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DIT BOEKWERKJE BESTAAT UIT DRIE DELEN~ ·c;e weten: 

DEEL 1."BESCHEIDENHEID WORDT BESTRAFT" van de hand 
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7 t/m 20 

van drs.E.Nypels ,lid van de fractie Democra

ten166 in de Tweede Kamer der Staten Generaal 

en uitgesproken ter gelegenheid van de behande

ling van het Hoofdstuk Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening van de Rijksbegroting 1982. 

DEEL 2."DOE-HET-ZELF-RENOVATIE en 

Pag. MAATSCHAPPELIJK GEBONDEN EIGENDOM" van de hand 
21 t/m 27 

van Mevr.H.Gelderblom-Lankhout,fractievoorzit-

ster van de Gemeenteraadsfractie van d 166 in 

de Gemeenteraad van den Haag. 

N.B. Het in dit artikel gestelde,werd geheel 

overgenomen door de Wethouder van V.R.O. 
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29 t/m 44 

a. De moties nr.43,49 en 48 die het gestelde 

in Deel 1 betreffen en waarbij tevens de 

uitslagen der stemmingen zijn opgenomen. 

b. De moties betreffende het gestelde in Deel 

2,alsmede de uitslagen der stemmingen. 
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de auteurs op deze plaats hun dank uitspre

ken aan het N.C.I.V. te de Bilt voor de ver

leende toestemming. 
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I N 1 E I D I N G 

Deze nota,die aansluit op onze eerdere publikatie 

"Op weg naar bewoners zelfbestuur " (VRO 12), mag 

worden gezien als een eerste aanzet om te komen tot 

een meer effectief en redelijker gebruik van ons hui

dige woningbestand. 

Om verkrotting tegen te gaan zal het niet alleen nood

zakelijk zijn,dat de bewoner de handen uit de mouwen 

steekt,maar ook van de kant van de overheid mag een 

verregaande vorm van medewerking worden verwacht. 

Daar velen door de bomen het bos niet meer zien,is 

het van groot belang,dat de overheid met spoed veran

dering brengt in zowel het aantal als de gecompliceerd

heid van de voorschriften,zodat het eindelijk voor de 

gewone burger begrijpelijk wordt,welke weg hij dient 

te bewc.ndelen. 

De bewoners mogen best hun eigen inbreng hebben ten 

aanzien van creativiteit;de bouwplannen mogen ook 

best eenvoudiger van opzet zijn;kortom: Laat de bewo

ner maar inspreken hoeveel wooncomfort hij zelf wil 

en laat hem ook tonen wat hij er zelf aan kan en wil 

doen. 

Aangezien het probleem van de verkrotting met alle ons 

ten dienste staande middelen bestreden moet worden, 

moet het mogelijk zijn,dat ook de bewoner in de gele-
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-genheid gesteld wordt zelf de handen uit de mouwen te 

steken. Wanneer we niet oppassen,zal qe verkrotting 

sneller toenemen,dan wij met de tot op heden gevolgde 

methoden kunnen bijhouden met de ons ter beschikking 

staande bestrijdingsmiddelen. Het gehele nieuwbouw

vernieuwbouw- en renovatie-beleid zal drastisch moe

ten worden veranderd. 

Door middel van een nader uit te werken beleid,zal het 

in de nabije toekomst mogelijk worden om de ter beschik

king staande- en komende-middelen op zodanige wijze 

aan te wenden,dat met het geld,dat nu nodig is om één 

woning "kamerbreed" te renoveren in de nabije toekomst 

- en mede dank zij de zelfwerkzaamheid van de bewoner

een veelvoud daarvan in goede en bewoonbare staat ge

bracht zal kunnen worden. Alleen op deze manier is het 

mogelijk de dreigende verkrotting van ons huidige wo

ningbestand een definitief HALT toe te roepen. 

Op deze wijze -daar de renovatiekosten niet zo hoog 

zijn- zal er meer bescheiden en goedkope woonruimte 

beschikbaar komen,wat dan op zijn beurt weer bijdraagt 

tot leniging van de nog steeds fnuikende woningnood. 

