
DE KOOPWONING BEREIKBAAR? 

Luchtkastelen 
voor de minima 

In Nederland staan ruim zes 
miljoen woningen. Nog iets 
meer dan de helft van de 
woningvoorraad bestaat uit 
huurhuizen, die voor twee 
derde eigendom zijn van 

F. DE KAM 
vesting sinds 1990 onge
veer gehalveerd. 

Lid redactieraad s &.P; Hoogleraar Economie 
van de Publieke Sector, Rijksuniversiteit Groningen 

Aan het gevoerde beleid 
ligt een visie ten grondslag 
die voor het eerst werd 
geëtaleerd in de nota Volks

sociale verhuurders, de corporaties. De afgelopen 
kwart eeuw steeg het aandeel van de eigen wonin
gen van 35 procent tot bijna 5o procent van de tota
le voorraad. De opvallende verschuiving van huur 
naar koop is de afgelopen jaren gestimuleerd door 
forse huurverhogingen. In 1990 deed twee derde 
van de voorraad betaalbare huurwoningen een 
maandhuur beneden de 5oo gulden. Vorig jaar was 
dit aandeel teruggelopen tot minder dan een derde. 
In diezelfde periode daalde de koopkracht van de 
sociale minima. Dit beleid inzake koopkracht en 
woonlasten is gevoerd met instemming van de 
PvdA. Behalve het vooruitzicht van verdere huur
verhogingen, maakt rond het midden van de jaren 
negentig ook de relatief lage nominale rente de 
koop van een eigen huis erg aantrekkelijk. Als 
gevolg van de geschetste ontwikkelingen is de vraag 
naar betaalbare en middeldure koopwoningen 
enorm toegenomen. Gegeven het beperkte aan 
bod, stuwden marktkrachten de huizenprijzen 
inmiddels hoog op. 

Vraag en aanbod bepalen het beeld, omdat de 
centrale overheid zich recent in belangrijke mate 
uit de sector volkshuisvesting heeft teruggetrok
ken. Ook de financiële betrokkenheid van het Rijk 
bij bouwen en wonen is aanzienlijk beperkt. Enkele 
cijfers volstaan om dit te illustreren. Tussen 1985 
en 1995 daalde het met subsidies voor huizen, 
bewoners en stadsvernieuwing gemoeide bedrag 
van 9 tot 6 miljard gulden. Daarnaast namen sociale 
verhuurders tien jaar geleden bij het Rijk woning
wetleningen op voor 5,5 miljard gulden. Tegen
woordig moeten de corporaties zèlf de kapitaal
markt op, waar zij duurder uit zijn dan de rijksover
heid die vroeger als zaakwaarnemer optrad. Met 
steun van de meeregerende PvdA hebben beleids
makers in Den Haag het budget voor de volkshuis-

huisvesting in de Jaren negentig (1989). Dank zij het 
gestegen welvaartspeil kunnen beslissingen over 
investeringen in nieuwe woningen worden overge
laten aan marktpartijen en lagere overheden. Dit 
beleid is tot nu toe in hoge mate succesvol: onge
subsidieerde woningen maken in het midden van de 
jaren negentig meer dan de helft van de totale jaar
produktie uit. . 

Het belang van het-eigen woningbezit zal de ko
mende jaren dus toenemen. Huishoudens met lage 
inkomens kunnen de overstap naar kopen echter 
niet maken, al zouden zij dat met het oog op toe
komstige huurstijgingen wel willen. Op 17 juni 
jongstleden presenteerde de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA een discussienota met voorstellen om 
in deze situatie verandering te brengen: De koopwo
ning bereikbaar. Hieronder volgt eerst een samen
vatting van de voornaamste voorstellen voor een 
'sociale koopsector'. 

