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2or3

Ceachtbestuur.

Op 16januarijl.heeft ministerBlokztn voorstelvoorde huurverhoging
2013naarde TweedeKamerge
(zie
stuurd
bilagel.Het beleidvoorde vefhoging
vande kalehuuris nog nietvastgesteld,
maarhet voorstelvanhet kabinetRutte-Asscher
is een inkomensafhankelijke
huurverhoging,
waarbijde huurverhoqinq
als volgt gedifferentieerdzal worden:
. Voorhuishoudens
met eenjaarinkomen
iot € 33.ooo,: inflatieplus1,5%i
. Voorhuishoudens
inet eenjaarinkomen
van€ 33.ooo,toi € 43.ooo,: inflatieplls 2,5%;
. Voorhuishoudens
met eenjaarinkomen
boven€ 43.ooo,-:inflatieplus6,5%.
De inflatie over 2012is vastqesteldop 2,5%.
Het kabinetwil met de extrahuurruintede doorstrorning
op de woningmafkt
bevorderen
en het "scheefwonen"in de socialehuursector
tegengaan.
Deextrahuuropbrengsten
alsgevolgvande ruimiedie ont
huren
staatdoorde
met meerddn het inflatiecijfer
uit 2012te verhogen,
wordt door het kabinetmet de
Verhuurderheffing
bij allecorporaties
weerafgeroomd.
Dit moeteenjaarltkseopbrengst
opleveren
van 2
miLjard.
De extrahuuropbfengst
is bovendien
nodiqom de saneringsheffing,
die in 2013wordt opgelegd,
te
kunnendekkenen ervoorte zorgendai de fin.n.i-ale
bufferweerop ordekomt.
Behalve
genoemdals
de extrdhuurruimte
wordtook een besparing
op de beheerlasten
doorcorporaties
jaren
instrument
heffingen
om de
te kunnenbetalen.Hetverlagen
vande beheerlEsten
is reeds
doelvan
DUWOen ook in 2013neemt DUWOmaatregelenom de beheerlastenper woning ie verlagen,in kader van
hei projectDUWO2014.
De extra huurruimteen verderekostenbesparing
moetenervoorzorgendat DUWOde heffingenaan de
overheidkan betalen.Dit is verder uitgewerktin het Werkplan2or3.
Het huurbeleidvan het kabinet is noq niet vastgestelden de ministerheeft de TweedeKamergevraagd
ornvoor1 rnadrtd.s.eenbesluitte nemen.DUWOmoet echterde voorbereidingen
voorde jaarliksehuur'
-voor
verhoginq
nu startenom de brievenmet de huurverhoging
ttdig
1 mei-bij de huurders
te bezorgen.
Dat begint ermeeom ons beleidsvoornemen
aan de huurdefsorganisaties
voor te leggen.zodat deze itdig
eenadvieskunnenuitbrengen.
Indienu een advieswilt uitbrengenverzoekenwe u om dit, in verbEndmet de strakke planningin kader
van de tijdigeaanzegging,
voor1omaOrt
2013te doen.Het heeJtonzevoorkeurdat u eengezamenlik
€dviesuitbrengt.

s p e c i a l ' s ti n s t u d e n t e n h u i s v e s t i n g
DUWO s id van KIVH

VooBte/ huurvefioging
zoalsvoorgesteldin het Regeerak'
huurverhoging,
We achtende kans klein dat de inkomensafhankeltke
koord, door de TweedeKamerttdig wordt vastgesteld.Er was bovendieneind 2012al veel kritiek in de
Als de inkomensafhankelike
huurverhoging
EersteKamertijdens de besprekingvan het Regeerakkoord.
wel voor 1 maart ge(egeldis dan moetenwe hiermeewel rekeninghouden,maardat is dus Paseind {ebruaribekend.we zullenu dan direct op de hoogte brengen.
we stellenvoor om wat belreft de huurverhogingper ljuli 2or3 uit te gaanvan een realistischscenario.
waarinde hurenworden verhoogdmet r,5% boveninflatie {2,5%in 2or2) op voorwaardedat de Eersteen
TweedeKamerruimte biedenvoor deze extra boveninflatoirehuurverhoging.
Het voorstelis om alle huren - teitelike huren en marki-/streefhufen- met 4% te verhogen,tenzt de
huurverhoqingdoor het kabinetwordt beperkttot inflatie.Uitzonderingenzinl
. Woningendie aan de vooravondstaanvan sloop of renovatieof me'ieen zeerslechleonderhoudsstaat, Hiervoorkan door de vestigingende keuzeworden gemaaktom geen huurverhogingtoe te pas.

.