In principe gaat het om een beleidswijziging,waarbij 

de financieringsgelden en subsidies op een andere 

manier worden verdeeld,zonder dat deze verhoogd zouden 

behoeven te worden ,maar wel met het resultaat,dat het 

aantal beschikbare goed bewoonbare woningen toeneemt 

vergeleken bij de huidige situatie. 
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De auteurs beseffen terdege,dat het hier niet gaat om 

een voorstel,dat de totale woningnood zal kunnen op

heffen,maar het kan wel een enorme bijdrage leveren 

aangezien het aantal beschikbare bewoonbare woningen 

toeneemt. 

den Haag , mei 1982. 
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BESCHEIDENHEID WORDT BESTRAFT 

Bijdrage drs. Erwin NypeB ('D 1 66) aan het debat over het 
hoofdstuk Volkshuisvesting en~'Ruimtelijke Ordening voor 
1982 16 februari 1982 

Dit wordt vooral het verhaal over bescheiden mensen; ze wor
den niet beloond, maar gestraft en voor de rechter gesleept. 
Dat moet ophouden, Mijnheer de Voorzitter!!! 

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de meeste 
beleidswijzigingen die de nieuwe bewindslieden hebben aan
gebracht in vergelijking met de begratingsvoorstellen van 
het vorige kabinet.Het gaat daarbij met name om de volgende 
punten: 
-Intensivering van het streven naar de bouw van goedkope 
huur en koopwoningen; 

-Herstel van subsidies voor de warmte-isolatie; 
-Verhoging van de tûtale posten voor stadsvernieuwing, als 
eerste étappe aaar de verdubbeling uit het regeeraccoord; 

-Sterke verhoging van de posten voor de Interim-Saldo-Re
geling en de 80%-regeling; 

-uitbreiding van de mogelijkheid tot verbetering en onder
houd van woningwetwoningen; 

-verruiming van de mogelijkheid tot aankoop van particu-
liere huurwoningen door gemeenten of woningbouwcorporaties; 

-verhoging van de verhuiskostenvergoeding met f 1.000,--; 
-extra steun aan de grote steden; 
-handhaving van de vergelijkingshuren bij de stadsvernieuw-
ingrindeze steden. 
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De beleidswijzigingen kennen echter ook hun schaduwzijden, 
de beperking van de subsidiepost voor particuliere woning
verbetering. Voorts is bij voorbeeld een verhoging van de 
verhuiskostenvergoeding tot f 5.000,-- (gelndexeerd) op 
zijn plaats. · 

De perspectieven voor de huisvesting van grote groepen van 
de bevolking zijn uiterst somber. Vrijwel iedereen moet 
rekening houden met een koopkrachtdaling in de komende ja
ren. Dit maakt het al jaren bestaande woonlastenprobleem 
acuut. Een steeds groter deel van de bevolking vindt de 
woonlasten endragelijk worden, zoals huurweigeringsacties 
aantonen. Het wordt op de gebruikelijke wijze steeds moei
lijker de woningnood te bestrijden en door nieuwbouw of re
novatie voor de bewoners betaalbare woningen te verkrijgen. 
De problemen hierbij zijn nog sterk vergroot door de aan
zienlijke stijging van de-stookkosten. De kosten van nieuwe 
woningen of woningrenovatie kunnen in het algemeen niet of 
slechts in beperkte mate opgebracht worden door huur- of 
woonlastenverhogingen, terwijl door de grote problemen van 
's Rijks schatkist verhoging van de subsidies per woning 
of per voorziening niet meer tot de mogelijkheden behoort. 
Dit laatste vooral ook niet in verband met de snel toene
mende omvang van de stadsvernieuwingsproblematiek. 

Wanneer de samenleving de kosten van nieuwbouw en renovatie 
door middel van persoonlijke woonlasten en overheidssubsi
dies niet meer kan of wil opbrengen, ontstaan onbetaalbare 
woningen; dit betekent: bouwen en renoveren voor leegstand, 
bewonersacties, stagnatie in de bouw, verkrotting steden 
en dorpen, voortdurende woningnood en woningellende, bouw
vakwerkloosheid. 