1. Huurders in de sociale huursector krijgen het 
recht hun huis te kopen tegen marktwaarde. 
Wel moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. 
Ten eerste mag hun huis geen onderdeel zijn 
van een door de gemeente aangewezen strategi
sche kernvoorraad sociale huurwoningen. Ten 
tweede moet hun huis tien jaar lang vrij zijn van 
structureel onderhoud. Een goede staat van 
onderhoud drukt de aanvangslasten. Vanafhet 
elfde jaar houden de opstellers van de nota 
rekening met jaarlijkse onderhoudslasten ter 
grootte van 1 ,4 procent van de waarde van de 
woning. 
2. De voormalige huurders kopen uitsluitend 
de (vrij verhandelbare) economische eigendom. 
Zij genieten vrijstelling van overdrachtsbelas
ting. Dit scheelt 6 procent op de te financieren 
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koopsom. De juridische eigendom komt te 
berusten bij een Coöperatieve Vereniging van 
Eigenaren (cvvE) . In complexen van huurwo
ningen komt uitsluitend een CVVE tot stand, 
wanneer een 'redelijk aantal' huurders wil 
kopen. Wie niet kunnen/willen kopen blijven 
huurder, terwijl de corporatie namens hen 
deelneemt in bestuur van de cvvE. 
3. De vroegere verhuurder moet de opbrengst 
van de verkochte woning storten in een Natio
naal Volkshuisvestingsfonds. Verder moeten 
corporaties de reserve voor toekomstig onder
houd (gesteld op 65oo gulden per woning) 
overdragen aan de betrokken cvvE, om het on
derhoudsfonds van deze instelling te spekken. 
4· Kopers hebben recht op een· Individuele 
Koop Bijdrage (I KB). De I KB overbrugt het 
verschil tussen 125 procent van de bestaande 
netto huur (na huursubsidie) en de werkelijke 
maandelijkse hypotheeklasten. 

lk plaats bij deze voorstellen kritische kanttekenin
gen vanuit drie gezichtspunten: dat van de huidige 
verhuurder, dat van de aspirant-koper en dat van 
schatkistbewaker Zalm. 

De corporaties 
De plannen van de kamerfraktie stuiten op be
grijpelijk verzet van de huidige eigenaren, de cor
poraties. Hun woningbezit is in het verleden voor 
een groot deel gefinancierd met woningwetlenin
gen en objectsubsidies, die de kostprijs van de 
woning, en dus de aanvangshuur, verlagen. De wo
ningwetleningen zijn inmiddels afgelost. Formeel 
juridisch, en ook in morele zin, zijn corporaties vol
ledig eigenaar van hun woningbestand. De fraktie
nota pleit ervoor een deel van dit bezit te confis
ceren. De verplichte afdracht van verkoopwinsten 
en van een deel van de onderhoudsreserve staat 
gelijk aan heffing van een 'corporatietaks' naar een 
tarief van 1 oo procent. Voor particuliere verhuur
ders en institutionele beleggers - die in het verle
den ook van objectsubsidies hebben geprofiteerd -
durft de nota deze heffing terecht niet voor te stel
len. Het land zou te klein zijn. Kennelijk moet met 
de corporaties een bijzondere rekening worden 
vereffend. 

Het valt sterk te betwijfelen of de voorgestelde 
confiscatie van corporatiewoningen juridisch houd
baar is. Stel dat zij desondanks haar beslag zou krij
gen . Na afloop van deze operatie blijven sociale ver-

huurders zitten met de relatief slechte woningen uit 
hun bestand. Huurders zijn immers selectief. Zij 
zullen hun huis alleen kopen wanneer dat er goed 
bijstaat. Verhuurders moeten gerealiseerde ver
koopwinsten afstaan aan een nieuw op te richten 
Nationaal Volkshuisvestingsfonds en hun onder
houdsvoorziening gedeeltelijk liquideren. Zij be
schikken mogelijk niet langer over voldoende mid
delen voor onderhoud van de resterende panden en 
om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. 