Hier
Woningendie worden verhuurdop basisvan de Leegstandswetof met een gebruiksvergoeding.
gaat
geen
Kanaalweg
in
Delft,
huurverhogingworden doorgevoerd.Het
om antikraakaan de
voor mag
lJilenslede
een
aanialAmsterdamse
in Leiden,om eenaantalcomplexen
op
en om
om Rtnsburgerweg
complexenvan Rochdale(beperktaantalvhe'sin de Hasebroekstraat,
,.P. Hetestraat.De Boelelaanen
zeeburgerpad).
waarvande vestigingvoorstell dat een lagerehuurverhogingmoet worden doorgeBeheerwoningen
een brief waarinwordt gestelddat DUWOde
voerd. De vestigingensturen hie|toe alle woningeigenaren
juli
(of
per
principe
in
met 4%
2,5%)verhoogd,tenzi de eigenaartidig andersaangeeft.
huren
l

voor de huurverhogingwordt het DUWO'huurbeleid
in acht genomen,wat kan betekenendat de huurver
hogingniet volledigwordt doorgerekendin verbandmet een aftoppingvan de subsidiabelehuur op de
huurtoeslaggrens
voorjongeren.Die bedftagt in 2oa3€ 374,44.
Voorstelgedifferentieerde huuryerhoging op basis van het inkonen
In het gevalde Tweedeen EersleKamerakkoordgaan met het voorstelvan ministerBloken het toch
mogelijkwordt om de huurverhogingte differentidrennEarhet inkomenvan de huurders,is DUWOpast
DUWodit belejdtoe. Dezeextra huurruimlezal immersgekoppeldzin aan de verhuurdersheffing,die
deze extra opbrengstenafroomt.
Hoe dit beleiduitpakt en in welke huurderseen extra huorverhogingkrtgen opgelegd,is op dit momenl
niet bekend.De gegevensdaarvoorzullendoor de aelastingdienstaan DUWObeschikbaargesteldmoeten
aangenomenin beideKamers,zal eind feln het qevalhet voorstelvan ministerSlokvoor 1 maart v1/ordt
bruari of begin maart hierovermeerbekendzijn en zullenwe zo spoedigmogelik daarnau op de hoogte
stellen.
Dit beleidsvoorstelvoorde huurverhoging2013ontvangtu vanuit de noodzaakom onze huurderstijdig,
voor 1 mei, te kunneninfofmerenover de huurverhoging.
Zoalsafgesprokenin het kadervan de fusie komen wij over het huurbeleidvan DUWOnog naderte spreken.EeneeBte overleghiervoorstaat gepland

kunt u conlact oDnemenmet Noek Pour..
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Datum 16 januari2012
Betreft wetsvoorsteltot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de
Uitvoeringswet
huurprijzenwoonruimte(hu!rverhogingop grondvan
(33 330)
een tweedecategoriehuishoudinkomens)

Hierbijbiedik u inzakevoormeldwetsvoorstel
medenamensde minister
van Veiligheiden Justitieen de staatssecretaris
van Financien
de nota naar
aanleidingva1 l'el verslagen een notava1 wijzigingaan,
Op 9rondvan het regeerakkoord
is ten aanzienvan huisho!dinkomens
van
de huurdertot en met € 33 000 een huurverhogingsvoorstel
mogelijkvan
inflatieplusrnaximaal1,5olo.
Dit wordt het basishuurverhogingspercentage
qenoemd,Dientengevolge
wordende huurverhogingspercentages
5oloen
1% verhoogdnaarrespectievelijk
6,5aken 2,so/a.De notavan wijziging
strekt hiertoe.
pakketvan maatregelen
Het regeerakkoord
bevateen samenhangend
voor
de woningmarkt,In de verschillende
overleggen
die ik reedsmet uw Kamer
gehadheb, heeftu verscheidene
vragengesteldover dit pakket.In de
komendeperiodezal ik op dezevrageninhoudelijkantwoordgeven.Gezien
het krappeprocesneem ik u graagmee in de stappendie ik de komende
tijd ga zetten.
Zoalsaan u door mij toegezegdtijdensde begrotingsbehandeling
2013
(TweedeKamer)stuur ik u voor eind februarieen briefmet de nadere
uitwerking met betrekkingtot de verhuurderheffingen de relatie tot het
woningwaarderingsstelsel
zoalsopgenomenin het regeerakkoord,
Ten
behoevevan dezebriefvindt overlegplaatsmet externepartijenen sociale
partners.ook zullende voorstellen
nog wordendoorgerekend.
Daarnaaststuur ik de EersteKamervoor 1 februari2013 een reactieop de
motie Essersdie bij de behandeling
van het belastingplan
is aangenomen,
u
ontvangthiervaneen afschrift.In februariontvangtde EersteKamervan
mij de bfiefaangaandede novelleop de Herzieningswet
Toegelaten
Instellingen.

13novemb€r2012
per ljuli 2013 mogelijkte makenis het
Teneindeeen huurverhoging
Kenmerk
dat
voormelde
33
330
en
129
voor
1
maart
noodzakelijk
wetsvoorstellen
33
2012_0000661s64
Ik
hoop
om
korte
termun
in werklng treden.
daarom dat u bereid bent
op
over te gaan tot behandelingvan het nu voorliggendewetsvoorstel.

De minlster voor Wonen en RUksdienst,

drs. S.A.Blok

