaakte afspraken 
naar concrete acties en de uitvoering ervan. Op Prinsjesdag heeft het kabinet aanvullend een 

woningmarktpakket van 2 miljard euro beschikbaar gesteld, waarvan .1 miljard euro om de 

woningbouw een impuls te geven. Met deze woningbouwimpuls worden regio's met een grote druk op 

de woningmarkt ondersteund bij het vergroten van het aanbod. De woondeairegio's zijn hierin 

prioritair, maar er wordt ook gekeken naar andere regio's met een bovengemiddeld woningtekort. 

Uitgangspunten voor een beroep op de woningimpuls zijn het versnellen van de bouw en het . 

vergroten van beschikbaarheid van betaalbare woningen voor starters en middeninkomens in een 
goede leefomgeving. De komende tijd wordt het afwegingskader nader uitgewerkt. Daarnaast zal 

binnen de regio's geprioriteerd worden op projecten die samen met BZK tot concrete aanvragen 

uitgewerkt worden. 

In de woondeals zetten Rijk en regio ook in op samenwerking rondom cruciale gebiedsontwikkelingen 
voor de regionale verstedelijking, waar naast woningbouw ook andere maatschappelijke opgaven als 

leefbaarheid, bereikbaarheid en verduurzaming samenkomen. Om in de bredere 

verstedelijkingsopgave tot een integrale visie te kunnen komen is besloten om met een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse ( MKBA) te werken. Met een MKBA kan naast financiële 

rendement inzicht worden verkregen in het maatschappelijk rendement. Op deze manier kan de 
effectiviteit van de investeringen worden nagegaan. 

Tenslotte zijn de woondealregio's actief betrokken bij het ontwikkelingen van oplossingsrichtingen 

voor stikstofproblematiek, en heeft de aanpak van deze problematiek ten behoeve van woningbouw 

ook juist in deze regio's prioriteit voor het Rijk, Daar waar het voorgestelde pakket aan maatregelen 
van het kabinet geen oplossing biedt voor woningbouw binnen de woondealregio's zal het Rijk actief 

meewerken aan het identificeren van alternatieve oplossingen. Wanneer stikstof een knelpunt is bij 

gebiedsontwikkeling voor woningbouw is het mogelijk om een bijdrage vanuit de impuls daarop in te 
zetten 
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Koppeling woningbouw en mobiliteit . 

Het vergroten van de plancapaciteit kan niet los worden gezien van bereikbaarheidsvraagstukken en 

de middelen van diverse partijen die hiervoor beschikbaar zijn. Bij de inzet op ruimtelijke ontwikkeling 
zijn goed bereikbare locaties voor hoogwaardig openbaar immers essentieel. Deze koppeling tussen 

woningmarktvraagstukken en bereikbaarheidsinvesteringen wordt vormgegeven door beide 
afwegingen te betrekken bij het halfjaarlijks bestuurlijk overleg MIRT. 

Begin januari zijn er door de G4 en het kabinet afspraken gemaakt over de aanpak van de grote 

nationale verstedelijkingsopgave. Mobiliteit is hier een belangrijk element in. De grote 

verstedelijkingsopgave en de oplossingen komen terug in onder meer de MIRT-afspraken, de NOVI en 
de woondeals tussen rijk en regio's. In diverse regio's wordt bovendien samengewerkt tussen Rijk en 

regio aan verstedelijkingsstrategieën, waarin keuzes rondom woningbouwlocaties en mobiliteit 

samenkomen. Deze verstedelijkingsstrategieën borduren voort op afspraken over woningbouw die in 

de woondeals al zijn gemaakt, maar leggen breder de verbinding met andere ruimtelijke thema's en 

beslaan vaak ook bredere gebieden. 

De woningbouwimpuls kan ook ingezet worden voor de directe infrastructurele ontsluiting van 
woongebieden. Wonen en mobiliteit worden daarbij in samenhang afgewogen. 

Aanpak krimp 
Naast de gebieden met de grootste spanning op de woningmarkt, dient er ook oog te zijn voor regio's 

waar de druk op de woningmarkt minder hoog is en op termijn minder woningen nodig zijn vanwege de 

verwachtte huishoudensdaling. Per Kamerbrief' van november 2018 heeft de Minister van BZK 

aangekondigd een expertisetraject over de woningmarkt in krimpregio's te starten. Dit traject heeft als 

doel kennis en expertise te genereren, die nodig is voor gemeenten, regio's, provincies, 
woningcorporaties en hun partners, om te komen tot een onderbouwde aanpak voor de verdunnings-

en tevens verduurzamingsopgave van de woningmarkt. 
Met een startbijeenkomst in februari is voortvarend een aftrap gegeven aan het expertisetrajectz. Het 

expertisetraject bestaat uit twee onderdelen; een reeks masterclasses en een drietal onderzoeken. In 

juni en oktober van dit jaar hebben de eerste twee masterclasses plaatsvonden. Bij deze bijeenkomsten 

zijn overheden, corporaties en koepels samen aan de slag zijn gegaan om specifieke vraagstukken een 

slag verder te brengen. Bij de eerste masterclass is onder andere besproken op welke manier inwoners 

beter betrokken kunnen worden bij de verduurzaming van hun woningen. Concrete aanpakken en de 
inzet van instrumenten werden gedeeld vanuit Parkstad Limburg3. In de tweede masterclass stond de 

samenwerking tussen woningcorporaties en de gemeenten centraal. Aan de hand van actuele casussen 

uit Oost-Groningen en Zuidoost Drenthe is besproken op welke manier gemeenten en woningcorporaties 

een rol kunnen spelen op de particuliere woningmarkt en hoe zij hier bij kunnen samenwerken en wie 

welke verantwoordelijkheden oppakt4. In 2020 worden ten minste weer twee masterclasses 

georganiseerd. 

Begin volgend jaar wordt een onderzoek opgeleverd waarin de omvang en kosten van de 

woningmarktopgave; de herstructurerings-, sloop- en verduurzamingsopgave in de krimp- en 
anticipeerregio's, in kaart is gebracht. Hiernaast wordt eind dit jaar van start gegaan met een verkenning 

naar de actuele beschikbare en mogelijk alternatieve financieringsinstrumenten om sloop- en 
herstructurering van particuliere woningen tot stand de kunnen brengen. Dit onderzoek is rond de zomer 

van 2020 gereed. Tot slot wordt in het kader van de Regiodeals een monitoringstraject opgezet dat kijkt 
naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de transformatie- en sloopopgave op het terrein van het 

' https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/14/aanbieding-tweede-voortgangsrapportage-actieplan-
bevolkingdaling 
Z https://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/aftrap-expertisetraject-woningmarkt-in-krimpregio-s 
3 https://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/masterclass-bewoners-in-beweging 
4 https://www.kennisvoorkrimp.ni/nieuws-over-krimp/masterclass-samenwerking-tussen-corporaties-en-gemeenten-bij-de-
opgaven-op-de-won i ng ma rkt-i n- krimpgebieden 
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wonen, zoals die in de Regio Deals van Zuid- en Oost-Drenthe en Parkstad Limburg is aangekondigd. 

De Kamer wordt hierover medio 2020 verder geïnformeerd5. 

Sociaal huurakkoord 
Aedes en de Woonbond hebben op 21 december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord voor drie jaar 

gesloten. In de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene woningwet van 22 februari 2019 
heeft de minister aangekondigd hoe en welke afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zij in de wet- en 

regelgeving kan faciliteren en verwerken. Het streven is om de afspraken rond de 

huursombenadering6 per 1-1-2020 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel is op 11 juli ingediend 
bij de Tweede Kamer. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is voorzien 

voor eind november. 
Hiernaast wordt separaat het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen voorbereid waarin de vraag om 

tijdelijke huurkorting te regelen en de mogelijkheid om zeer lage huren met een huursprong te 
verhogen (als alternatief voor de afspraak in het Sociaal Huurakkoord dat de maximale huurverhoging 

voor individuele woningen alleen voor woningcorporaties wordt verhoogd) worden meegenomen, in 
samenhang met de aangekondigde differentiatie in de DAEB-inkomensgrenzen, de andere inrichting 
van de vrije toewijzingsruimte en de uitwerking van de motie Ronnes c.s. die vraagt om eerlijkere 

inkomensafhankelijke huurverhogingen. Beoogd wordt dat dit wetsvoorstel voor 1 april 2020 
aangenomen wordt, zodat enkele onderdelen al van toepassing kunnen zijn op de huurverhoging per 1 

juli 2020 (verhuurders moeten hun huurverhogingsvoorstellen per 1 juli immers vóór 1 mei bij hun 

huurders indienen). Dit wetsvoorstel ligt nu voor bij de Raad van State en kan naar verwachting aan 

het einde van dit jaar bij de Tweede Kamer worden ingediend. 

Evaluatie woningwet 

Op 22 februari 2019 is de evaluatie van de herziene Woningwet aan de Tweede Kamer gestuurd. In 
die brief is onder andere ingegaan op de afspraken in de Nationale woonagenda over passend 
toewijzen, de tijdelijke verhoging van de inkomensgrens in de corporatiesector, de huurprijsgrens en 

de mogelijkheden voor differentiatie naar huishoudsamenstelling bij toewijzingen. Inmiddels zijn 

wetgevingstrajecten om de aanpassingen n.a.v. de evaluatie door te voeren nagenoeg afgerond. Doel 

is om voor de kerst in consultatie te gaan. Daarnaast gaan diverse niet-juridische trajecten lopen, 

waaronder de versterking van de lokale driehoek, waarbij eveneens met verschillende 
koepelorganisaties opgetrokken zal worden. 

Koopmarkt en hypotheekverstrekking 

Elk jaar wordt in het platform hypotheken' door het Rijk en de sector gekeken naar het wegnemen 

van knelpunten rondom maatwerk bij hypotheekverstrekking. In 2019 is in het platform hypotheken 

o.a..gesproken over het gebruik van de mogelijkheden omtrent toetsing op werkelijke lasten en 
verduurzaming van het particuliere woningbezit. De Kamer is voor de zomer geïnformeerd over de 

belangrijkste opbrengsten. 

De toegankelijkheid van Nationale Hypotheek Garantie wordt vergroot door de verhoging van de 
kostengrens naar €310.000 en de verlaging van de premie naar 0,7% per 1 januari 2020. 

5 https://www.rijksoverheid.ni/documenten/kamerstukken/2019/09/20/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-regio-envelop-
20182019 

6 Het gaat hierbij om inhoudelijke wijziging van de berekening van de huursombenadering; lokale afwijking 
toestaan bij grote investeringsopgave en beperkte investeringscapaciteit; vaststellen van huursombenadering op 
inflatievolgend niveau 
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Betaalbare verduurzaming 

28 juni 2019 is door het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor de gebouwde omgeving zijn 
daar o.a. voorstellen opgenomen om tot en met 2030 1,5 miljoen woningen te verduurzamen en zo de 
overstap te maken van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Dit moet leiden tot een reductie van 

3,4 Mton CO2. De invulling van de reductieopgave moet haalbaar en betaalbaar zijn. Het streven is 
dat de verduurzamingsopgave voor de bewoners gemiddeld genomen woonlastenneutraal moet 

kunnen plaatsvinden. Naast het. verlagen van de kosten van de verduurzaming via opschaling, 

innovatie en subsidie, zal ook een Warmtefonds hieraan bij gaan dragen. Het Warmtefonds biedt 

financiering van verduurzaming voor alle particuliere woningeigenaren en voor Verenigingen van 
Eigenaren. Het fonds is er mede op gericht om financieringsopties te geven aan mensen die nu op 
grond van de leennormen moeilijk of geen financiering kunnen krijgen. 
De gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. In het voorstel voor het 

Klimaatakkoord is opgenomen dat de gemeente, met betrokkenheid van stakeholders, uiterlijk in 2021 

het tijdpad voor de wijken vastlegt die voor 2030 van het aardgas af zullen gaan. 
Daarnaast zijn ook afspraken opgenomen met verhuurders. Verhuurders zullen de komende vier jaar 

100.000 huurwoningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken (de Startmotor). Daarmee zal in korte 

tijd veel ervaring worden opgedaan bij het aardgasvrij maken van grote aantallen huurwoningen 

waaruit lessen getrokken kunnen worden voor verdere opschaling 

Ambities woningcorporaties 

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het verwezenlijken van de ambities op de 

woningmarkt. Het bouwen van meerwoningen, verduurzamen van de voorraad en betaalbaar houden 
van het wonen, vergen aanzienlijke financiële inspanningen van de sector. Tegen dat licht is de 

verhuurderheffing in 2018 met 100 min. verlaagd en is er met Prinsjesdag een heffingsvermindering 

van 1 mid. op de verhuurderheffing geïntroduceerd. In de gesprekken die BZK voert met de 
verschillende regio's zijn de ambities van de woningcorporaties en de financiële mogelijkheden 
onderwerp van gesprek. Daarnaast wordt in 2019 naar aanleiding van de motie Ronnes en afspraken 

uit het Klimaatakkoord de opgaven en middelen van de corporatiesector op de korte en lange termijn 

in kaart gebracht. De resultaten worden voor de zomer van 2020. Aan de hand daarvan kan bepaald 

worden of en welke beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

Middenhuur 

Op 28 mei jl. is de Wet maatregelen middenhuur (vereenvoudiging markttoets en een verduidelijking 

van de Huisvestingswet) aangenomen door de Eerste Kamer. Voor de zomer is de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de verdere uitwerking van de noodknop middenhuur. Daar bleek tevens dat zowel 

gemeenten als marktpartijen - om uiteenlopende redenen - de gekozen uitwerking niet optimaal 
vonden en meer ruimte wilden voor lokaal maatwerk. In de brief bij de Staat van de Woningmarkt is 

aangegeven dat een aantal moties - waaronder de motie over de noodknop - in samenhang bekeken 
zal worden om zo eventuele negatieve stapeling van regelgeving te voorkomen. 