De opstellers van de fraktienota willen de mid
delen van het Nationaal Volkshuisvestingsfonds in 
vesteren in de leefbaarheid van wijken, en gebrui
ken voor huurmatiging, vernieuwing van naoorlog
se stadswijken en betaalbare nieuwbouw. In de 
praktijk spelen woningcorporaties bij dergelijke ac
tiviteiten een doorslaggevende rol. Zij zullen voor 
deze taken straks geld uit het fonds ontvangen, dat 
zij eerst hebben afgedragen (als verkoopwinst). De 
rijksoverheid zou aan de middelenverstrekking 
allerlei voorwaarden kunnen verbinden. Dat is pre
cies de bedoeling van Adri Duivesteijn, een van de 
auteurs van de nota. Hij wil de stille reserves van de 
corporaties vrijmaken voor een sociaal huisves
tingsbeleid. De ervaring met het naoorlogse volks
huisvestingsbeleid leert echter dat de centrale over
heid deze verantwoordelijkheid niet waar kan 
maken. Het beleid werd gekenmerkt door grote 
ondoelmatigheden en steeds hoger oplopende sub
sidielasten, terwijl de algemene welvaartsantwik
keling juist een terugtred van het Rijk mogelijk 
maakte, omdat burgers uit hun groeiende inkomen 
zelf de stijgende woonlasten konden voldoen. 

De aspirant-koper 
Corporatiebestuurders hoeven zich geen grote zor
gen te maken. Zij staan juridisch sterk. Bovendien 
valt niet te verwachten dat huurders zich massaal als 
koper van hun huis aanmelden. De eerste reden is 
dat aspirant-kopers geen baas in eigen huis worden. 
Zij kunnen over zaken als onderhoud en verbete
ring van hun woningcomplex alleen meepraten via 
het bestuur van de cvve. De ervaring leert dat de 
besluitvorming in coöperatieve verenigingen nogal 
eens aanleiding geeft tot wrijving en lang slepende 
conflicten. Dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht. 

De tweede reden dat huurders met lage inko
mens niet staan te trappelen om te kopen ligt in huri 
portemonnee. Als gevolg van het fraktieplan stijgen 
de woonlasten van de sociale minima (netto maand
huur nu 330 gulden) in eerste aanleg met 25 pro-
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cent of 8 3 gulden per maand. Deze lastenstijging is 
bestemd voor aflossing van de hypotheek, dus voor 
vermogensvorming. Bovendien moet de koper een 
overlijdensrisicoverzekering sluiten. De maandpre
mie varieert met leeftijd en geslacht, en bedraagt 
17 tot 93 gulden per maand. Deze kostenpost blijft 
in de fraktienota ongenoemd. Een stijging van de 
maandlasten met 1 oo tot 1 76 gulden zal voor de 
meeste minima een onneembare financiële drempel 
blijken te zijn. De nota bevat rooskleurige plaatjes, 
waarbij werknemers hun fiscaal gefacilieerde spaar
loon inzetten om de woonlasten versneld omlaag te 
brengen. Maar uitkeringsontvangers hebben geen 
spaarloonregeling. 

