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Vragen van de leden Pouw-Verweij en Eerdmans (beiden JA21) aan de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over 
het bericht «Verhuren koophuis frustreert starters» (ingezonden 24 december 
2021). 

Mededeling van Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening) (ontvangen 13 januari 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het gegeven dat in de afgelopen tien jaar zo’n 
62.000 huishoudens die een nieuwe woning kochten hun oude woning 
hebben verhuurd in plaats van verkocht1? 

Vraag 2
Merkt u dat deze trend steeds sterker wordt? Zo ja, uit welke cijfers blijkt dit? 

Vraag 3
Hoe kijkt u aan tegen de gevolgen voor de woningmarkt wanneer op deze 
manier steeds meer woningen aan de koopvoorraad worden onttrokken? 

Vraag 4
Deelt u de zorgen van de in het artikel aangehaalde financieel adviseur en 
hypotheekdeskundige Jos Koets dat deze ontwikkeling nadelige gevolgen 
heeft voor starters, gelet op het afnemende aanbod en de stijgende prijzen 
die deze praktijk tot gevolg heeft? 

Vraag 5
Deelt u het vermoeden van Koets en de eveneens in het artikel aangehaalde 
Paul de Vries, woningmarktdeskundige bij het Kadaster, dat veel van de 
woningen in kwestie verhuurd worden in strijd met de hypotheekvoorwaar-
den die door de bank zijn gesteld? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 6
Zo ja, bent u bereid onderzoek te laten verrichten naar de omvang van het 
tegen de hypotheekvoorwaarden in verhuren van koopwoningen? 

1 Algemeen Dagblad, 18 december 2021
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Mededeling 

Op 24 december 2021 hebben de leden Pouw-Verweij en Eerdmans (beiden 
JA21) vragen gesteld aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties en van Financiën over het bericht «Verhuren koophuis frustreert 
starters» (2021Z24210). 
Tot mijn spijt kunnen de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden 
beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming van de beantwoor-
ding extra tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de 
Kamervragen doen toekomen.
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