Aandachtsgroepen 

Sommige huishoudens op de woningmarkt hebben een extra steuntje nodig om een geschikte 
woonruimte te vinden. Voor verschillende groepen zijn er inmiddels aparte programma's gestart 
(meerjarenprogramma beschermd wonen, actielijn wonen en zorg/ programma langer thuis, actieplan 

studentenhuisvesting, actie-agenda vakantieparken, dak- en thuisloze jongeren en de 
stimuleringsaanpak flexwonen). Per 1 januari 2020 kunnen verhuurders een beroep doen op de 

vrijstelling in de verhuurderheffing voor tijdelijke woningen. Verder wordt er momenteel gewerkt aan 

een nadere uitwerking van de Aanpak misstanden arbeidsmigranten (waar huisvesting een belangrijk 

thema in is) en een aanpak dakloosheid. 
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Goed verhuurderschap 
Met partijen is verkend hoe excessen op de woningmarkt kunnen worden aangepakt en voorkomen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om discriminatie, huisjesmelkerij, onterecht bemiddelingskosten en de rol 

van de huurder waar die effect heeft op het goed functioneren van de verhuurder. Het plan van 

aanpak Goed verhuurderschap is in november 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden en we zijn in 

afwachting van behandeling ervan. De maatregelen die in de aanpak zijn genoemd, zijn door de 

gezamenlijke partijen in uitvoering genomen. 

Op 6 november 2019 is met de samenwerkingspartijen een bestuurlijk overleg gevoerd over de 
voortgang. Het resultaat daarvan is een kamerbrief die in november aan de Tweede Kamer wordt 

aangeboden. Separaat is een brief discriminatie op de woningmarkt aan de Tweede Kamer 

,aangeboden. De brief discriminatie introduceert aanvullende maatregelen tegen discriminatie, mede 

op verzoek van de Tweede Kamer. 
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Betreft Maatregelen woningmarkt 

De woningmarkt kent grote krapte. De vraag naar woningen is sterk toegenomen 
door onder andere bevolkingsgroei, trek naar stedelijke regio's, een toename van 
eenpersoonshuishoudens, de lage rente en gestegen inkomens. Daarentegen is de 
bouw van woningen met name tijdens de crisis sterk achtergebleven. Het gevolg is 
snel stijgende huizenprijzen, blijvend lange wachtlijsten in de sociale huur, en een 
groot tekort aan betaalbare middenhuurwoningen. 

Het kabinet vindt het belangrijk dat er voor diverse groepen zoals starters, mensen 
met een laag of middeninkomen, ouderen en andere kwetsbare groepen, zoals dak-
en thuislozen, voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn, of dat nu huren of 
kopen is. Voor diverse groepen knelt het in het bijzonder op de woningmarkt. Vooral 
in de steden treffen zij vaak.hogere huur- en koopprijzen. In deze brief schets ik de 
inzet van het kabinet om te komen tot een toekomstbestendige woningmarkt waar 
iedereen prettig kan wonen. 

Het kabinet heeft vanaf het begin prioriteit gegeven aan de woningbouw. Afspraken 
over woningbouw en stadsontwikkeling zijn een belangrijk onderdeel van Nationale 
woonagenda, ontwikkellocaties in de ontwerp-NOVI en de woondeals die ik heb 
gesloten met vijf regio's waar de bouwopgave het grootst is. Daarnaast bied ik ook 
breder aan gemeenten ondersteuning bij het versnellen van woningbouwprojecten 
met de transformatiefaciliteit binnenstedelijk bouwen en het expertteam 
woningbouw. Tegelijkertijd voorkom ik dat mogelijkheden voor financiering onnodig 
worden beperkt (onder meer met initiatieven in het Platform hypotheken en de 
eerdere verlaging van de NHG-premie) en heeft het kabinet specifieke aandacht voor 
de ontwikkeling van het middenhuursegment (onder meer de samenwerkingstafels 
middenhuur). Maar het is allemaal nog niet genoeg om starters en gezinnen snel aan 
een betaalbare woning te helpen in de grotere stedelijke regio's. 

De zorgen bij woningzoekenden over het vinden van een geschikte woning zijn 
terecht. En de uitdagingen om deze problemen op te lossen zijn groot voor alle 
partijen op de woningmarkt, van gemeente tot ontwikkelaar, en van 
woningcorporatie tot bouwer, als ook voor het Rijk. Het afgelopen jaar zijn bijna 
75.000 woningen opgeleverd via nieuwbouw en transformatie. De verwachting is dat 
ook dit jaar 75.000 woningen kunnen worden gebouwd, maar de jaren erna komt de 
woningbouw in de knel. De Nationale woonagenda en woondeals vormen een stevige 
basis om verder samen te werken aan de gezamenlijke opgave waar we voor staan 
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en om de bouwproductie langjarig hoog te houden. Maar om echt te zorgen dat we 
sneller meer betaalbare woningen kunnen bouwen is een grote stap vooruit nodig 
van alle partijen. De urgentie hiervan wordt breed gedeeld, zoals ook blijkt uit de 
debatten die we in uw Kamer hebben gevoerd. 

Het kabinet neemt daarom een pakket aan maatregelen om de verschillende 
aspecten van de woningnood aan te pakken. Met een woningbouwprogramma van 2 
miljard euro kunnen sneller en meer betaalbare woningen worden gebouwd in een 
goede leefomgeving. Dit programma bestaat uit de volgende elementen: 

1. Een budgettaire impuls voor de woningbouw: met een woningbouwimpuls van 
1 miljard euro wordt per 2020 gewerkt aan het inlopen van het woningtekort 
en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. We geven een boost aan 
de bouw van betaalbare woningen, inclusief bijdragen aan de infrastructurele 
ontsluiting die daarvoor nodig is, het adresseren van de stikstofuitspraak voor 
de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. 
Conditionaliteit en additionaliteit zijn kernprincipes. Het gaat erom dat het 
sneller bouwen van meer betaalbare woningen in schaarstegebieden wordt 
aangejaagd om te zorgen dat middeninkomens toegang houden tot de 
woningmarkt. We vragen en stimuleren gemeenten en marktpartijen om 
maximaal bij te dragen aan dit doel. 

2. Het aanjagen van de bouw via de verhuurderheffing met een impuls van 1 
miljard euro: hiermee ontstaat een gerichte stimulans voor woningcorporaties 
en andere verhuurders die meer betaalbare woningen bouwen. Dankzij de 
extra middelen kunnen verhuurders meer sociale en middenhuurwoningen 
gaan bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en 
verduurzaming van de bestaande voorraad. De impuls van 1 miljard euro kan 
flexibel over de tijd worden ingezet om zo direct aan te sluiten bij de noodzaak 
voor de bouw van meer betaalbare woningen.' Daarnaast komt er een 
vrijstelling voor de bouw van flexwoningen, zodat snel extra woningen worden 
gerealiseerd waarmee diverse groepen geholpen zijn ( bijvoorbeeld studenten, 
dak- en thuislozen, mensen die er ineens alleen voor komen te staan).2 

3. Beleid voor een beter functionerende woningmarkt: de krapte op de 
woningmarkt leidt tot hogere woonlasten, stagnerende doorstroming en soms 
tot excessen. De slagingskansen van starters, kwetsbare groepen, ouderen en 
lage en middeninkomens verdienen aandacht. Naast het meer bouwen van 
woningen is aandacht nodig voor het behouden,van betaalbare woningen in de 
bestaande huurvoorraad en een betere verdeling van de bestaande voorraad. 
Hiertoe beperkt het kabinet onder meer het aandeel van de WOZ in het 
woningwaarderingsstelsel, pakt het scheefwonen aan en vergroot de ruimte 
voor het lokale maatwerk door woningcorporaties. 

1. Impuls van 1 miljard euro voor de woningbouw 

Meer betaalbare woningen bouwen is uiteindelijk de beste oplossing om de gevolgen 
van de krappe woningmarkt voor mensen tegen te gaan. Om te zorgen dat starters 
en lage en middeninkomens sneller een woning kunnen vinden, geeft het kabinet 
een additionele woningbouwimpuls van 1 miljard euro aan de bouw van betaalbare 
woningen, inclusief de bijdragen aan de infrastructurele ontsluiting die daarvoor 

1 De impuls is in het Belastingplan vormgegeven als een structurele heffingsvermindering van 100 miljoen 
euro per jaar ( 1 miljard euro in de eerste tien jaar). 
z Deze vrijstelling wordt gedekt uit een zeer beperkte verhoging van het tarief van de verhuurderheffing. 
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nodig is, het opvangen van de potentiële gevolgen van de stikstofuitspraak voor de 
woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. Zo wordt 
het woningtekort ingelopen en de bouwproductie langjarig hoog gehouden. 

Vooral in en rondom de grote steden loopt de bouw van betaalbare woningen terug. 
De kosten zijn hoog, omdat het op gang brengen van een gebiedsontwikkeling duur 
is. Er kunnen hoge kosten gepaard gaan met de ontwikkeling van het gebied 
(bijvoorbeeld de kosten voor de uitplaatsing van bedrijven, sanering, aankoop of 
onteigening van gronden), het direct bereikbaar maken van het gebied3, 
investeringen in verduurzaming, maar ook omdat we betaalbare woningen (sociale 
huur, middenhuur en goedkope koop) willen in een kwalitatief goede leefomgeving. 
Bovendien leidt de uitspraak van de Raad van State over de compensatie van de 
gevolgen van de stikstofuitstoot tot hogere kosten. Het gevolg is dat binnen een 
woningbouwproject nu of dure woningen gebouwd moeten worden, of dat het heel 
lang duurt voordat gestart kan worden met de woningbouw. Dat moet anders. 

Datum 
17 september 2019 

Kenmerk 
2019-0000489676 

Door hoge kosten van gebiedsontwikkelingen ligt de gemiddelde prijs van . 
nieuwbouwwoningen momenteel rond de 400.000 euro. Dit is een prijs die vaak ver 
buiten het bereik ligt van starters en mensen met een laag of middeninkomen. Het 
kabinet wil met de woningbouwimpuls het woningtekort inlopen door de bouw van 
betaalbare woningen te stimuleren en de bouwproductie langjarig hoog houden. Door 
onder voorwaarden aanvullende middelen beschikbaar te stellen, kan de 
Rijksoverheid sturing geven en zorgen dat er sneller en meer betaalbare koop- en 
huurwoningen worden gebouwd in een kwalitatief goede leefomgeving. Zo worden 
65.000 woningen sneller en meer gebouwd die geschikt zijn voor middeninkomens, 
starters en lagere inkomens. Deze noodzaak is in eerste instantie zichtbaar in de 
regio's waarmee woondeals zijn gesloten. Hier is sprake van een sterke 
bevolkingsgroei en een groot woningtekort. Zo geeft het kabinet een belangrijk 
signaal aan de gemeenten, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars: we 
moeten flink doorbouwen, en we moeten betaalbaar bouwen. 