Tegenover de aanzienlijke stijging van hun 
woonlasten staat dat huurders die de stap naar 
sociale koop wagen langzaam vermogen gaan vor
men. Maar hoeveel aspirant-kopers kijken zo ver 
vooruit? Hun nieuw verworven vermogen leidt op 
den duur bovendien tot korting op de bijstandsuit
kering. De nieuwbakken economische eigenaren 
lopen verder vier grote financiële risico's, die in de 
plannen van de fraktie niet of zeer onvolledig zijn 
afgedekt. Goede voorlichting van de huurders daar
over is absoluut nodig. Beseffen zij de omvang van 
de vier risico's die zij gaan lopen, dan zullen veel 
belangstellenden alsnog afhaken. 1. Het risico dat 
de waarde van de woning daalt (de nota gaat uit van 
een jaarlijkse waardestijging met 3 procent); 2. Het 
risico van rentestijging bij de gebruikelijke herzie
ning na vijf of tien jaar (de nota rekent met een ge
lijkblijvende rente van 7 procent). Het is denkbaar 
de hogere woonlasten geheel te compenseren door 
meer Individuele Koop Bijdrage uit te keren. In dit 
geval hebben kopers er geen enkel belang meer bij 
om met hun bank scherp over de rente te onderhan
delen. Daarom stelt de nota voor kopers een (groot) 
deel van het renterisico zelf te laten dragen; 3. Het 
risico dat de jaarlijkse vaste lasten (onderhoud, ei
genaarsdeel onroerende-zaakbelasting, opstalverze
kering, polder- en waterschapslasten) hoger uitval
len dan de 2 procent van de waarde van de woning 
waarmee in de nota is gerekend. Met name de on
roerende-zaakbelasting (gesteld op 1 so gulden per 
jaar) zal de komende jaren vermoedelijk snel stij
gen. Die lastenverzwaring moet de koper geheel 
opvangen ten laste van zijn minimale inkomen; 4· 
Overige servicekosten zijn bij de berekeningen bui
ten beschouwing gebleven. Deze post is echter niet 
te verwaarlozen. Denk bijvoorbeeld aan de be
heerskosten van de cvvE, waarover in de nota niet 
wordt gerept. 

De opstellers van de nota vermoeden dat wijken vol 
koopflats beter worden beheerd. Voor de juistheid 
van deze stelling bestaat slechts anecdotisch bevvijs. 
Wanneer de leden van de cvvE moeite hebben de 
eindjes aan elkaar te knopen, zullen zij al snel 
besluiten in te teren op de onderhoudsreserve en 
zal noodzakelijk groot onderhoud worden uitge
steld. De kwaliteit van woningen en de wijk holt 
dan sterker achteruit dan bij beheer door de corpo
ratie. 

De schatkist 

Neem echter even aan dat grote groepen huurders 
over de dam zijn en ondanks alle risico's besluiten 
hun huis te kopen. In dat geval vallen forse gaten in 
de schatkist . Niet alleen als gevolg van de voorgestel
de vrijstelling van overdrachtsbelasting, maar ook 
doordat - zeker de eerste tien jaar - de subsidielas
ten per woning stijgen. Bij een koopprijs van een 
ton en 7 procent rente bedraagt de subsidie voor 
een sociale-koopwoning in het eerste jaar 306 gul
den per maand ( 1 o 2 gulden 1 KB en 2 04 gulden 
belastingvoordeel). De huurder van deze woning 
ontvangt op dit moment maandelijks 2 16 gulden 
huursubsidie . Per saldo is de huursituatie voor de 
schatkist dus een stuk voordeliger. Het belasting
voordeel ontstaat door de lage fiscale huurwaarde 
die eigen-woningbezitters bij hun inkomen moeten 
tellen. Omdat tegenover deze bescheiden bijtelpost 
een veel hogere aftrekbare rente staat, subsidieert 
minister Zalm de huizenbezitter. Krijgen de plan
nen uit de fractienota gestalte, dan neemt de rente
aftrek bij verkoop van een miljoen huurwoningen 
tegen een gemiddelde prijs van een ton initieel met 
ongeveer 7 miljard gulden toe. Het budgettaire 
verlies van bijna 3 miljard gulden dat hiervan het 
gevolg zal zijn, maakt tariefverhoging nodig. Ook 
alle kersverse bezitters van een sociale-koopwoning 
moeten meer belasting gaan betalen. Hun budget 
laat dit echter nauwelijks toe. Verder komt een 
evenwichtige afweging van posten op de rijksbegro
ting in het gedrang, doordat de opbrengst van de 
corporatietaks bij voorbaat volledig voor de sector 
volkshuisvesting wordt bestemd. Dit doorkruist 
een efficiënte inzet van collectieve middelen. 

De fraktie verzamelt momenteel reacties op de 
nota De koopwonins bereikbaqr. In een notedop luidt 
mijn commentaar dat huurders met de laagste inko
mens een luchtkasteel wordt verkocht . Het is ver
bijsterend, dat de fraktie met deze ondoordachte 
nota heeft ingestemd. 
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