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Geachte leden van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken,

Op 1- januari 2A1L zullen de nieuwe regels voor de toewijzing van woningen in de sociale
sector ingaan. Dit zal grote gevolgen hebben voor de burger met een inkomen {net} boven
33.6L4 euro, te weten 'Jan Modaal'de politieagent, verpleegkundige enz. De regelgeving is
'erdoor gedrukt' door een minister van een demissicnair kabinet {Van Middelkoop} die,
naast de verantwoordelijkheid voor zijn departement Defensie, het dossier volkshuisvesting
er gedurende de overgangsperiode 'bij deed'. De veranderingen komen op een moment dat
de economische crisis voortwoekert, de bouwsegtor stagneert, veel mensen onzeker zijn
over hun pensioenrechten, de lasten vocr zorg en energie stijgen en toeslagen naar
verwachting zullen worden versoberd. Een slechtere timing yoor de invoering van deze
nieuwe regels is nauwelijks denkbaar. Nu de ingrijpende gevolgen van de nieuwe regels
vanuit de media duidelijk zichtbaar worden, komt de vraag op of een demissionair kabinet
een dergelijke, voor veel burgers ingrijpende stelselwijziging, wel had mogen doorvoeren.
Het nieuwe beleid is zodanig controversieel dat heroverweging van de besluitvorming niet
alleen gewenst, maar ook noodzakelijk is. De gevolgen van de nieuwe regels zijn
onvoldoende afgewogen en doordacht. Twijfels bij de Tweede Kamer en verzoeken tot
uitstel zijn door het toen demissionaire kabinet genegeerd. Dat er in de toekomst
maatregelen nodig zijn om het woningmarktsysteem in ons land te verbeteren, Iijdt geen
twiifel. Dat kan echter alleen worden hereikt door een evenwichtig en samenhangend
beleid, waarbij alle aspecten van de complexe woningmarkt goed worden bekeken en
zorgvuldig worden afgewagen. Dat is helaas niet gebeurd.
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3e burger rest nu nog de mogelijkheid om via democratische wegen te trachten het heilloze
beleid terug te draaien. Dat is miin verzoek gegrond op de volgende 4 argumenten.

3.. Deskundigen gaven al aan dat huurders die rond modaal verdienen zullen blijven
zitten, waardoar de dcorstroming stagneert, terwi.il die juist zou moeten worden
gestimuleerd. Dat kan grote gevolgen hebben"
7". De demografische en sociale verhoudingen in woonwijken zullen ingrijpend wijzigen
en leiden tot een eenzijdiger bewonersbestand. ln grote steden kan dat leiden tot

3.

4.

verpaupering, gettovorming, integratieproblemen en toename van overlast,
vandalisme en criminaliteit" lk baseer dat mede op mijn politie-ervaring.
Burgers moeten soms anticiperen op toekomstige situaties, bijvoorbeeld een te
verwachten terugval in inkomen bij pensionering of de gezondheidssituatie in een
gezin. Dat kan een goede reden zijn om je te laten inschrijven uoor een huurwoning
*F een moment dat het inkomen nog boven de nieuwe grens ligt. Maar, was het
niet de overheid die burgers de afgelopen jaren opriep cm vcoruit te denken,
verantwoord te leven en goed te plannen om bijveorbeeld een traject van
schuldhulpverlening te voorkomen? Als de wetgeving niet meer kan worden
teruggedraaid, kunt u als mijn volksvertegenwoordiging er in ieder geval voor zorgen
dat de schade wardt beperkt door een ruime overgangsregeling yoor
woningcorporaties in acht te nemen, coulance bij de handhaving van de regels en
bij de vaststelling van een peildatum voor de inkomensgrens, waarbij
=orgvuldigheid
rekening wordt gehouden met de hiervoor vermelde mogelijke omstandigheden.
De liberaliseringsdrang vanuit Brussel stamt uit een tijd dat de economische bomen
tot in de hemelgroeiden. Gezond verstand waarbij rekening wordt gehouden met de
moeilijke economische situatie, legt het helaas af tegen regelzucht en tunnelvisie.
Nederland loopt voorop. Dat was ook zo bij de liberalisering van andere sectoren
zoals de postmarkf waarvan de nadelige gevolgen steeds duidelijker zichtbaar
worden. Overhaaste liberalisering zonder de concurrentiegevolgen goed in te
schatten, heeft in die sector geleid tot kwaliteitsverlies zoals bezorgingsfouten. Zelfs
het fundamentele {grond}recht op briefgeheim {a*ikel L3 Grondwet} komt hierdoor
onder druk te staan. Als er geen samenhangend en goed doordacht beleid komt,
staat de woningmarkt een vergeliikbaar drama te wachten.

Het moet mij van het hart dat het moeilijk was om de juiste commissie te vinden en dat er
veel onduidelijkheid bestaat als gevolg van de reorganisatie van departementen. Diverse
medewerkers van de Kamer en departementen wisten niet welke Vaste Kamercommissie
zich bezig houdt met de woonsector.
ln afwachting van uw reactie verblijf ik,
Hcogachtend,
J.Spaans, Hoogeveen
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Geachte heer/me',rouw,

I{ierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoernde brief.
Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de vaste comntissie voor Binnenlands e Zaken. Deze cornmissie
zal uw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen. De griffier van de commissie zal u
binnenkort infbrueren over het besluit dat de comrnissie naar aanleiding van uw brief heeft genomen. Als u
urv brief alleen ter kennisname naar de Trveede Kamer heeft gestururd, dan rzolstaat de Tweede Kamer rnet
deze ontvangstbevestiging.

Wij wijzen u graag op het volgende. Alle ingekornen stukken, waaronder

de brieven van burgers en
organisaties, worden opger)olllen in een voor alle Kamerleden en hun medewerkers toegankelijk
infonnatiesysteem. Wij gaan eran uit dat u daar geen bezwaar tegen hebt, orndat u rnet uw brief de aandacht
van het parlement hebt gevraagd. U mag erv'an uitgaan dat de Kamerleden en medewerkers zorgvuldig met
uw brief omgaan. Indien u echter bezwaar hebt tegen opname van uw brief, dan verzoeken wij u om ons dat
per omgaande te laten weten onder vennelding van het bovenstaande kenmerk. Uw brief zal dan uit het
informatiesysteem rvorden verwijderd. Dit betekent wel dat de Tweede Kamer uw brief niet verder zal
behandelen.

Brieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven worden tevens ter inzage gelegd voor de
parlementaire peffi. Indien u bezwaar hebt tegen inzage van uw brief door de parlementaire pers, kunt u onder
vermelding van het bovenstaande kenmerk een email sturen naar de stafdienst Voorlichting,
persvoor:1 iclrting(4itweedekamer. nl

Met vriendelijke groet,

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Afdeling Griffie
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Deze ontvangstbevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd systeem en is daarom niet ondertekend.
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Geachte heer of mevrouw Spaans,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 16 december aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal die u in afschrift aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gestuurd.
Binnen drie weken krijgt u hierop een reactie
Met vriendelijke groet,

Diana Fulham

Medewerker Maatscha ppel ij ke Correspondentie
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