Om een Rijksbijdrage te kunnen, krijgen uit de woningbouwimpuls moet een regio 
aan voorwaarden voldoen, deze breng ik de komende tijd met betrokkenheid van 
partijen in beeld. Conditionaliteit en additionaliteit zijn daarbij kernprincipes. Zo 
moet de bijdrage sneller meer betaalbare woningen mogelijk maken. Het Kabinet wil 
dat., starters en mensen met een laag en middeninkomen profiteren van de bijdrage, 
en gemeenten en andere partijen die baat hebben bij de woningbouw een maximale 
bijdrage leveren in (financiële) middelen om dat voor elkaar te krijgen. Zo borgen we 
dat de winst niet in de zakken van grondspeculanten belandt, maar dat het ten 
goede komt aan de samenleving. Dat moet ook blijken uit een businesscase die de 
gemeenten per woningbouwplan maken en door externe deskundigen laten toetsen. 
Als uit de businesscase blijkt dat een gemeente of andere belanghebbenden de 
kosten voor de woningbouw zelf kunnen dragen, dan kan geen beroep worden 
gedaan op de woningbouwimpuls. Businesscases zullen in goede samenwerking 
tussen mijn ministerie en gemeenten en andere betrokken partijen tot stand komen. 

3 Bijvoorbeeld de bijdragen aan de uitbreiding van de fietsinfrastructuur, parkeervoorzieningen op afstand of 
aansluiting op de bestaande weg/ov infrastructuur. Het is belangrijk om wonen en mobiliteit in samenhang af 
te wegen. Besluitvorming over de infrastructuur loopt via de reguliere bereikbaarheidsprogramma's en het 
bestuurlijk overleg MIRT. 
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2. Het verder aanjagen van de bouw met 1 miljard euro via de verhuurderheffing 

Met de woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de nieuwbouw van betaalbare 
woningen voor starters, ouderen en mensen met een laag en middeninkomen. De 
wachtlijsten in de sociale huursector zijn hoog en het tekort aan 
middenhuurwoningen knelt, waardoor mensen met de laagste inkomens en 
middeninkomens moeilijk een woning met een betaalbare huur kunnen. vinden. Ik 
vind het belangrijk dat woningcorporaties en andere verhuurders zorg blijven dragen 
.voor een veilige en prettige woonomgeving. 

Met een heffingsvermindering in de verhuurderheffing van 1 miljard euro geeft het 
kabinet een gericht stimulans voor woningcorporaties en andere verhuurders die 
meer betaalbare woningen bouwen. Woningcorporaties en andere verhuurders 
kunnen voor starters, gezinnen en andere kwetsbare groepen, zoals dak- en 
thuislozen, een extra nieuwbouwwoning met een betaalbare huurprijs bouwen, in het 
sociale en middenhuursegment. Eerdere heffingsverminderingen voor nieuwbouw 
waren sneller uitgeput dan verwacht. Bij deze structurele heffingsvermindering is 
geen sprake van een jaarlijks plafond, de impuls kan flexibel over de tijd worden 
ingezet om zo direct aan te sluiten bij de noodzaak voor de bouw van meer 
betaalbare woningen. Het kabinet zal ervoor zorgen dat het budget over de jaren 
heen op gemiddeld 100 miljoen euro per jaar uitkomt4. 

Het kabinet roept woningcorporaties en verhuurders op om spoedig aan de slag te 
gaan met het bouwen van betaalbare huurwoningen. Omdat het kabinet structureel 
middelen vrijmaakt, gaat de bouw van deze woningen niet ten koste van de 
verduurzaming of betaalbare huren van de bestaande woningen in het sociale 
segment. Ook houden woningcorporaties en verhuurders ruimte om te bouwen voor 
het middenhuursegment en middeninkomens, zoals mogelijk gemaakt met de 
vereenvoudiging van de markttoets. Met deze ruimte kunnen corporaties ook een 
belangrijke rol blijven spelen in herstructureringsgebieden en 
stadsvernieuwingsprojecten die nodig zijn om de leefbaarheid in wijken te 
verbeteren. 

Afgelopen voorjaar informeerde ik u over de stimuleringsaanpak flexwonen. Deze 
aanpak richt zich op het versneld realiseren van tijdelijke en flexibele woonvormen, 
die voor veel mensen een groot verschil kunnen maken: Zo worden onder meer 
jongeren en studenten geholpen, net als mensen die er onlangs alleen voor zijn 
komen te staan en andere kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen. Deze 
zogenoemde spoedzoekers hebben snel een huis nodig en kunnen daar niet al te 
lang op wachten. 

Het kabinet heeft besloten om een vrijstelling in de verhuurderheffing mogelijk te 
maken voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen6. Tijdelijke woningen die in 
de periode tussen 2020 en 2024 worden gebouwd, worden maximaal 15 jaar 
vrijgesteld van een verhuurderheffing. Daar waar een bestemmingsplan nog niet 
onherroepelijk is, kan zo in korte tijd en flexibeler de woningvoorraad worden 
uitgebreid. Om mee te kunnen doen in de samenleving'is het van belang dat er 
voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor de kwetsbaarste groepen. Ook 
daar kunnen tijdelijke en flexibele woningen snel voor zorgen. Ook de middelen uit 

4 De begrotingsregels van het kabinet worden in acht genomen. 
5 Zo wordt mede invulling gegeven aan de motie Ronnes, Koerhuis over het maken van afspraken met 
woningcorporaties om beschikbare middelen in te zetten voor meer middenhuurwoningen in de vrije sector. 
6 Deze vrijstelling wordt gedekt uit een zeer beperkte verhoging van het tarief van de verhuurderheffing. 
Deze vrijstelling wordt gedekt uit een zeer beperkte verhoging van het tarief van de verhuurderheffing. 
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de woningbouwimpuls kunnen ingezet worden voor projecten die zich richten op dit 
type woningen. 

Naast een financiële impuls moet flexwonen structureel op de kaart worden gezet. Ik 
wil gemeenten daarom over de streep trekken om actief aan de slag te gaan met 
flexwonen en deze woningen te realiseren. In samenwerking met provincies en 
gemeenten richt ik versnellingskamers in om concrete projecten en locaties in een 
stroomversnelling te krijgen. Daarbij wordt in overleg met betrokken partners 
gezocht naar de match tussen vraag en aanbod. Ik zal de opdracht van het 
Expertteam Woningbouw uitbreiden, zodat gemeenten ook proactief kunnen worden 
opgezocht die nu nog onbekend zijn met flexwonen en waar flexwonen mogelijk een 
uitkomst biedt. Ieder kwartaal zal ik uw Kamer informeren over de vorderingen bij 
gemeenten, provincies en het expertteam om op die manier ook inzicht te krijgen of 
de potentie en de kansen die flexwonen biedt goed benut worden. 

3. Een beter functionerende woningmarkt 

De krapte op de woningmarkt leidt tot snel stijgende woonlasten, stagnerende 
doorstroming en soms tot excessen. Daarvoor heeft dit kabinet de volle aandacht. 
Met een woningbouwimpuls wordt de bouw van betaalbare woningen gestimuleerd, 
waaronder middenhuur en gereguleerde huurwoningen, zodat de beschikbaarheid 
voor deze groepen verbetert. Met een pakket maatregelen worden betaalbare 
woningen in de bestaande huurvoorraad behouden, de bestaande voorraad beter 
verdeeld, krijgen woningcorporaties lokaal meer mogelijkheden en werken we aan 
een betere balans tussen starters en beleggers. In het kort ziet dat er als volgt uit: 

Datum 

17 september 2019 

Kenmerk 

2019-0000489676 

M°<  

• Beperken van het aandeel van de WOZ-waarde in het 
Woningwaarderingsstelsel op 33 procent. ' 

betaalbare 
huurwcóningë6 in 
>e,sta.a.M.d.g voor a 

• Betere toegang van meerpersoonsnuishoudens tot de sociale huursector, 
• Bevorderen doorstroming mensen mrr een hoog (midden)inkomeri met 
een passende huur. 
• Mogelijkheid van een tijdelijke huurkorting. 

• t uitbreiden vrije toewijzingsruimte woningcorporaties. 
Resterende ruimte passend toewijzen meenemen naar volgende jwar. 
Makkelijker schuiven tussen de DAEB en niet-DAEB portefeuille. 

• Met een andere belasting van het vermogen in Box 3 worden beleggers in 
woningen zwaarder belast. 
• Uitwerking zelfbewoningsplicht bestaande bouw. <. 

• Verkennen van een grens op de loan-to-value ratio van buy-to-let 
hypotheken, een differentiatie van de overdrachtsbelasting en een andere 
wijze van belasting van huurinkomsten. 
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Behoud van betaalbare huurwoningen in de bestaande voorraad Datum 
17 september 2019 

Kenmerk In de regio's met de grootste woningtekorten, veelal de grote steden, stijgen de 
huizenprijzen veel harder dan in andere delen van Nederland. De huizenprijzen zijn 2019-0000489676 

gerelateerd aan de zogenaamde WOZ-waarde van een woning. De WOZ bepaalt ook 
mede hoe hoog de huur mag zijn van een sociale huurwoning. Een woning krijgt in 
de grotere steden door de snel stijgende huizenprijzen sneller genoeg punten om 
verhuurd te kunnen worden in het vrije huursegment. Zo komen steeds meer sociale 
huurwoningen in het vrije huursegment terecht, terwijl die daar langs andere 
maatstaven niet thuishoren. Het gevolg is dat vooral in de grote steden lagere 
inkomens steeds meer moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. Het 
kabinet beperkt het aandeel van de WOZ in het puntenstelsel daarom tot 33 
procent.' Zo zorg ik voor meer woningen in het gereguleerde segment en 
tegelijkertijd voor lagere huren voor mensen met de laagste inkomens. 

Betere verdeling van betaalbare huurwoningen in de bestaande voorraad  

Naast het behouden van betaalbare woningen in de bestaande voorraad neemt het 
kabinet ook maatregelen om de bestaande voorraad van betaalbare huurwoningen 
beter te verdelen. Daarvoor neemt het kabinet drie maatregelen, namelijk een 
differentiatie van de inkomensgrenzen, het verbreden van dë vrije toewijzingsruimte 
en een verbetering van de doorstroming. Zo verbeteren de kansen van starters, 
kwetsbare groepen, mensen met lage en middeninkomens, en ouderen om een 
woning te vinden passend bij de levensfase en de financiële mogelijkheden. 

Gezinnen met een laag middeninkomen komen moeilijk aan een woning. Door de 
inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens te verhogen naar € 42.000 en die 
voor eenpersoonshuishoudens licht te verlagen naar € 35.000, wordt deze beter 
gericht op de betaalbaarheid voor de huishoudens. De potentiële doelgroep blijft 
daardoor grosso modo gelijk. Zo komen gezinnen met een laag middeninkomen in 
aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie, zonder dat 
daarmee de kansen van de huishoudens met de minste ruimte om woonlasten te 
dragen onder druk worden gezet. 

Mensen met een hoog (midden)inkomen die in een sociale huurwoning wonen 
kunnen een hogere huur betalen die beter past bij de kwaliteit van de woning. Zo 
dragen zij bij aan de mogelijkheden voor verhuurders om te investeren in 
nieuwbouw, verduurzaming of het betaalbaar houden van de huren. Mensen met een 
hoog (midden)inkomen kunnen er ook voor kiezen om te verhuizen, dan komt er een 
woning beschikbaar voor mensen die op de wachtlijst staan en op basis van hun 
inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daarom maakt het 
kabinet het mogelijk om een huur te vragen die past bij het inkomen van huurders 
en de kwaliteit van de woning. Voor hoge middeninkomens gaat het om een 
maximaal toegestane huurverhoging van €50 per maand en voor hoge inkomens 
€100 tot aan de maximale huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. 

Verhuurders krijgen tevens de mogelijkheid om een tijdelijke huurkorting te geven 
aan huurders die qua inkomen recht hebben op huurtoeslag, maar een huur hebben 
boven de toepasselijke aftoppingsgrens. Door een huurkorting te verstrekken voor 
maximaal drie jaar ontstaat de gelegenheid na een (onverwachtse) verandering in de 

7 Eventuele budgettaire gevolgen van een beperking van het WOZ-aandeel in het woningwaarderingsstelsel 
en andere maatregelen worden bij het hoofdbesluitvormingsmoment, in overleg met het ministerie van 
Financiën, bezien. 
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situatie van een huurder om te zoeken naar een passende en betaalbare oplossing. Datum 

Ook kan hiermee doorstroming worden gestimuleerd naar een passende woning doorl7 september 
afspraken te maken over huurgewenning. Kenmerk 

2019-0000489676 

Vergroten lokaal maatwerk woningcorporaties 

Corporaties krijgen ook meer mogelijkheden om flexibeler te reageren op de 
specifieke behoeften en wensen die lokaal spelen. Daarvoor neemt het kabinet 
maatregelen om meer lokaal maatwerk in de vrije toewijzingsruimte mogelijk te 
maken, de verkoopregels te versoepelen en het inzetten van dure sociale woningen 
voor middenhuur makkelijker te maken. 

