
De liberale remedie voor het woningtekort 

Stijgt de woningnood? 
Dan moeten de huren 
omhoog! 

minister Dekker 

Volgens de minister is de 
woningmarkt vastgelopen door 
de te grote overheidsbemoeienis, 
vooral op het gebied van huur
bescherming en huurprijsbeleid. 
Hierdoor zijn marktpartijen -
zowel de woningcorporaties als 
commerciële investeerders 
onvoldoende bereid om te inves
teren in nieuwbouw. Dekker wil 
daarom het huurbeleid langs drie 
wegen 'moderniseren'. 

Voorstel1: 
~de huurpijs van veel 
woningen vrijgeven 

Allereerst door liberalisatie. Op 
dit moment behoort nog 95 pro
cent van de drie miljoen huur
woningen tot de gereguleerde 
voorraad: de huizen met een kale 
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maandhuur tot 598 euro. De 
huurders in deze woningen 
kunnen beroep doen op 
huurprijsbescherming. Boven 
die grens wordt de huurprijs in 
vrije onderhandeling tussen 
huurder en verhuurder bepaald. 
Wat dat inhoudt bij een schaar
se woningmarkt, laat zich 
raden. Dekker wil het gelibera
liseerde deel van de huurmarkt 
uitbreiden naar 15 tot 25 pro
cent, zo mogelijk al per 1 juli 
2005, maar uiterlijk per 1 juli 
2006. Zo'n 300.000 tot 600.000 
huurders in woningen met 
huren boven circa vijfhonderd 
euro zijn dan straks overgele
verd aan de ideeën van de ver
huurder over het begrip 'rede
lijke huur'. Dat zijn niet alleen 
huurders die nu vlak onder de 

Op 4 juni heeft minister Dekker (VVD) 
van VROM de Tweede Kamer laten 
weten hoe zij de toenemende schaars
te op de woningmarkt te lijf wil gaan. 
Dekker constateert dat de woning
productie in 2003 is ingezakt naar 
60.000 woningen, terwijl er gezien 
het woningtekort 80.000 nodig zijn. 
Als antwoord komt ze met de klassiek 
liberale remedie: laat de markt zijn 
werk doen! 

liberalisatiegrens van 598 euro 
zitten: Dekker wil namelijk de 
marktwaarde van de woning 
gaan gebruiken als maatstaf 
voor de liberalisatiegrens. Dat 
betekent dat een sociale huur
woning met een huur van vier
honderd euro in een populaire 
wijk straks in het geliberaliseer
de gebied terecht kan komen. 
Als marktwaarde wordt de taxa
tie op basis van de Wet Onroe
rende Zaakbelasting (WOZ
waarde) gebruikt. 

Voorstel2: 
huurverhoging koppelen 

aan WOZ-waarde 

De tweede weg van Dekker is 
het loslaten van de puntenwaar
dering als basis voor de huur-

prijsbepaling van woningen. 
Ook de huurprijs moet uiterlijk 
in 2010 gebaseerd zijn op de 
WOZ-waarde van de woning. 
Als eerste stap zou per 1 juli 
2006 al de puntentelling voor de 
onderdelen woonomgeving en 
woontype vervangen moeten 
worden door een waardering op 
basis van WOZ-waarde. 
Het belangrijkste gevolg van 
deze maatregel is een sterke 
stijging van de huur in de aan
trekkelijke wijken, waardoor 
daar binnen de kortste keren 
geen betaalbare huurwoningen 
meer over zijn. Huurders met 
lage inkomens kunnen vervol
gens alleen nog terecht in een 
beperkt aantal wijken. Wie had 
het erover dat dit kabinet de 
segregatie tegen wil gaan? 
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Niet alleen op wijkniveau, maar 
ook op regionaal niveau zullen 
er grotere verschillen ontstaan 
tussen de huren voor vergelijk
bare woningen, te vergelijken 
met verschillen die zich nu al 
voordoen op de markt voor 
koopwoningen. 

Voorstel3: 
grotere huurverhogingen 

Als laatste maatregel heeft het 
kabinet het vergroten van de 
ruimte voor de jaarlijkse huur
verhoging in gedachten. Op 
woningniveau zal de jaarlijkse 
huurverhoging tot 2009 in stap
pen mogen stijgen tot inflatie 
plus drie procent. Bij ' zeer lage 
huren' - en dat zijn voor dit 
kabinet waarschijnlijk de mees
te - komt er nog meer ruimte 
doordat het plafond in euro's 
wordt uitgedrukt: 15 tot 35 euro 
mag er bovenop komen . 
Woningcorporaties blijven ge
bonden aan een plafond voor de 
huursomstijging, de gemiddelde 
huurstijging over hun hele bezit. 
Maar dat plafond wordt wel een 
stuk hoger dan het huidige 