Wat moet hiertegen gedaan worden? Erg veel! 
Om te beginnen: minder perfectionistisch te werk gaan en 
beperking van de minder urgente eisen in de landelijke en 
gemeentelijke bouwvoorschriften (inclusief voorschriften 
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n~tsbedrijven en brandweer); vaststelling van de renovatie
normen in overleg tussen gemeente en buurtorganisàties; 
daarbij leren van krakers, actiegroepen en bewoners van 
stelselmatig verwaarloosde huizen, die een voorkeur blijken 
te bezitten voor een eigen dak met beperkte woonvoorziening
en boven langdur~ge inwoning bij anderen of dure woongele
genheden. Als illustratie dient het door krakers omgebouw
de vroegere ilaagse belastingkantüor ' De Blauwe aanslag'. 
Van tweëen één! Et bestaat woningnood of niet. Echte woF 
ningnood vraagt beperking van eisen die niet door de bewo
ners zelf gesteld worden, zeker als de overheid niet meer 
in staat is de door haar gestelde eisen te subsidiëren. 
Uiteraard moeten waarborgen blijven bestaan tegen bouwval
ligheid en andere gevaren, zoals ondeugdelijke electrici
teits- en gasaanluitingen. 

Daarnaast is urgent: uitbreiding van het onderzoek naar enn 
experimenten met kostenbesparende bouwvormen. Het gaat hier
bij zowel in de bouwmethoden als om het materiaalgebruik, 
evenals om aspecten die voor de bewoning van grote bete
kenis zijn, zoals energiebesparing en geluidswering. 

Gelukkig gonst het de laatste tijd van activiteiten van wet
houders, architecten, bouwbedrijven en vele andere belang
hebbenden bij de bouw. Dat is verheugend! 
Projecten voor:meegroei-huizen, hout-skeletbouw, aluminium
woningen! kaper-woningen! energiebesparings-huizen. pyra
midewoningen, bol-woni:ngen, semi -permanente wooneenheden, 
industrieel verMaardigde, gevelstuitende woningbouw-elemen
ten met oneindige variatie, worden over ons uitgestort. 

Het is urgenter dan ooit tevoren deze activiteiten te sti
muleren, !l;e coördineren en te begeleidèn"(b.v. met behu~lp 

van TNO-onderzoek~. Hier ligt een duidelijke taak voor de 
ministeries van VRO en EZ tesamen. Gelukkig wordt dit mo
menteel ook door de regering zo gezien. Dit blijkt ook uit 
de opstelling van de actieprogramma's voor goedkoper bouw
en en voor goetikoper renoveren, waarmee al in de vorige 
kabinetsperiode een begin werd gemaakt.Hierbij hoort tevens 
het ondersteunen van experimenten in de pr,aktijk. In dit 
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verband mag gewezen worden op de door ae SAR ontwikkelde 
gedachte om solide drager-kaska's te bouwen met een zeer 
lange levensduur, waarbij de inbouw gescheiden plaa~s vindt, 
waardoor een aanpassing aan de gewijzigde wensen van de 
woonconsument in latere jaren eenvoudiger is aan te brengen. 
Deze methode is zowel voor bewonersparticipatie als voor de 
toekomstige gebruikswaarde van woningen van grote betekenis. 
De Stichting Innovatie Woningbouw verricht onder meer op 
dit terrein praktijk-experimenten en ve~dient als zodanig 
mijns inziens de onlangs gevraagde medewerking van de over
heid te verkrijgen. 

Om experimenten, die de dagelijkse praktijk een paar stapA 
pen verder kunnen brengen, te stimuleren, is het wenselijk 
om snel over te gaan ·tot instelling van de Stuurgroep 
Experimentenbeleid, waartoe al in juni 1980 door de des
betreffende adviesgroep is geadviseerd. 