Momenteel hebben corporaties 10 procent vrije toewijzingsruimte waarmee 
maatwerk mogelijk is, bijvoorbeeld voor starters en'grote gezinnen. Deze ruimte 
wordt echter weinig gebruikt, terwijl er wel behoefte is aan meer ruimte voor lokaal 
maatwerk. Door lokaal beleid en differentiatie mogelijk te maken, zorgt het kabinet 
ervoor dat de vrije ruimte beter wordt gebruikt. De maximale vrije ruimte kan 
worden verhoogd tot 15 procent als corporaties, gemeenten en huurders gezamenlijk 
beleid hiervoor vaststellen. Dit draagt bij om de betaalbaarheid en beschikbaarheid 
voor bepaalde huishoudenstypen te vergroten of om draagkracht te versterken in 
wijken of complexen. Indien de lokale situatie of wensen geen aanleiding geven tot 
het maken van beleid hebben corporaties 7,5 procent vrije toewijzingsruimte. 

Corporaties moeten 95 procent van de huishoudens met recht op huurtoeslag die ze 
jaarlijks huisvesten passend toewijzen (met een huur die niet hoger is dan de 
aftoppingsgrens in de huurtoeslag). Hiermee is er 5 procent ruimte om maatwerk toe 
te passen voor situaties waarin een iets hogere huur wel wenselijk is, bijvoorbeeld 
met het oog op diversiteit in de wijk of omdat een huishouden een grote woning 
nodig heeft. Het kabinet maakt het gemakkelijker om ook hier meer lokaal beleid te 
maken door het mogelijk te maken dat niet-gebruikte ruimte meegenomen kan 
worden naar een volgend jaar. 

Om sneller in te kunnen spelen op de lokale woonbehoeften en woonwensen werkt 
het kabinet ook een voorstel uit om het verschuiven van woningen tussen de DAEB 
en de niet-DAEB portefeuilles makkelijker te maken. Daarnaast volgt een voorstel 
om de verkoopregels voor corporaties te vereenvoudigen en daarin op te nemen dat 
woningen die worden verkocht eerst aan de huurder moeten worden aangeboden. 
Hiermee ontstaat er lokaal meer ruimte om te zorgen dat woningen zo goed mogelijk 
worden ingezet. Een dure woning kan dan bijvoorbeeld makkelijker worden verkocht 
of verhuurd in de middenhuur, waarmee middelen vrijkomen voor nieuwe sociale 
woningen. Ook kunnen huurders een aanbod krijgen om hun huurwoning te kopen, 
waarmee de corporatie de marktwaarde voor de woning ontvangt en het aantal 
scheefwoners kan worden teruggebracht. 

Het kabinet is van oordeel dat de differentiatie van de inkomensgrenzen en de 
aanpassing van de vrije toewijzingsruimte goed zijn te onderbouwen als aanvulling 
op het besluit van de Europese Commissie uit 2009 over de voorwaarden waaronder 
corporaties staatssteun kunnen krijgen. Omdat er altijd een risico bestaat dat de 
Commissie achteraf oordeelt dat dit niet het geval is en de verleende steundan moet 
worden teruggevorderd, gaat het kabinet vooraf in gesprek met de Europese 
Commissie. 
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Verbeteren balans tussen starters en beleggers 

Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen starters en particuliere beleggers 
op de woningmarkt. Het kabinet zet erop in dat de positie van starters wordt 
verstevigd ten opzichte van beleggers, zodat starters meer kansen maken op de 
woningmarkt. Bij beleggers is onderscheid te maken:tussen partijen die een 
duurzame verbinding aan willen gaan met de Nederlandse woningmarkt en partijen 
die vanuit speculatieve oogmerken handelen. We moeten niet alle beleggers over 
één kam scheren. Een stabiel beleggingsklimaat is nodig voor de beschikbaarheid 
van voldoende kapitaal om woningen te kunnen bouwen. Het gaat om de balans 
tussen het vergroten van het aanbod middenhuurwoningen, de aanpak van 
speculanten en meer kansen voor starters. Het kabinet heeft op 6 september 2019 
de contouren geschetst van een aanpassing van box 3, waarin voor het eerst zal 
worden gerekend met de werkelijke verhouding van spaargeld, beleggingen en 
schulden per belastingplichtige. Hoewel deze aanpassing primair is gericht op het 
tegemoetkomen van spaarders, zullen beleggers — zoals beleggers in woningen -
zwaarder worden belast in box 3. Schulden worden in het nieuwe box 3- stelsel niet 
meer gesaldeerd met de bezittingen, maar worden tegen een realistische rente 
aftrekbaar. Daardoor wordt het voor beleggers fiscaal minder aantrekkelijk om hun 
(woning)beleggingen in box 3 met schulden te financieren. 

Voor malafide verhuurders ziet het kabinet geen, ruimte op de woningmarkt. Ik zet 
de aanpak van malafide verhuurders voort in samenwerking met diverse partijen. 
Strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke boetes zijn al langer niet meer 
aftrekbaar door ondernemers. In het verlengde daarvan stelt het kabinet voor om 
ook verbeurde bestuursrechtelijke dwangsommen niet meer aftrekbaar te laten zijn. 
Zo worden de principes van goed verhuurderschap beter recht gedaan. Ook werk ik, 
mede naar aanleiding van de motie Dik- Faber, samen met de gemeenten Utrecht, 
Rotterdam, Maastricht, Den Haag en Amsterdam uit in hoeverre een 
zelfbewoningsplicht voor bestaande koopwoningen een passende maatregel is om de 
bestaande koopvoorraad te beschermen met het oog op het eigendomsrecht, het 
recht op vrijheid van vestiging en vrij verkeer van kapitaal. In nauwe samenwerking 
met gemeenten bekijk ik praktijkcasussen en zal ik uw Kamer eind dit jaar 
informeren over een uitwerking. 

Ook heeft het kabinet oog voor het voorkomen van risico's voor de financiële 
stabiliteit van de woningmarkt. Ik wil dat beleggers bijdragen aan een stabiele 
woningmarkt, ook wanneer het economisch slechter gaat. Daarom kijk ik of de 
manier van financieren van verhuurwoningen aansluit bij een toekomstbestendige 
woningmarkt en overweeg ik om de maximale loan-to-value voor zogenaamde buy-
to- Iet hypotheken te begrenzen. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de minister 
van Financiën. Daarnaast is uw Kamer reeds toegezegd om te kijken naar een 
differentiatie van de overdrachtsbelasting voor starters en beleggers, om te bezien in 
hoeverre dat uitvoerbaar, effectief en proportioneel is, en naar een andere wijze van 
het belasten van huurinkomsten. Bij al deze ontwikkelingen zal het kabinet in 
samenhang bezien in hoeverre een maatregel noodzakelijk en proportioneel is om 
een stapeling van maatregelen te voorkomen. 

Tot slot 

Met een woningbouwpakket van 2 miljard euro geeft het kabinet een stimulans en 
vervolg op de Nationale woonagenda en de woondeals. Ook is er aandacht voor het 
behoud en betere verdeling van bestaande betaalbare huurwoningen. Het kabinet 

Datum 

17 september 2019 

Kenmerk 

2019-0000489676 
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nodigt met dit pakket iedereen, en in het bijzonder gemeenten, ontwikkelaars en Datum 

woningcorporaties, uit om aan de slag te gaan met het bouwen van meer betaalbare 2019 17 september 

woningen en het samen aanpakken van de obstakels die we onderweg tegenkomen. Kenmerk 
Daarvoor zal ik de komende periode in gesprek blijven met mijn 2019-0000489676 

samenwerkingspartners over het sneller realiseren van bouwplannen voor betaalbare 
woningenen het waarmaken van de plancapaciteiten. Deze uitnodiging is niet 
vrijblijvend. Alle partijen moeten een stevige stap vooruit zetten om sneller, meer 
betaalbare woningen te realiseren. Laten we de vaart erin houden voor een 
toekomstbestendige woningmarkt waar iedereen prettig kan wonen. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

drs. K.H. 011ongren 
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Voortgang dataverzameling plancapaciteit 
Ondertussen hebben 8 van de 12 provincies data aangeleverd over de woningbouwplannen van 
100 woningen of meer. De provincies Utrecht en Noord-Brabant zullen spoedig volgen. De 
provincies Groningen en Drenthe hebben nog niks aangeleverd, daar lijkt ook weinig beweging en 
urgentie te zijn. In het najaar zal ABF weer starten met de halfjaarlijkse uitvraag plancapaciteit ten 
uitvoering van de motie Koerhuis & Ronnes. Het is de bedoeling dat ABF de uitvraag naar 
woningbouwplannen gaat integreren in hun uitvraag. Zo ontstaat er een halfjaarlijkse uitvraag 
waarbij er geaggregeerd op gemeenteniveau een beeld komt van de plancapaciteit en een 
gedetailleerd beeld van de woningbouwplannen van 100 woningen en meer. Dit detail niveau 
bestaat onder andere uit fasering en programmering. 

Dat we nu voor een groot deel van Nederland in kaart hebben welke woningbouwplannen er zijn, 
wil niet zeggen dat we weten wáár deze plannen in Nederland moeten landen. De provincies 
Noord-Holland en Limburg hebben via hun eigen planmonitor een volledig ruimtelijk overzicht van 
de woningbouwplannen. De provincies Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht 
gebruiken de planmonitor wonen. Bij deze provincies verschilt het in hoeverre het volledig is 
ingevuld. Utrecht is vrij compleet, in de provincie Zuid-Holland mist bijvoorbeeld de complete regio 
Haaglanden, die nog met Excel lijsten werken. Deze locatiedata is ook niet binnengekomen met de 
inventarisatie van de woningbouwplannen. 

Op meerdere fronten merken we dat deze locatiedata toch erg essentieel kan zijn. Een voorbeeld 
hiervan is het in kaart brengen van de stikstofproblematiek. Om goed in te kunnen schatten hoe 
veel stikstofruimte er nodig is voor de bouw, is het van belang om te weten waar en wanneer 
welke woningbouwplannen worden opgeleverd. We zijn ondertussen gestart met gesprekken met 
Stichting de Nieuwe Kaart, dit is een platform die de informatie van de planmonitoren van de 
provincies combineert op 1 kaart. Zij hebben voor ons verschillende scenario's geschetst hoe dit 
platform landelijk dekkend kan worden. Hier onder het scenario dat het meest kansrijk lijkt. 

Scenario 2 (decentraal, met ondersteuning): 

- BZK investeert in het faciliteren van provincies en gemeenten. Bijvoorbeeld door het 

opstellen van een duidelijk uitwisselformat ( inhoudelijke en technische eisen voor aan 

te leveren databestanden), waarbij provincies en gemeenten hun eigen systemen 

(indien voorhanden) kunnen blijven gebruiken. En mogelijk ook door het aanbieden van 

een centraal monitoringssysteem ( al dan niet via onderaannemer), voor degenen die 

daar gebruik van willen maken. Dit zou provincies die nog niet tot nauwelijks 

planlocaties monitoren helpen dat wel te gaan doen en biedt de provincies die dat al 

wel doen de mogelijkheid gezamenlijk dezelfde stap naar noodzakelijke vernieuwing 

van hun monitorsysteem te zetten. 

Een variant hierop is: het Rijk legt provincies de verplichting op een 

woningbouwplannen bij te houden en die frequent met haar te delen ( Daarbij is de 

vorm binnen bepaalde kaders vrij, maar is het niet vrijblijvend. Voor het Rijk is de inzet 

licht, maar vergt wel durf en lef). 

Stichting ondersteunt met beheer en analyses en is aanspreekpunt voor gemeenten, 

zodat onafhankelijke partij de dataverwerking en —analyse doet. Onder andere de 

vertrouwelijkheidsproblematiek blijft daarmee beheersbaar. 