ciële verhuurders vindt het kabi
net helemaal geen plafond no
dig. 
Staat er nog iets tegenover dit 
scala aan maatregelen om de 
huren op te drijven? Natuurlijk: 
de leniging van de financiële 
noden van het kabinet. Sinds 
1994 is de begroting van VROM 
meer dan gehalveerd. De rijks
overheid geeft geen subsidies 
meer aan de woningcorporaties 
en nog maar een minimaal 
bedrag aan stadsvernieuwings
subsidies aan de gemeenten. De 
grootste post op de begroting is 
de huursubsidie, die snel op
loopt door de huurstijgingen in 
de afgelopen jaren. En dat zint 
minister Dekker niet. Daarom 
koppelt ze de voorstellen voor 
extra huurverhoging aan de 
bereidheid van de verhuurders -
met name de woningcorporaties 
- om extra geld te steken in 
nieuwbouw, stadsvernieuwing 
en de financiering van de huur
subsidie. Die laatste constructie 
zal ertoe leiden dat verhuurders 
er belang bij krijgen om huurders 
met lage inkomens in de goed
koopste, dus slechtste huizen 

Een jaar na het aantreden van 
Balkenende-H is duidelijk wat 
de huurders van dit kabinet 
mogen verwachten: een afbraak 
van hun rechtsbescherming die 
gelijk opgaat met het invoeren 
van markthuren. Niet alleen de 
minima zullen met dit beleid te 
maken krijgen, maar ook- voor 
sommige maatregelen zelfs 
vooral - de huishoudens met 
een inkomen tussen modaal en 
anderhalf keer modaal. Dat 
biedt mogelijkheden om de 
maatschappelijke weerstand 
tegen het kabinetsbeleid te 
verbreden. De complexen die 
straks het hardst in huur zullen 
stijgen zijn simpel op te sporen 
via de regionale woningkran
ten. Veel reacties op een vrij
komende woning betekent 
straks: huur extra omhoog! • 

De brief van minister Dekker 

en heel veel meer informatie 

is te vinden op de site van het 
ministerie van VROM: 

www.minvrom.nl 

maximum. Voor de commer- onder te brengen. 

Een veelgebruikt argument om de huren te verhogen is dat de voorraad betaal

bare huurwoningen nu veel groter is dan het aantal huishoudens dat zo'n huis 
nodig heeft. Probleem zou alleen zijn dat er veel te veel huurders met een hoog 

inkomen ('scheefwoners') die betaalbare woningen bezet houden, omdat ze 

door het gebrek aan dure, grote woningen niet snel genoeg doorstromen. 
Het Woningbehoefte onderzoek (WBO 2002) laat zien dat de realiteit er anders 

uit ziet. 86 procent van de huurders heeft een inkomen onder anderhalf keer 

modaal, slechts zeven procent een inkomen van boven twee keer modaal. 

Omdat het WBO betrekking had op alle huurwoningen is aannemelijk dat de 

huurders met een inkomen boven anderhalf keer modaal voornamelijk in de 

particuliere huursector, met name het geliberaliseerde deel, te vinden zijn. 

Een huurder met een inkomen van anderhalf keer modaal (45.000 euro) met 

een kale huur van 550 euro per maand geeft aan woonlasten ongeveer even 

veel van zijn inkomen uit als de gemiddelde bezitter van een eigen woning: 

17,5 procent. Dat lijkt dus heel redelijk. Het ministerie van VROM definieert 
echter iedereen met een besteedbaar inkomen van meer dan 19.000 euro en 

een huur onder 358 euro (peildatum 2002) als scheefwoner. Dan wonen opeens 

700.000 huishoudens scheef. Een aantal dat overigens al sinds 1990 op dit 

niveau ligt. 
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Gij Zult 
Kopen 
Naast bevordering van 
de vrije markt is het stimu

leren van bezit, in het 

bijzonder eigen woning
bezit, een kernactiviteit 

van het kabinet. De vraag 

is wat de Nederlandse 

bevolking hier objectief 

mee is opgeschoten. 
Sinds 1990 is het aandeel 

koop in de nieuwbouw
productie gegroeid van 

zestig procent naar ruim 

tachtig procent. Van de 

totale woningvoorraad 

bestaat inmiddels 54 pro

cent uit koopwoningen, 

een stijging van zeven 

procent in tien jaar tijd. 
De prijzen van koopwonin

gen zijn desondanks scherp 

gestegen, in gebieden met 
een overspannen woning

markt zelfs geëxplodeerd. 
Volgens de inkomenstoets 

van de Nationale Hypo

theek Garantie kan een 
huishouden met een 

modaal inkomen op dit 

moment een koopprijs van 

maximaal 129.000 

euro betalen. Voor ander

half keer modaalligt het 

maximum op 201.000 euro. 

In veel gemeenten is er 
nauwelijks nog aanbod in 

deze prijsklassen. 
Belangrijkste oorzaak voor 

de gestegen prijzen op de 

koopmarkt is het markt
mechanisme, waardoor in 

gebieden met de grootste 

schaarste de prijzen het 

hardst zullen stijgen. 

Daarnaast speelt een rol 

het teruglopend aandeel 
van de sociale huurvoor

raad, waardoor het prijs
drukkend effect op het 

goedkopere deel van de 

koopmarkt steeds geringer 

wordt. 
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