Zelfs bij een gunstige ontwikkeling van kostenbesparende 
bouwmethoden mag niet verwacht worden dat hierdoor op korte 
termijn de mogelijkheid gaat ontstaan voldoende betaalbare 
huizen te biliawan. Bij wijze van spreken zouden daarvoor de 
bouwkosten gehalveerd moeten worden, hetgeen onwaarschijn
lijk is. Het gaat daarbij om lange-termijn effecten, waar
bij er al heel wat gewonnen is als voorkomen kan worden dat 
de betaalbaarheidsproblemen, b.~. rekeninghoudend met de 
energielasten, ~IDenemen. 

Het begint er daarom steeds meer op te lijken dat we moeten 
kiezen uit twee alternatieven: concentratie van de finan
ciële overheidssteun, waardoor een klein aantal 'betaal
bare' woningen gebouwd of verbeterd kunnen worden, of: 
spreiding van de financiële overheidssteun over een groot 
aantal te bouwen of te verbeteren woningen, waardoor vele 
'duret woningen ontstaan. Beide alternatieven zijn onaan
vaardbaar. Bij concentratie van subsidies op een kleiri aan
tal betaalbare woningen, lopen de wachtlijs~en snel op en 
wordt de woonsituatie van een steeds groter deel van de 
bevolking uitzichtloos. Bij sp~i~ihg van subsidiegelden 
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over g~ote aantallen nieuwbouw- en renovatie-woningen ont
staan voor velen onbetaalbare huizen met leegstand, hetgeen 
evenmin een oplossing betekent. 

Het is daarom onontkoombaar in de komende jaren aan een der
de a~ternatief te denken: namelijk het scheppen of behouden 
van grote aantallen bescheiden, maar redelijke woningen met 
beperkte woonlasten door het opstellen en uitvoeren van een 
grootscheeps plan voor het verrichten van onderhoudsbeurten, 
een •Delta-plan voor onderhoud• . Dit betekent een drasti
sche beperking van vervangende nieuwbouw en renovatie, met 
name van kamerbreed renoveren met dure herindelingsplannen. 

Ook de RAVO heeft mn het advies van 21 december 1981 een 
soortgelijk voorstel gedaan voor na-oorlogse woningwetwo
ningen, waarbij er nog op gewezen-werd dat een dergelijk 
onderhoudsplan grotere uitgaven in de toekom~t kan voorko
men omdat dit de noodzaak van extra omvangrijke en kostbare 
nieuwbouwprogramma's voor de toekomst weg neemt. Anders dan 
de RAVO lijkt het ons wenselijk ook vooroorlogse woningen 
in het plan te betrekken. 

Voor de uitvoering van de onderhoudsplannen zullen inrlieder 
geval de normen van de overheidsregelingen met name voor 
woningwetwoningen aangepast moeten worden. De RAVO en het 
Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing wijzen h4jrbij op uit
eenlopende praktijkgebreken. In vele gemeenten deden zich 
problemen voor met de realisatie van onderhoudsprojecten 
omdat financiële medewerking door het Rijk werd geweigerd. 
Het LOS-blad van oktober 1981 geeft daarvan voorbeelden 
van projecten in een 8-tal gemeenten. 

Om het Deltaplan voor onderhoUd van de grond te brengen is 
ook de subsidiëring van de onderhoudsbeurten verantwoord. 
Hiertoe bestaat aanleiding omdat de hu~n in het verleden 
lang niet altijd voldoende waren voor behoorlijk onderhoud. 
Voor woningwetwoningen gold dat met name door een krappe on 
derhoudsnorm.Onderzoeht moet worden welke categorieën huur
woningen voor een dergelij~e subsidie in aanmerking komen. 
Naast woningwetwoningen, waar dit nu reeds in principe kan, 
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valt hierbij in iedergeval te denken aan andere in het ver
leden gesubsidieerde huurwoningen. Bovendien kan overwogen 
worden bepaalde onderhoudskosten voor eigenaar/bewoners 
weer fiscaal aftrekbaar te maken met een herwaardering van 
het huurwaarde-forfait. Omdat hierdoor zwart werk wordt te
gengegaan waardoor de inkomsten uit belast~ngen en Soc.pre
mies stijgen, kan·de verhoging van het~huurwaarde-forfait 
beperkt blijven. 

