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Vastgesteld 23 juni 2020 

De leden van de SP-fractie hebben van het wetsvoorstel kennisgenomen. 
Zij hebben de volgende vragen: 
– Voor welk probleem is dit een oplossing en is de wetswijziging 

proportioneel? 
– Over hoeveel woningen gaat het, wat zal de geschatte meeropbrengst 

zijn en hoe groot worden de kosten voor uitvoeringsinstanties 
geraamd? 

– Is, in relatie tot meeropbrengst en meerkosten, een aanpassing van de 
wet nog wel het meest gerede middel? 

– Is er ook een andere manier om recht te doen aan de uitspraken van de 
Hoge Raad? 

– Het einde van de verhuurderheffing lijkt in zicht, nu partijen die eerder 
steun gaven aan deze heffing, zich nu daarvan terug lijken te gaan 
trekken. Is het in zo’n situatie passend om nog een kleine wetsaanpas-
sing te doen, met het doel de werking van de inmiddels omstreden 
heffing uit te breiden? 

– In de Tweede Kamer is gevraagd om tijdelijke niet-inning van de 
verhuurderheffing. Hoe oordeelt de regering daarover? Indien tijdelijke 
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niet-inning zou worden overwogen, zou dan de voorgestelde wetswij-
ziging nog relevant zijn? 

– Is de regering bereid om de discussie over de toekomst van de 
verhuurderheffing naar voren te halen, zodat de heffing wellicht 
gebruikt zou kunnen worden om andere wensen van het parlement 
(zoals het tijdelijk bevriezen van de huren) te realiseren? 

Het lid van de OSF sluit zich aan bij de vragen van de SP-fractie. 

De vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Financiën zien met 
belangstelling uit naar de memorie van antwoord en ontvangen deze 
graag zo spoedig mogelijk na vaststelling van dit voorlopig verslag. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Dittrich 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Frentrop 

De griffier voor dit verslag,
Bergman
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