Om in te kunnen schatten of dit scenario haalbaar is, is het nodig om inzicht te hebben in de 
mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving en bestuurlijke verhoudingen om gemeentes 
zich hieraan te laten committeren. Dit in het geval er gemeentes zijn die niet willen meewerken, 
zoals we nu ook al merken. Deze vraag zetten we graag uit bij de directie BFR. 
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Openstaande acties/afspraken 

Aanwezigheid bij BO's namens BZK. 
óízz-• vraagt ? en •2 met een 
voorstel te komen op basis van 
ervaring BO MIRT en BO 
Leefomgeving. Dit voorstel wordt 
besproken in regieteam. 

Voorstel 5` Zk Minister, 15--'-21 (of 
5.1.2-é), 6:1.2.' , trekker betreffende 
provincie. 

Actiehouder 

512,ryq 

Wanneer? 

doet verzoek 31 
juli aan 5• en 5 i . 

Stand van zaken? 

Mail verstuurd. 

Uitgangspunt is volgende verdeling over BO's: 

BO MIRT BO Woóndeal 

Groningen 

Arnhem/Nijmegen 

Eindhoven 

Utrecht 

MRA 

Te bespreken opgave 

Bouwopgave Groningen en 

Drenthe 

Bouwopgave Gelderland ( incl. 

Arnhem-Nijmegen en Food Valley) 

Bouwopgave Noord-Brabant ( incl. 

regio Eindhoven) 

Bouwopgave Utrecht ( incl. U16) 

Bouwopgave N-Holland en 

Flevoland ( incl. Metropoolregio 

Amsterdam) 

Zuidelijke Randstad Bouwopgave Zuid-Holland 

(incl. Haaglanden en Rotterdam) 1 

MIRT Oost Bouwopgave Overijssel 

MIRT Zuid Bouwopgave Limburg 

MIRT Noord Bouwopgave Friesland 

MIRT Zuidwest Bouwopgave Zeeland 

Voorstel m.b.t. vertegenwoordiging op BO's: 

• Voor de BO's Wonen/woondeal kan voorstel 5- ""2-'è gevolgd. Dus: minister, 2:é  
(of`,2:e- ),,E;e,r•:_  , trekker betreffende provincie. Overweging is 

hier nog of aanwezigheid trekker woondeal aanwezig is. 
• Voor BO's MIRT geldt dat delegatie klein moet worden gehouden. Afgelopen 2 jaar was 

vertegenwoordiging: minister, :=1-2.@ ï.2.é . Voorstel is vasthouden aan 
deze samenstelling. Belangrijk is dat verstedelijking/woning ouw zichtbaar op de agenda's van 
de BO's MIRT staat. Werken we nu al aan. 

Voorstel m.b.t. brief aan iK:  

• Na de BO's MIRT wordt er mede namens mBZK, een brief aan TK gestuurd met afspraken en 

besluiten uit de overleggen. 

• Omdat t.a.v. versnelling er een combi van BO's is, is het de vraag hoe de TK te informeren. 

Voorstel is om op het punt van versnelling woningbouw de TK informeren met een eigen brief 
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• 

• 

van mBZK. Dit maakt ook dat zichtbaar is dat minister vormgeeft aan versnelling. Brief bevat dan 
dus combi van uitkomsten uit BO's Woondeal en BO's MIRT voor dit onderdeel. 

Overige afspraken op BZK terrein (omgevingsagenda's, verstedelijkingsstrategieën) lopen wel 
mee in MIRT-brief. 

Een 'combi' in beide brieven kunnen afspraken/besluiten zijn m.b.t. bereikbaarheid die leiden 
tot extra/versnellen woningbouw. Hier ook link leggen met 14 de gebieden voor grootschalige 

woningbouw. 



Aantekeningen regieteam versnelling woningbouw 28 augustus 2020' 

Bio based bouwen, toelichting ,A.2.e  

Het gaat om een strategische verkenning. Bouwen in kortere tijd en milieuvriendelijker. 5..1'.2 é 
heeft een aantal partijen hierover geïnterviewd over voor- en nadelen. VPRO Tegenlicht heeft hier 
een uitzending over gehad. Naar aanleiding daarvan zijner Kamervragen over gesteld: kan dit 
beter worden ingezet voor de bouw? Toen werd er al aan een beton-akkoord: milieuvriendelijker 
bouwen. 

Contact gezocht met LNV: bossenstrategie. Is hout uit NL te gebruiken voor het bouwen van 
woningen? Contact met Boxtel en Best: precies wat ze willen doen. Er is veel populierenhout 
beschikbaar, alleen nog geen vergunning. 

Verbinden verstedelijkingsstrategie, LNV-strategie, NOVI-prioriteiten en bouwen. 

v12.e• vult aan: er is een breed opdrachtgeversoverleg (meerdere departementen). Dit najaar 
vindt een challenge plaatst met andere partijen. Hoe kan BZK hier partij in zijn? Hoe kan onze SG 
in goede positie worden gezet ( innovatie-expo wordt door hem getrokken; aftrap op 1 oktober). 8 
april is de echte expo. 

Een aantal bedrijven (waaronder hotels) is al gebouwd met bio-based. Vraag is nu of de 
bouwsector ergens een wijk zou willen bouwen op basis hiervan.. 

  geeft aan dat pre-fab ook wordt besproken in het kader van flexwonen. 5-1 -Zé biedt aan er 
in de toekomst verder over te spreken, zodat WM meer is aangehaakt. 

  vraagt naar de betrokkenheid van RVB (circulair bouwen). RVB zou voorbeeldrol kunnen 
pakken. - .e-. geeft aan dat RVB erg enthousiast is, maar er zijn nog geen afspraken 
gemaakt. 

(  TZJ geeft ook aan dat prioriteit in zijn traject ligt op versnelling. 

5:1.2 over vervolg: overzicht maken met mogelijkheden, maar ook mitsen en maar-en. 
Voorbereidend op het bepalen van een richting en gesprek met SG. 

Natalie stelt voorS1'.Te een keer uit te nodigen in trekkersoverleg woondeals. 

Trekkerschap Groningen en Utrecht 

en::1-2 spreken 31 augustus hierover. •1 2  geeft al aan er waarschijnlijk een tijdelijke 
oplossing komt. 

In Utrecht merkt 5:13:ë dat 5.1.2.-e weinig tijd heeft. besteedt er nu veel tijd aan. 5.1:.2:ë 
herkent het beeld. Verzoek van 5.1.2.e' en s:r2: is echter wel dat 57V" -97 hier een rol blijft hebb e n. 

Volgens rag 1.• is het niet de bedoeling dat 5•1•.Z dit structureel gaat doen als trekker.   en 
5-12 spreken hier samen verder over. 

BO's 

Gelderland en Groningen/Drenthe al in september. Samenstelling aan BZK-kant is voorgesteld in 
notitie Deelnemers zijn het eens met het voorstel. 

ACTIE  verzoekt L :i voor BO's info te geven over besluiten eerste pakket impulsaanvraag: 
welke zijn wel en welke niet gehonoreerd? r2 deelt de lijst met trekkers aan w' Í. 

P.T.T• benoemt dat de trekkers woondeals zich voortdurend afvragen wat al kan worden 
toegezegd aan de provincies. Elke dinsdag spreken    en één van de trekkers van de 
woondeals. 57.1:2.è: elke maandag spreken gebiedshoofden. Verzoek van beide is aan 1 om bij 
deze overleggen aan te sluiten.   is nog zoekend naar de sturing in deze.   Iaat zich 
graag uitnodigen en zal verder nadenken over hoe de BO's voor te bereiden. 

ACTIE Er wordt voor volgende week een extra regieteam georganiseerd om deze regie beter te 
organiseren. 
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1. 

2. 

3. 

• 

Actielijst regieteam versnelling woningbouw versie 28 aug 2020 

Openstaande acties/afspraken Actiehouder Wanneer? Stand van zaken? 

Aandachtspunt: bezetting 
trekkerschap Groningen/Drenthe en 
woondeal Groningen (vanwege het 

5:1:2:® en 
5.1.2.ë" 

Voor 1 september 

feit dat 5.fi 
hiermee stopt) 

per 1 september 

Aanwezigheid bij BO's namens BZK. 
. • vraagt sr•- en 512 j met een 
voorstel te komen op basis van 
ervaring BO MIRT en BO 
Leefomgeving. Dit voorstel wordt 
besproken in regieteam. 

Voorstel5.1 2.d: Minister 5 i (of 
5::1 2•)• 5`.1.2.ê, trekker betreffende 

provincie. 

Aanvullen planningsschema BO's met 
externe partijen 

'51:2.e. past het document 
t de regels/afspraken rondom de 

flexpools beschrijft aan, op basis van 
het overleg van 31 juli. Ook wordt er 
een ministeriele regeling opgesteld. 

5 2 , ` " 
5,.12_9 

(via 
•' .̀.é) 

5:1 2.ë •. en 

- 

doet verzoek 31 
juli aan SA.2:ë en 5.tz.é 

Naar verwachting 
medio augustus, na 
goedkeuring 
document door 
minister. 

Advies 5:'2 geagendeerd voor 
overleg 28-aug. 

Loopt 

5 1.2.E heeft onderwerp 
overgenomen van .S.1.2.e-] en 
ve rtrouwt op duidelijkheidvoor 
Prinsjesdag. 

4. 

Zodra het document definitief is, zal 
57: 1 dit verspreiden onder de 
trekkers, inclusief een opzet voor 
communicatie richting individuele 
provincies. 
Ook informeert" IPO. 

2.e -ldeelt de concepttekst 
ministeriele regeling op verzoek van 

met regieteam. 
Kolom agenda BO/maatregelen/ 
knelpunten scherper krijgen in 
overzicht analyse per provincie n.a.v. 

. opmerkingen 5,.2•§ en 5.1.2 
5. Er wordt voor het zomerverlof een 

bijeenkomst georganiseerd waarbij 

6T21 _j 

5:'1:2:ë• 5."'2'é !t  

10-8: •3-.2.él 
Vanaf 14-8: 'minister 

Voortweede 
analysebijeenkomsten 
(eind augustus) 

N.t.b. 

Loopt 

Idee ontstaan in regieteam 3 juli 

5.1.2.e een fictieve casus wordt besproken 
en waarop de mogelijkheden in de 
omgevingswet worden toegepast. 

mailt namen deelnemers uit zijn 

24-7 Afgesproken te koppelen aan 
de rapportages. N.a.v. de 
rapportages wordt een casus 
gekozen. 

6. 

organisatie. 
6.12é vraagt ,2 r deel te nemen. 
Binnen woningmarkt zal ook 
nagevraagd worden wie deelneemt. 

S.T bereidt het agendapunt "bio 5.1 2.e] Eerstvolgende Idee ontstaan in regieteam 3 juli 
regieteam na based bouwen" voor voor de 

bijeenkomst van 17 juli. 5.12:G, verlof ( na 25 
augustus) 

Bijeenkomst 17 juli is geannuleerd. 
Wordt geagendeerd voor 
eerstvolgende regieteam na 5.1':2.e 
verlof ( na 25 augustus) 
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7. Week 15 juni en 5.1.29: 
teams. 

inventariseren _in hun 

Bijeenkomst 31 juli Geagendeerd voor 31 juli 

Casus Zeeland: besproken in 1 rrj en 5:1"2-2 

regieteam 12 juni. PY711 vraagt of 
medewerkers uit directies kunnen 
aansluiten om Zeeland verder te 
helpen, naast het al bestaande 
kwintet. 

Afgeronde actiepunten . 
Voorbereiding met minister voor BO's1 
en augustusbesluitvorming 
agenderen voor regieteam 31 juli. 
Tijdens verlofSX.2.d coordinatie van 

Bijeenkomst 31 juli 

3 juli 

Bijeenkomst 

Geagendeerd voor 31 juli 

vraagt de afspraak uit de 
agenda te halen. 

Besproken in regieteam 3 juli s1-21 

regieteam 3 juli 

Week 15 juni 

beide onderwerpen bij 5..1 2,e1 

Uitwerking flexpools opnieuw 
agenderen voor overleg 31 juli, na 
overleg met IPO. 
5 1.2 nodigt experts financiën 
(5:1.2. . en uit voor volgende 
bijeenkomst. 
Regieteam 8 juli wordt gecanceld. 

vraagt 5 .e;• ` welke 
elementen uit de omgevingswet 
kunnen worden ingezet om vanuit 
BZK beter te kunnen sturen op de 
informatiedeling vanuit de provincies 
en gemeenten. Vraag van Limburg: 
wat als gemeenten weigeren 
medewerking te verlenen? Is er een 
juridische grondslag? 
Vanwege planning traject behoefte 
om in juli als regieteam iedere week 
bijeen te komen. 
Bij welke BO's aansluiten met dit 
traject? 

en5:2.e stellen 
voorstel op over de behoefte aan het 
toevoegen van informatiespecialisten 
aan het programma en delen dit 
voorstel met het regieteam. 
Vraag van Limburg: wat als 
gemeenten weigeren medewerking te 
verlenen? Is er een juridische 
grondslag? 