Bij de uitvoering van de onderhoudsplannen moet het wel mo
gelijk blijven dat de be~oners voor beperkte geriefsverbe
teringen kiezen, zoals voor een nieuw keukenblok of een 
douche. Hiervoor is dan een huurverhoging op zijn plaats. 
Het onderhoud zelf behoort naar onze mening, in overeen
stemming met de Huurprijzenwet woonruimte, niet tot huur
verhoging te leiden. Bij overgeslagen huurronders kan in
haal-haurverhoging alleen plaatsvinden met toestemming van 
de huurder. Wel is in dat geval huuraanpas~ing in het kader 
van de huürharmonisatie op zijn plaats. 

Natuurlijk komen niet alle oude woningen meer voor een on
derhoudsbeurt in aanmerking, b.v. door verzakkende fundamen-

. ten. Maar zo•n 21 miljoen huizen zijn naar schatting aan 
een grote onderhoudsbeurt toe. Door de Investeringen voor
namelijk te beperken tot een onderhoudsbeurt wordt de ver
waarlozing van de binnensteden en dorpen tegengegaan, ter
wijl de lastenverzwaring voor de bewoners tot het uiterste 
beperkt ~s. Volgens P.J. van den Broek, die onlangs een 
vurig pleidooi hield voor een dergelijke aanpak, bedraagt 
de totale hoeveelheid achterstallig onderhoud in de woning
voorraad ongeMeer 40 á 45 miljard gulden. In de jaren tach
tig zouden we daar met onderhoudsprogramma•s Vdn 3 á 5 
miljard gulden per jaar doorheen kunnen kom~n . Daarna kan 
dan eventueel verder gedacht worden aan een tweede étappe 
gericht op woningverbetering. 
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ERRATUM 

p.l4, derde alinea, regel 3. 

i.p.v. 21 miljoen, lees: 2i miljoen. 



In plaats van b.v. een renovatie van f 90.000,-- per woning 
kan bij het Deltaplan voor onderhoud gedacht worden aan on
derhoudsbeurten van f 30.000,-- a f 40.000,-- per woning. 
Dat betekent dat daarvoor 2 á 3 maal zo veel buurtbewoners 
in een jaar aan een redelijke woning ge~olpen kunnen worden. 
Bij het huidige beleid lijkt de woonsituatie voor entele 
honderdduizenden mensen vol strektr~ui tzi chtl oos; hun woning 
komt misschien over dertig jaar aan de beurt, terwijl dat 
eigenlijk nu al het geval moest zijn. Door het onderhouds
plan wordt een grote aanval gedaan op de verkrotting van 
steden en dorpen, waardoor het proces van neergang in vele 
oude wijken kan worden omgebogen. Dit werkt meestal aanste
kelijk. Bovendien is onderhoud sterk arbeidsintensief, zo
dat de werkloosheid bestreden wordt. 

In het genoemde R~VO-advies wordt er op gewezen dat vele 
na-oorlogse woningwetwoningen aan een beurt voor bouwtech
nsich herstel t0e zijn, zodat het wenselijk is een zo 
groot mogelijk aantal van deze woningen bouwtechnisch op 
peil te brengen gecombineerd met bescheiden verbeteringen.· 
De voorstellen van het pronvinciaal bestuur van Friesland, 
uitgewerkt in de nota 'Bouwen werkt' passen geheel in deze 
gedabbtenlijn. Dezeovoorstellen hebben tot doel de verkrot
ting en werkloosheid tesamen te bestrijden door het ver
strekken van een loonkostensubsidie en het daardoor acti
veren van de beschikbare budgetten alsmede het produktief 
maken van sociale uitkeringen. Hierbij worden de kosten van 
de loonkostensübsidie geheel terug verdiend dûor besparing
en op werkloosheidsuitkeringen. Toepassing zou plaats moe
ten vinden bij achterstallig onderhoud met beperkte woning
verbetering van na-oorlogse woningwetwoningen en bij monu
mentenrestauratie. In de hwidige omstandigheden lijkt dit 
verantwoord mits men uitsluitend werkloze bouwvakkers in
chakelt en men zich realiseert dat dit geen structu~eel 
blijvende subsidiebron kan blijven. 

Het voorstel van het provinciaal bestuur van Friesland is 
in feite reeds uitgewerkt voor een van de wijken van Leeuw
arden: Heechterp, in de notá: 'Meer werk en woningverbeter
tering! Hierin wordt door de Huurdersvereniging Heegterp 
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een bescheiden onderhouds- en verbeterplan gelanceerd voor 
tonaal f 30.000,-- per woning,bestaande uit+ f 20.000,-
voor groot onderhoud en + F10.000,-- voor beperkte geriefs
verbeteringen (vervangen-lavet door doucAe en warmte-isola
tie). Voor de ~erbetet~ngen wordt een huur~erhoging betaald, 
f 10,000,-- wordt gefinancierd uit het onderhoudsfonds en 
de overige f 10,000,-- zou globaal door een loonkostensub
sidie gedekt worden door inschakeling van werkloze bouw
vakkers. Kortom: Bestrijding van verkrotting en werkloos
heid; een goed plan~ 

Een andere bijdrage aan setaalbaar wonen is te vinden door 
het mobiliseren van zelfwerkzaamheid en eigen creativiteit 
door middel van zelfbouw bij renovatie en nieuwbouw. Twee 
voorbeelden: In 't Seepaert', een groot complex op het Prin
seneiland in Amsterdam woont een grote groep krakers, die 
zelf de verbouwing van het pand ter hand wil nemen. Als de 
bewoners zelf de ~erbouwing uit~oeren onder toezicht van 
aannemers en bouwdeskundigen zal dat slechts f 400.000,-
kosten. Uitvoering door een aannemer zal volgens de offi
ciële normen f 2.225.000,-- kosten, hetgeen voor hen onbe
taalbare woonlasten oplevert. 
Een extreem voorbeeld? 
Inderdaad, daaffom nog een voorbeeld. De Minister slaat een 
ee~tte paal voor het zelfbouwproject in het Rotterdamse 
Zevenkamp~ Het gaat hier om de afbouw van nieuwe woningen 
waarvan het kasko door een aannemer is geplaatst. De kosten 
bedragen door het zelf afbouwen f 83.000,-- in plaats van 
f 110.000,--, dat wil zeggen f 27.000,-- lager, en dat is 
mooi meegenomen. 

Voor de oplossing van het W@Onlastenprobleem is het verder 
van grote betekenis dat de bewoners een beslissende invloed 
verkrijgen bij de olanvorming, opdrachtverlen~ng en uit
voering. Verste~ktng van de rechtpositie van de huurders, 
verdergaande democratisering van de woningbouwcorporaties, 
invoering van maatschappelijk gebonden eigen-woningbezit 
zijn hi~rvoor ver~ist om htièrdoor te verkrijgen dat vol
doende keuzemogelijkheden bij de stadsvernieuwing en nieuw
bouw worden geboden om het opdringen van niet gevraagde en 
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lastenverhogende voorzieningen te voorkomen. 

Om het zelf doen te bevorderen vinden wij het voorts juist 
dat ook de huurders voor subsidies in aanmerking komt. De 
juridische positie van de huurder bij het zelf doen in het 
algemeen behoort daarbij beter geregeld te worden, speciaal 
in het verband met vergoedingen voor ~elf aangebrachte 

verbeteringen. De zelfwerkzaamheid van de huurder mag niet 
gestraft worden met huurverhoging. Het bestaan van stads
vernieuwingscorporaties, bouwbureau's en architectenwinkels 
ten behoeve van de wijkbewoners (huurders en eigenaar/be
woners) is hierbij eveneens van grote essentiäle betekenis. 
Deze vergroten de moge li ï)kheden voor het ze 1 f~!ontwi kke 1 èn 
en uitvoeren van plannen. 