51_ Gereed: 5'12: heeft dit ingepland. 

5=1m• 

S-f 

Week 15 juni 

Week van 11 mei 

1 Gereed: nota verstuurd aan minister 

11 juni: Gereed. 52.e• _j (ABF) 
levert inmiddels ondersteuning. 

5'2•q, 
5.1.2.eJ, 
5.1.2.e• 

Week van 18 mei Gereed. Besproken in stuurgroep 20 
mei. 

Week van 11 mei 

Week van 11 mei 

5.1.2 

5.12~ 
5:1':2" 

á3.2—.é plant een gesprek met 
Utrecht en 5:. 
Vanuit Utrecht is er behoefte aan een 
gesprek met BZK over de samenhang 
tussen de verschillende trajecten. De 
verduurzamingsstrategie van Utrecht 
speelt hierin ook een rol. 
N.a.v. signalen die?•T:2-• krijgt van 
provincies dat er licht zou zitten 
tussen de woondeals en het 
programma (en met name de 
afstemming intern BZK) spreken 

Gereed. Gesprek heeft in week 18 
mei plaatsgevonden. 

Gereed. ? en 3713: hebben naar 
aanleiding £eiervan afgesproken dat 
S-M aanschuift bij volgende 
woondeals/BO's. 

5.1.2-e en 5.1.2.e hierover verder. 



247 

1. 

Actielijst regieteam versnelling woningbouw versie 28 aug 2020, na 
regieteam 

Openstaande acties/afspraken Actiehouder Wanneer? Stand van zaken? 

p'O informeert de trekkers ,r12 j! Voor 22 september 
voorafgaand aan de BO's over 
besluiten eerste pakket 
impulsaanvraag: welke zijn wel en 
welke niet gehonoreerd? 

Eric deelt de lijst met trekkers aan 
b., i. j . 

Gereed 

2. Er wordt een extra regieteam 
georganiseerd in de week van 31 
augustus om de regie op de 
voorbereiding van de BO's te 
organiseren 

5-1-27.é, 

1 

Week 31 augustus 

3. 

Aandachtspunt: bezetting 
trekkerschap Groningen/Drenthe en 
woondeal Groningen (vanwege het 

5"1-.2 é en 
6.1.2:•a 

Voor 1 september Besproken in overleg 28 augustus. 
Maandag 31 augustus bespreken 
ó 1:2ê. en v.1,.2.' dit onderwerp. 

feit dat5,1•:2„ 
hiermee stopt) 

per .1 september 

4..•: ., j past het document 
dat de regels/afspraken rondom de 
flexpools beschrijft aan, op basis van 
het overleg van 31 juli. Ook wordt er 
een ministeriele regeling opgesteld. 

Zodra het document definitief is, zal 
s1. 1 dit verspreiden onder de 

en 
us 

Naar verwachting 
medio augustus, na 
goedkeuring 
document door 
minister. 

10-8: 6:13.e, 
Vanaf 14-8: minister 

In de week van 31 augustus pakt 
5.1.2.e het onderwerp weer op. 
5j'.2.e is uitgenodigd toelichting 
te geven in projectteam woensdag 2 
september. 

5. 

6. 

7. 

rtekkers, inclusief een opzet voor 
communicatie richting individuele 
provincies. 
Ook informeerts-rz-77-1 IPO. 

P.-1 2,ge , deelt de concepttekst 
ministeriele regeling op verzoek van 

51. met regieteam. 

Kolom agenda BO/maatregelen/ 
knelpunten scherper krijgen in 
overzicht analyse per provincie n.a.v. 
opmerkingen 51 ? 1 en 5.1=.2:e 
Er wordt voor het zomerverlof een 
bijeenkomst georganiseerd waarbij 
een fictieve casus wordt besproken 
en waarop de mogelijkheden in de 
omgevingswet worden toegepast. 
•.';- j mailt namen deelnemers uit zijn 
organisatie. 
.1.2.e• vraagt R TT• deel te nemen. 
Binnen woningmarkt zal ook 
nagevraagd worden wie deelneemt. 

Casus Zeeland: besproken in 
regieteam 12 juni.   vraagt of 
medewerkers uit directies kunnen 
aansluiten om Zeeland verder te 
helpen, naast het al bestaande 
kwintet. 

y = 

5.1 - 
5..1.2.e, 
5.1:2.c 

J, 

!-'•1 en 5.1.2: 

Voortweede 
analysebijeenkomsten 
(eind augustus) 

Week 15 juni 

Loopt 

regieteamj9  uli 

24-7 Afgesproken te koppelen aan 
de rapportages. N.a.v. de 
rapportages wordt een casus 
gekozen. 

'71 en 5:1-2 
teams. 

inventariseren in hun 



247 

Besproken in bijeenkomst 28 
augustus. Deelnemers zijn het eens 
met het voorstel. 

s_'.z. j doet verzoek 3. 1 

juli aan u en 
5'.2. 

Afgeronde actiepunten 

Aanwezigheid bij BO's namens BZK. 
i_J vraagt s.r:21 en 5.12j met een 
voorstel te komen op basis van 
ervaring BO MIRT en BO 
Leefomgeving. Dit voorstel wordt 
besproken in regieteam. 

Voorstel Minister, áf.2_j (of 

(via 
!.'z•• 

5-172 • Besproken op 28 augustus. 
Toelichting gegeven door•:A.I.e 

5.1.2.e , wordt doorS:E.- :é 
uitgenodigd voor trekkersoverleg 
Woondeals. 
Geagendeerd voor 31 juli Bijeenkomst 31 juli 

Bijeenkomst 31 juli Geagendeerd voor 31 juli S,21 

trekker betreffende 
provincie. 

Aanvullen planningsschema BO's met 
externe partijen 

5.r.2:• bereidt het agendapunt " bio 
based bouwen" voor 

Voorbereiding met minister voor BO's 
en augustusbesluitvorming 
agenderen voor regieteam 31 juli. 
Tijdens verlof5 -- coördinatievan 
beide onderwerpen bij 5. 

Uitwerking flexpools opnieuw 
agenderen voor overleg 31 juli, na 
overleg met IPO. 

nodigt experts financiën 
.1 21. en ) uit voor volgende 

bijeenkomst. 

Regieteam 8 juli wordt gecanceld. 

L-•_J vraagt 51-.2.e m_ welke 
elementen uit de omgevingswet 
kunnen worden ingezet om vanuit 
BZK beter te kunnen sturen op de 
informatiedeling vanuit de provincies 
en gemeenten. Vraag van Limburg: 
wat als gemeenten weigeren 
medewerking te verlenen? Is er een 
juridische grondslag? 
Vanwege planning traject behoefte 
dm in juli als regieteam iedere week 
bijeen te komen. 

ST2 

i 

5'2 vraagt5.•? i de afspraak uit de 
ágenda te halen. 

Besproken.in regieteam 3 juli 

3 juli 

Bijeenkomst 
regieteam 3 juli 

i 

•_J Week 15 juni Gereed: . i`? heeft dit ingepland. 

? $ 

5:4-.2—e 

Week 15 juni 

Week van 11 mei 

Bij welke BO's aansluiten met dit 
traject? 

5-1-2-è,en 5.1.2.e '= stellen 
voorstel op over de behoefte aan het 
toevoegen van informatiespecialisten 
aan het programma en delen dit 
voorstel met het regieteam. 

Gereed: nota verstuurd aan minister 

11 juni: Gereed. 5:1:2.2 1 (ABF) 
levert inmiddels ondersteuning. 

Vraag van Limburg: wat als 
gemeenten weigeren medewerking te 
verlenen? Is er een juridische 
grondslag? 

571 •, 
5.1.2. e, 
! •2•.q 

Week van 18 mei Gereed. Besproken in stuurgroep 20 
mei. 



Week van 11 mei 

week van 11 mei 

5•é 

53• 
5. 1.2• i 

en 

5 1.-1•-é plant een gesprek met 
Utrecht en 5:1 z•. 
Vanuit Utrecht is er behoefte aan een 
gesprek met BZK over de samenhang 
tussen de verschillende trajecten. De 
verduurzamingsstrategie van Utrecht 
speelt hierin ook een rol. 
N.a.v. signalen die 5. 17 krijgt van 
provincies dat er licht zou zitten 
tussen de woondeals en het 
programma (en met name de 
afstemming intern BZK) spreken 
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Gereed. Gesprek heeft in week 18 
mei plaatsgevonden. 

Gereed. 5.r.2:• én 51:2-: hebben naar 
aanleiding hiervan afgesproken dat 
5 2• aanschuift bij volgende 
woondeals/BO's. 

, en 3. 1.2 hierover verder. 
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Versnellingsaanbod woningbouw Zwolle/Kampen ( BO MIRT 26 november 2020)  

Aanleiding  
In het overleg van de minister voor Milieu en Wonen met de gedeputeerden Wonen op 2 maart zijn 
de volgende afspraken gemaakt: 

- Provincies en Rijk brengen gezamenlijk in kaart hoe de bouwopgave, 
herstructureringsopgave en plancapaciteit ( hard en zacht) er per provincie uitzien 
(rekening houdend met de nieuwe bevolkingsprognose), en delen informatie onderling. 
Daarbij gaat het niet alleen om de kwantitatieve opgave, maar ook om de juiste woningen 
op de juiste locaties ( relatie met integrale verstedelijkingsstrategie NOVI). 
Provincies en Rijk brengen ook in kaart waar grote/strategische projecten op vastlopen of 
waar tijdige realisatie van afhangt, en hoe deze kunnen worden losgetrokken/ 
gerealiseerd. Voorts gaan we best practices inventariseren en delen. 

- Na de zomer komen provincies en het Rijk weer bestuurlijk bij elkaar om het net op te 
halen. Daarvoor vindt een ambtelijke ronde en gezamenlijke voorbereiding plaats. 

Versnéllingsaanbod Overiissel: gemeenten Zwolle en Kampen  

Sinds mei 2020 is er vanuit drie overheidslagen ( rijk, provincie Overijssel, gemeenten Deventer, 
Enschede, Zwolle) gewerkt aan een rapportage waarmee inzicht wordt gegeven over de stand van 
zaken v.w.b. woningbouw in de provincie Overijssel. De rapportage is bijgevoegd als bijlage bij de 
stukken van het BO MIRT van 26 november. Conclusie is dat er voldoende bouwplannen zijn in de 
provincie om in de eigen woningbehoefte te voorzien en dat er ook voldoende wordt gerealiseerd. 
Wel bestaat er flinke druk op de woningmarkt in de drie grote steden. Om deze druk te verlichten 
en om het rijk mogelijkheden te bieden om aan de grotere, landelijke, opgave te voldoen, hebben 
Deventer, Enschede, Zwolle en Kampen het aanbod gedaan in grotere aantallen te groeien dan de 
prognoses aangeven. Daarnaast is het aanbod gedaan een aantal trajecten te versnellen. . 

Op basis van de trends en de potentie van de provincie en de positie in stedelijk netwerk 
Nederland is de verwachting dat er meer groeimogelijkheden zijn in deze provincie dan de huidige 
prognoses aangeven. De gemeenten Zwolle en Kampen hebben gezien de ligging in het Stedelijk 
Netwerk NL hierbij in bijzonder potentie. Deze ambities sluiten aan bij de regionale woonagenda's, 
ontwerp omgevingsvisie Zwolle en de verstedelijkingsstrategie/gebiedsgericht MIRT-onderzoek 
regio Zwolle. Het aangaan van dit commitment biedt kansen voor een sterkere (sociaal-) 
economische positie en verlichting van de huidige druk op de woningmarkt. 

Besluit tot inventarisatie mogeliikheden  
Het rijk en de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen spreken af om in de 
komende maanden ( in aanloop naar het BO Leefomgeving in het voorjaar 2021) te inventariseren 

wat de versnellingsmogelijkheden zijn ten aanzien van woningbouw en aan welke extra aantallen 
woningen behoefte is. Ook kwalitatieve criteria zijn van belang. In het BO MIRT van.26 november 
wordt besloten deze inventarisatie te startenen de resultaten ervan te presenteren in de BO 
Leefomgeving van het voorjaar 2021, inclusief de voorwaarden waarbinnen deze nieuwe 
samenwerking gestalte kan krijgen. Hierbij wordt in de rapportage die wordt geagendeerd in de 
BO Leefomgeving ook aandacht besteed aan de relatie en samenhang met reeds lopende trajecten 
(zoals de verstedelijkingsstrategie en gebiedsgericht MIRT-onderzoek regio Zwolle) en het feit dat 
de spoorzone Zwolle één van de veertien gebieden is waarvoor het kabinet extra aandacht vraagt 
v.w.b. grootschalige woningbouwopgave. 