Op grond van het voorgaande is het duidelijk dat bij stads
vernia~wingsplannen keuzepakketten geboden moeten wwrden, 
waar-onder in ieder geval één pakket dat alleen onderhoud 
bevat; verder moeten de zelf aangebrachte verbeteringen 
zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Het valt ook te be
grijpen dat steeds meer bewoners(groepen) pleiten voor 
wèin*g meer dan onderhoudsbeurten. Deze besbbeidenheid 
zal overal met gejuich begroet worden, denkt U~! Maar dat 
heeft U mis! Buur-tbewoners, die bezwaren hebben tegen aller~ 
1 ei vormen van woningverbetering, staan a 1 s z.g. 'renovatie
weigeraars' vaak bloot aan zwate morele druk. Sterker, ze 
worden bedreigd met huisuitzetting en voor de rechter ge
sleept, zoals een invalide echtpaar uit Helmond en andere 
huurders uit Vlaardingen, Den Haag, Hoensbroek en Hengelo. 
De afmoop van deze gerechtelijke procedures was tot nu toe 
afwisselend. In enkele gevallen wertlen de huurders tegen 
gedwongen renovatri>e en hud1sui tzetti ng door de rechter be
s~hermd.Hieraan dreigt door een arrest van de Hoge Raad van 
8 januari~l982 over gedwongen renovatie in Hengelo een 
einde te komen. In Hengelo zou door renovatie een aanwezige 
slaapkamer te vervallen, 0odat een inwonende zoon andere 
huisvesting zou moeten zoeken; verder werd een centrale 
verwarming opgedrongen die veel ruimte in bes·lag nam en die 
tot v~rdubbeling van het gasverbruik zou leiden, hetgeen het 
gezin niet of nauwlijks kon opbrengen. De door de huurder 
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zelf gebouwde garagebox moest verdwijnen, waarna elders 
zo'n garagebox gehuurd moest worden. De huurverhoging zou 
daarbij ruim f 100,-- per maand bedragen. De Hoge Raad 
besliste in dit geval, dat de woning ontruimd moest worden 
wegens 'dringend eigengebruik' door de woningstichting, 
ondanks de slechte gezondheidstoestand van de huurders die 
verhuizing bijzonder moeilijk maakt. 

Dit arrest van de Hoge Raad biedt zulke griezelige perspec
tieven voor renavatiewetgeraars dat naar mijn mening een 
wetswijziging nodig is ter bescherming van bona-fiae reno
vatieweigeraars tegen huisuitzetting. Daarboven op komt nog 
de dreiging van de invoering van de gedoogplicht voor huur
ders bij een aanschrijving tot woningverbetering volgens de 
Woningwet, waardoor de onderhandelingspositie van de huur
der wordt veri!wakt. Het lijkt me daarom dringend qewenst 
de rechtsposit4e van de huurder in het proces voorsstads
vernieuwing, in een overleq met de betrokken bewindslieden 
aan de orde te stellen, al-dan neit tesamen met het rapport 
van de commissie- van Loon over de verhouding huurder- ver
huurders Want bescheidenheid wordt gestraft en dat moet op
houden~ De gerechtelijke huisuitzettingsprocedures tegen 
gewone renovatieweigeraars moeten stoppen! 