Vervolq 
Na het besluit in BO Leefomgeving van voorjaar 2021, zal indien nodig, direct daarna een 
uitvoeringsakkoord worden opgesteld in samenwerking tussen rijk, provincie en de betrokken 
gemeenten Zwolle en Kampen. Afgelopen maanden heeft er al voorwerk plaatsgevonden in het 
samenwerkingsverband dat de rapportage heeft opgesteld die de huidige stand van zaken 
weergeeft v.w.b. woningbouw in de provincie. 
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2.1 Versnellingsaanbod woningbouw Overijssel 

In het kort:  

• Rijk en regio hebben een rapportage gemaakt over de woningbouw in 

Overijssel. 

• Geconcludeerd kan worden dat Overijssel als geheel voldoende plancapaciteit 

heeft om aan de vraag te voldoen voor de komende 10 jaar. 

• De druk op de woning.markt in de drie grote steden is echter wel groot. 

Daarom hebben Deventer, Enschede, Zwolle en Kampen het aanbod gedaan 

in grotere aantallen te groeien dan is geprognotiseerd. 

• Rijk en regio gaan inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor extra groei. 

Voorgestelde besluiten:  

❖ Rijk en regio besluiten de mogelijkheden te inventariseren om meer woningen 

te bouwen in de gemeenten Zwolle en Kampen dan is geprognotiseerd, zoals 

zijn beschreven in het "versnellingsaanbod" van de provincie Overijssel. In 

deze inventarisatie is onder meer aandacht voor de woningbehoefte op korte 

en lange termijn, en voor de relatie en samenhang met reeds lopende 

trajecten rond verstedelijking. 

❖ De uitkomsten hiervan worden geagendeerd op het BO Leefomgeving 2021 

.waarop besloten kan worden over uitvoering aan de uitkomsten van de 

inventarisatie. 

❖ Rijk, provincie en betrokken gemeenten Zwolle en Kampen stellen, indien 

nodig; direct na het besluit in BO Leefomgeving voorjaar 2021 een 

uitvoeringsakkoord op. 

Toelichting: ' 

• In het overleg van de minister voor Milieu en Wonen met de gedeputeerden 

Wonen zijn op 2 maart de volgende afspraken gemaakt: 

o 'Provinciesen Rijk brengen gezamenlijk in kaart hoe de bouwopgave, 

herstructureringsopgave en plancapaciteit er per provincie uitzien. 

Hierbij wordt een relatie gelegd met de NOVI. 

o Provincies en Rijk brengen in kaart waar grote/strategische projecten 

vastlopen of waar tijdige realisatie van afhangt en hoe deze kunnen 

worden losgetrokken/gerealiseerd ( inventariseren best practices).
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o Na de zomer komen de.provincie en het Rijk bestuurlijk bijeen om het 

net op te halen. Daarvoor vindt een ambtelijke ronde en gezamenlijke 

voorbereiding plaats.' 

• Sinds mei 2020 is er vanuit het Rijk, Provincie Overijssel en de gemeenten 

Deventer, Enschede en Zwolle gewerkt aan een rapportage waarmee inzicht . 

wordt gegeven in de stand van zaken wat betreft woningbouw in provincie 

Overijssel. 

• Het resultaat van de ambtelijke ronde van na de zomer is de gezamenlijke 

rapportage Versnelling Woningbouw Overijssel. Geconcludeerd kan worden 

dat Overijssel als geheel voldoende plancapaciteit heeft om aan de vraag te 

voldoen voor de komende 10 jaar. 

• De druk op de woningmarkt in de drie grote steden is echter wel groot. 

Daarom hebben Deventer, Enschede, Zwolle en Kampen het aanbod gedaan 

in grotere aantallen te groeien dan is geprognotiseerd en een aantal trajecten 

te versnellen. 

• Gezien de hoge druk die wordt ervaren in Zwolle en Kampen, de groeipotentie 

die wordt onderkend en de ligging van Zwolle en Kampen in het stedelijk 

netwerk Nederland is besloten een gezamenlijke inventarisatie te starten naar 

extra groeimogelijkheden en versnelling in de gemeenten Zwolle en Kampen. 

De inventarisatie besteed ook aandacht aan de relatie en samenhang met 

reeds lopende trajecten (o.a. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en het 

Gebiedsgericht MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Zwolle e.o.), het feit dat de 

spoorzone Zwolle één van de veertien gebieden is waarvoor het kabinet extra 

aandacht vraagt m.b.t. grootschalige woningbouwopgave en 

mobiliteitsvraagstukken. Het aanbod van Zwolle en Kampen en de 

gezamenlijke rapportage zijn als bijlagen in dit dossier opgenomen. In het BO 

Leefomgeving van voorjaar 2021 zullen de resultaten van de inventarisatie 

worden gepresenteerd en kunnen vervolgstappen worden bepaald. 
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Van: 

Aan: 
53:2.e 
v:1.2.è 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: Rapportages in PDF voor archief 

maandag 22 februari 2021 13:01:34 

201007 Gezamenliike ra000rtage Noord-Brabant en BZK versnelling woninabouw.odf 
201007 Gezamenlijke rapportage versnelling woningbouw Overijssel.pdf 

Ha 
Bij deze. 
De enige vraag die dan nog rest is of er 1 map in digidoc moet komen waar ze allemaal samen 
in komen te staan. Kun jij dit eens vragen bij PA.rm =._ en/of 5 1°.2,e  ? 

Van:5.1.2.e .  
Verzonden: maandag 22 februari 2021 12:36 

Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: Rapportages in PDF voor archief 

Hallo • ! , 
Na eniuw- en trekwerk heb ik hier alle provincies. 
Vanmorgen de laatsten gevraagd/ontvangen 
Alleen die van jou zitten er nog niet bij. 
Wil jij jouw 2 provincies er aan toevoegen ( misschien heb ik die ook al eerder ontvangen) en 
retour mailen naar mij. 

Na ontvangst stuur ik het door naar $.1 2.e.  • , r hminbzk.nL 

Dat is de laatste actie hiervoor? 
Dank en groet, 

Iet vriendelijke groet, 

Projectondersteuner Versnelling Woningbouw 
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag (571-2•) 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

M 5:1.2.e 
5111.2:e - _f0'minbzk.nl 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

• 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

5.1.2.@"°?, 
5.1.2.e .;„• 
PT 23 nov 2020 

maandag 29 maart 2021 21:28:56 

201111 Vervolg versnelling Noord-Brabant.docx  
201111 Vervolg versnelling Overiissel.docx  
201111 Vervolg versnelling Zuid-Holland.docx 
201112 Vervolg versnelling Utrecht.doa  
201113 Vervolg versnelling Gelderland.docc  
Programmering woningbouw tot 2030 inclusief 14 aebieden.xlsx 

5.1:2:e 
§.1.2.e_JpWersnelling Woningbouw 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, directie Woningmarkt 
Postbus 200111 2500 EA 1 Den Haag 
Bezoekadres: Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag 

M 51:2:6 
á;1.2.e Ominbzk.nl  
itCEM_Vww.rijksoverheid.nl 
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Inzet na BO MIRT m.b.t. versnellen woningbouw Noord-Brabant (voor trekkersoverleg 13 

november) 

- 

- 

- 

Met Noord-Brabant moet worden afgesproken hoe zij gaan voldoen aan de 

informatiebehoefte van BZK. Kwantitatief beeld is nog niet volledig. 

Met Noord-Brabant moet een structureler overleg over monitoring en voortgang van de 

woningbouw worden ingericht zoals afgesproken in de rapportage ( 124.000). Hierbij speelt 

dat Noord-Brabant geen voorstander is van 130% plancapaciteit. 

Over deze 130% plancapaciteit moet een praktische afspraak worden gemaakt in BO van 26 

november (uitgesteld BO dat in oktober zou plaatsvinden) 

Lastig is dat Noord-Brabant veel informatie voor zichzelf houdt en dat provincie en 

gemeenten niet altijd op één lijn zitten ( bijvoorbeeld over 130% en over mate van gebruik 

uitleglocaties). 

Brabantse stedenrij moet nog worden ingevuld. 

Hoe is de overlap en samenhang tussen Knoop XL Eindhoven als één van de 14 locaties, de 

Woondeal die al speelt in Eindhoven en de verstedelijkingsstrategie. 

Behoefte aan meer afstemming en samenhang intern BZK en I&W van de verschillende 

trajecten die lopen binnen Noord-Brabant ( nu nog eilandjes): wie heeft het totale overzicht? 

Directie overstijgende gebiedsteams kunnen aan de integrale aanpak bijdragen. 
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Inzet na BO MIRT m.b.t. versnellen woningbouw Overijssel (voor trekkersoverleg 13 november) 

- 

- 

Voortzetting maandelijks ambtelijk overleg met provincie, Deventer, Enschede, Zwolle 

Toevoegen bij dit overleg van een medewerker van de directie Woningmarkt 

Dit overleg gebruiken voor globaal monitoren van voortgang woningbouw die is afgesproken 

in de rapportage en BO MIRT 26 november en hier aanpassingen hierop bespreken naar 

aanleiding van nieuwe prognoses en besluitvorming 

Verwacht wordt dat Deventer en Enschede nog steeds meer willen groeien dan de prognoses 

aangeven. In de gaten houden hoe dit gebeurt met de monitoring. 

Uitwerken versnellingsaanbod Zwolle en Kampen in een gezamenlijke werkgroep met 

provincie, Zwolle en Kampen, richting BO Leefomgeving voorjaar 2021 

Ook hierbij nog toevoegen van een medewerker van de directie Woningmarkt 

Koppelen van dit versnellingsaanbod met Spoorzone Zwolle als één van de 14 locaties 

Behoefte aan meer afstemming en samenhang intern BZK en I&W van de verschillende 

trajecten die lopen binnen Overijssel ( nu nog eilandjes): wie heeft het totale overzicht? 

Directie overstijgende gebiedsteams kunnen aan de integrale aanpak bijdragen. 
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Zuidelijke Randstad / Provincie Zuid Holland 

Waar komen we vandaan en wat is de opgave in Zuid-Holland 
De opgave in de Zuidelijke Randstad, het deel van de Zuid-Holland met de hoogste woningdruk, is 
groot. In de woondeal staan de volgende teksten: 

"In 2017 en 2018 lag de nieuwbouwproductie met 13.000 en 11.000 op een hoog niveau. Het 
vasthouden van dit niveau is niet vanzelfsprekend." 
"Voldoende plancapaciteit voor de bouwproductie van 230.000 woningen tot 2040" 

Provincie en Rijk hebben tijdens het BO op 5 oktober 2020 vastgesteld dat de woningbehoefte in 
Zuid-Holland circa 204.000 - 235.000 woningen tot 2030 is. Om voldoende productie te halen zijn 
woningbouwplannen van 130% van de behoefte nodig zodat planuitval kan worden 
gecompenseerd. In 2019 lag de woningbouw in Zuid-Holland op circa 17.000 woningen. Dat was al 
enorm hoog voor de regio maar zal dus nog verder moeten stijgen naar circa 24.000 woningen. 

Dit is een enorme opgave voor de Zuidelijke Randstad, de regio waar de druk op woningmarkt het 
grootst is in Zuid-Holland en waar de extra woningen moeten worden gepland. Vooral in de regio 
Haaglanden en in mindere mate regio Rotterdam is de druk enorm. Haaglanden heeft voor 62.000 
woningen tekort aan plannen, Rotterdam heeft voor zo'n 42.000 woningen een tekort aan 
plannen. In Rotterdam is er wel meer zicht op extra plannen (26,5k) dan in Den Haag ( 6k). De 
vraag is of het realistisch is om in de genoemde regio's de gewenste woningbouw te realiseren en 
of er ook niet naar alternatieve locaties gekeken moet worden. 
Het is gewenst dat het gros van de woningen komen in stedelijk gebied. Op die manier kunnen 
agglomeratievoordelen worden behaald en het is duurzaamheid. De woningen moeten worden 
aangesloten op te intensiveren bestaande of nieuwe hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen 
(HOV-verbindingen). Dit brengt noodzakelijke Rijks investeringen met zich mee. Daarnaast zijn er 
verschillende andere knelpunten (stikstof in Haaglanden, nestgeluid in Rotterdam, 
investeringscapaciteit van de corporaties en die van Vestia in het bijzonder, tekorten op de 
grondexploitaties, herstructureringsopgave) die de opgave in de Zuidelijke Randstad, bemoeilijken. 

Wat is er nodig? 
Met Rotterdam, Den Haag en provincie hebben weioverleg over de knelpunten en de plancapaciteit. 
De eerste berichten zijn dat de plancapaciteit van Rotterdam voldoende is en er ook mogelijkheden 
zijn plancapaciteit naar voren te halen, in de regio Den Haag is dit veel lastiger. 
Aan de Rijkskant kan worden geholpen door harde toezeggingen over de benodigde investeringen 
in infrastructuur (verhogen van de dichtheden / intensifering van locaties is alleen mogelijk 
wanneer deze goed zijn ontsloten). Daarnaast maakt de Woningbouwimpuls al veel mogelijk in de 
Zuidelijke Randstad maar is de 1 miljard binnenkort op en is er nog geen zicht op structurele 
bijdragen aan het publieke tekort. De andere knelpunten (herstructureringsopgave, 
investeringscapaciteit corpo's, Vestia, stikstof, nestgeluid) staan al wel op de politieke agenda, 
daarmee is een oplossing nog niet gegarandeerd. 

De provincie zal allereerst het beschikbaar maken van meer plancapaciteit op zich moeten nemen. 
Dit staat voor hen pas op de planning voor het eerste halfjaar van 2021 (zie ook de voetnoot in het 
verslag). Vanuit BZK hebben we Rotterdam en Den Haag nu betrokken, maar de provincie lijkt 
daar vooralsnog geen haast te hebben. 
Ook zal de provincie het voortouw moeten gaan nemen bij de voorbereiding van een ADC-toets 
voor de regio's Haaglanden, hoe juridisch complex deze ook is. Er is op dit vlak de laatste weken 
geen voortgang geboekt. De aankomende jaren zal stikstof welllicht nog. met extern salderen 
kunnen worden opgelost (zoals asfaltcentrale Binckhorst), op gegeven moment zijn de 
mogelijkheden op. Voorkomen dat de woningbouw dan stilvalt is een grote uitdaging. 

Samenwerking 
Binnen de Zuidelijke Randstad weten we elkaar goed te vinden. Helaas wil dat niet altijd betekenen 
dat we gelijke agenda's hebben. De ervaring is dat provincie liever zijn eigen agenda bepaalt en 
bovendien een brede belangenafweging moet doen ( landschap, stikstof, woningbouw etc.). Dat 
maakt het soms wel eens lastig. Ik denk dat we aan de ene kant aan de provincie goed moeten 
laten zien wat ze aan ons hebben (voor de steden is dat duidelijker) en aan de andere kant sterker 
medewerking moeten eisen waar het gaat om intensivering en versnelling van plannen in ruil voor 
Rijksinvesteringen in het gebied (woningbouwimpuls, infrastructuur). 

Welke partijen moeten aan tafel 
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Voor het grootste effect moeten we vooral gaan handelen met Rotterdam, Den Haag en de 
provincie. De provincie zal goed een rol kunnen pakken bij het betrekken van de relevante 
woningmarktregio's zoals Haaglanden en Rijnmond. Een behoorlijk deel van de opgave moet 
landen in de regio. 
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Provincie Utrecht, wat is er nodig? 

Partiien en posities 

In de provincie Utrecht zijn de volgende partijen actief met ( kort door de bocht) de volgende 

belangen/standpunten: 

Provincie Utrecht: ruimtelijke afweging van alle belangen, versnelling woningbouw naar 10.000 

woningen per jaar; wat echter ambtelijk niet volledig gedragen lijkt te worden, veel aandacht 

voor gelijke behandeling van Amersfoort, ambtelijk organisatie is niet heel sterk, onduidelijkheid 

of plancapaciteit ook allemaal realistisch is. 

Regio Utrecht: prille onderlinge samenwerking, wil wel versnellen, maar lastig concreet te 

krijgen, veel kleine gebiedsontwikkelingen, weinig algemeen grip. 

Gemeente Utrecht: acteert soms zelfstandig, sterke focus op binnenstedelijk, stapelen van 

ambities is een risico, 

Versnelling 

Het ophogen van de woningbouwproductie van 7.000 naar 10.000 woningen per jaar is het doel. Het 

primaire middel is de regionale programmering van de provincie. Onduidelijk is nog of hier 

voldoende resultaat mee bereikt wordt; komt er echt grip op de (voortgang van) de plannen. 130% 

omarmen is vaak nog moeilijk. 

Belangrijkste voor resultaat: 

Daadwerkelijke uitwerking van 10.000 woningen per jaar 

- Inzicht in: wat loopt en wat gaat niet goed -•> regionale programmering en/of monitoring? 

Wat is nodig om de plannen te realiseren? 

Mobiliteit 

Het grootste knelpunt wat telkens terugkomt is mobiliteit. Er is miljarden aan 

mobiliteitsinvesteringen nodig om de extra mobiliteit door woningbouw op te vangen. Grootste 

probleem op dit moment: Al2 die tegen maximale capaciteit aanloopt. Verder is er een MIRT-

verkenning gestart voor 380 miljoen, maar waarschijnlijk gaat dit onvoldoende zijn voor de totale 

oplossing. 

Proces: 

Op dit moment zijn er geen specifieke overleggen over versnelling, wel is er de woondeal en 

gesprekken over Amersfoort. Vervolg vormgeven is nog even zoeken, mede vanwege de 

gevoeligheden tussen Amersfoort en Utrecht irt de woondeal. Helderheid over hoe we dit vanuit het 

Rijk verder inzetten is gewenst, zodat het vormgegeven kan worden. . 
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Landelijke programmering woningbouw tot 2030 inclusief de 14 grootschalige woningbouw gebieden 
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Van:ï1:2.é, 

Verzonden: woensdag 24 maart 202109:41 

Aan: ::...,.' e• 

•. `,:. 1•; : 

  - D G M 0 

Onderwerp: Definitieve stukken Noord-Brabant voor validatie 

Bijlagen: 

210305 Bijlage Woningbouwplannen_100+.xlsx; 

210308 Bijlage concept RIA regio Breda dd 8 maart 2021 tbv bestuurlijk overleg 12 maart 2021.pdf, 

210317 Bijlage Investeringen in infra en mobiliteit - RIA Regio Breda.xlsx; 

210318 Bijlage MRE inventarisatie financieel tekort op infra.docx; 

210319 Bijlage knelpunten en onrendabele toppen per gemeente.docx; 

210319 Notitie voor BZK validatie uitdagingen en financiele tekorten in NB.docx 

Urgentie: Hoog 

Goedemorgen 5T2é, 

Op onderstaande email heb ik geen reacties ontvangen. Bijgaande notitie en bijlagen kunnen dus als 

definitief worden beschouwd. 

Groeten, 

VA 

Van: 5,1:2.6. -.-

Verzonden: vrijdag 19 maart 202112:06 

Aan: 5.1.2:oY ) - DGMO   

Onderwerp: Conceptstukken Noord-Brabant voor validatie 
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Goedemorgen allen, 

Afgelopen weken is er in samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de grote regio's, I&W en 

BZK hard gewerkt om inzicht te krijgen in de onrendabele toppen, buiten de 14. In het DO is later ook 

gevraagd om infrastructurele investeringen die direct toerekenbaar zijn aan woningbouw. 

Een aantal noties: 

De tijd en personele capaciteit was beperkt en maakte het lastig om een gedegen analyse te 

maken, zoals in de business cases van de Brabantse Stedenrij en EIK XL ( die was vooraf 

bekend); 

- Niet alle gemeenten hebben alle gevraagde informatie opgeleverd (er ontbreekt dus 

informatie); 

- De meeste gemeenten hebben de informatie later aangeleverd dan verzocht. Mede daarom 

is 

het niet mogelijk gebleken om het grote Excel-bestand ( projecten van meer dan 100-

woningen) aan te passen op de nieuw aangeleverde informatie. Deze informatie zal wel 

gebruikt worden in de nieuwe provinciale analyse. Voor onze exercitie is deze slag dus helaas 

(nog) niet gemaakt. De versie die bij de bijlagen zit, is de laatste 100% versie van de provincie 

die ook is gedeeld met ABF en BZK om te komen tot de kaart van Nederland (traject 

monitoring, met o.a. 

Gemeentelijke ambitie en provinciale prognose loopt soms uit elkaar, waardoor het soms 

zoeken is welke getallen gebruikt moeten worden in de analyse; 

Er is weinig specifieke informatie beschikbaar over aan woningbouw toerekenbare 

benodigde 

infrastructurele investeringen. • 

Met deze slagen om de arm, mail ikjullie bij deze de conceptnotitie (inclusief bijlagen) over Noord-

Brabant voor het traject van de validatie richting de formatie. De stukken zijn nog in concept. 

Graag wil ik jullie vragen eventuele reacties te mailen voorwoensdag 24 maart. Ik wil jullie 

vragen bij de eventuele reacties wel rekening te houden met bovenstaande noties. Na het verwerken 
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van jullie reacties, zal ik de stukken aanbieden voor de validatie. 

a.•E..y. 
.f_.3 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, directie Woningmarkt 

Postbus 200111 2500 EA 1 Den Haag 

Bezoekadres: Turfmarkt 147 12511 DP Den Haag 

M 5:Tï2.ë • 

5.1.2.e tl@minbzk.nl 

http://www.rijksoverheid.nl 
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Het ministerie heeft de Metropoolregio Eindhoven (MRE) verzocht om inzicht te geven 

de in financiële tekorten door infrastructurele aanpassingen om de gewenste 

woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. 

Hieronder in het kort de resultaten van de inventarisatie onder de MRE-gemeenten. 

• Asten vraagt aandacht voor probleem rondom belasting elektriciteitsnet 

• Best geeft aan op deze korte termijn geen informatie te kunnen leveren 

• Veldhoven geen reactie vernomen. 

• Valkenswaard geeft aan financieel tekort te verwacht op infra maar kan geen 

exact bedrag noemen. 

• Deurne, Eindhoven en Helmond geven financieel tekort 

Hieronder geven we per tekort-gemeente een nader toelichting: 

Asten: 

De locatie waar sprake is van een tekort, wordt dit tekort niet veroorzaakt door de 

noodzakelijke investeringen in infrastructuur. 

Wij zien overigens voor alle grotere locaties wel een ander probleem. Als wij nieuwbouw 

op de voordeligste wijze aardgasloos realiseren dan betekent dit dat onze 

nieuwbouwwijken een forse extra belasting vormen op het elektriciteitsnet qua met name 

de piekvraag en ook het piekaanbod. 

Bij een elektrisch neutrale woning met warmtepomp gaat nu meer dan 90% van de 

elektriciteit het net op en wordt minder dan 10% van de zelf opgewekte elektriciteit direct 

gebruikt. Zeker op de grotere locaties wil je met andere technische oplossingen werken, 

bijvoorbeeld (collectieve) seizoensgebonden opslag, die het elektriciteitsnetwerk minder 

belasten. Deze andere oplossingen zijn duurder en dit heeft gevolgen voor de grond-

en/opstalexploitatie en heeft daarmee gevolgen voor het kunnen realiseren van 

betaalbare woningen. Het realiseren van een lokaal energiesysteem is meestal 

wenselijk, maar zet exploitaties veelal extra onder druk terwijl het de nationale kosten 

verlaagt omdat minder investeringen in het elektriciteitsnet nodig zijn. 

Kan dit gegeven nog worden ingebracht? Cijfers kan ik nog niet geven voor onze 

locaties. 

Deurne 

Het financiële tekort hangt inderdaad deels samen met infrastructurele maatregelen. 

Voor Deurne zijn veilige en snelle fietsverbindingen binnen de gemeente en met de 

omliggende dorpen en steden van groot belang voor een goede en duurzame 

bereikbaarheid. Deze fietsverbindingen spelen dan ook een belangrijke rol in de 

bereikbaarheid — ontsluiting van de vele herstructurerings- en inbreidingslocaties in 

Deurne. Ingezet wordt op het verbeteren van de bestaande (fiets)infrastructuur, het 

realiseren van een snelfietsroute tussen Helmond en Deurne en een veilige 

ongelijkvloerse (fiets)overgang nabij het station. De snelfietsroute Helmond-Deurne loopt 