Ter afsluiting wil ik nog stil staan bij een andP.re gtoep 
noodgevallen, namelijk de eigenaar-bewoners, die .hun hypo
theeklas~en tot anctragelijke hoogte zien oplopen door ster+ 
ke hypotheekrentestijging. De grote onvoorspelbare hypo· 
theekrenteschommelingen beschouw ik als een bom onder het 
persoonlijk eigen woningbezit. Voor de ontwikkeling van 
het woningbezit is rente-egalisatie een absolute voorwaarde. 
Verherugend is het initiatief van het Bouwfonds Nederlandse 
Gemeenten tot een hypotheekvorm die renteegalisatie in
houdt, namelijk de 'rente-rust-hypotheek'. Hierbij gaat 
het in principe om een jaarlijkse rente-aan~~assing op 
grond van een gemiddelde van 10 jaar. Het is nodj~ndat de 
traditionele hypotheekvormen snel door een dergelijke 
nieuwe opzet worden vervangen. Stimulering door de overheid 
is daarbij op zijn plaats. 
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Daarnaast is het wenselijk te zorgen dat het instrument 
van de hypotheekgarantie door de overheid op ruime schaal 
blijft tpegepast en niet wordt ontkracht. Door deze garan
t~es kunnen eigenaar-bewoners voor een iets lagere rente 
een hypotheek krijgen voor een aanmerkelijk hoger bedrag. 
Naast overheidssteun voor financiëring en subsidiëring 
vormt dit~ zelfs rekeninghoudend met de benodigde reserve
ringen voor het aanspreken van garanties, de goedkoopste 
vorm van overheidssteun voor het wonen. Gemeenten als 
Waûdinxveen, Dordrecht, Amsterdam, Deventer en Delft stellen 
echter extra zware é~sen, waardoor de garantieverlening
ernstig wordt bepePkt. Het lijkt noodzakelijk geworden ter
wille van de doorstroming en de bouw van koopwoningen de 
garantieregeling te uniformeren in een ~ijksregeling. Het 
instrument van de gemeente garantie behoort niet alleen 
toege~ast te worden ter begordering van het persoonlijk 
eigen woning bezit maar tevens ter stimulering van de 
Maatschappelijk Gebonden Eigendom. 

Daarnaast is het urgent, als overgang naar een algemene 
toepassing van rente-egalisatiehypotheken een tijdelijke 
regéling te treffen ter voorkoming van gedwongen verkopen. 
H·iertoe zal onder speciale voorwaarden een overbruggings
subsidie voor noodgevallen gegeven moeten worûen wanneer 
overgang naar zö'n nieuwe hypotheekvorm nog niet mogelijk 
is. Rekeninghoudend met het feit dat anders de overheids
garantie aangesproken moet worden ~n het slachtoffer een 
huurwoning toegewezen moet worden! hoeft dit geen extra 
overheidsgeld te kosten. 

Voorts is het nodig dat bij gedwongen verkoop van een onder 
garantie gekochte woning het schuldrestant wordt kwijt ge
scholden. Gebeurt dit niet dan ontneemt de invorderings
dreiging aan het betre~ken gezin voor vele jaren ieder 
perspectief op positieverbetering. Deze last ontstaat dan 
nog naast het verlies van hët eigen huis. Bmvendien leveren 
deze navorderingen meestal weinig op. 
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Kortom: ook deze groep bewoners, waarvoor de woonlasten 
buiten hun schuld endragelijk hoog zijn geworden, verdienen 
een helpende hand van de regering! 
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DEEL 11 

DOE- HET- ZELF- RENOVATIE EN 

MAATSCHAPPELIJK GEBONDEN EIGENDOM 
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H. Gelderblom - Lankhout 

Coördinatrice Werkgroep Volkshuisvesting S.W.B. D'66 en voorzitster van de 
0'66-fractie in de Haagse gemeenteraad. 
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DOE- HET- ZELF- RENOVATIE EN 

MAATSCHAPPELIJK GEBONDEN EIGENDOM 

Hoe houden we het wonen betaalbaar? 
Over deze vraag wordt door velen nagedacht. 

In de Gemeenteraad van Den Haag komt de mogelijkheid van 
zelf-afbouw-activiteiten regelmatig aan de orde. Hoewel 
vertegenwoordigers van alle politieke partijen hebben ge
zegd in doe-het-zelf-bouwactiviteiten veel te zien, is daar
van concreet nog steeds niet veel te merken. 

In het beleidsprogramma 1 78- 1 82 heeft de Gemeenteraad on
der het hoofdstuk 1 Wonen 1 onder meer het volgende geformu
leerd: 
-

1 f4eer vei~schei denhei d wordt aangebracht in woonvormen, 
groOtte en indeling van de woning, waarbij ook casEa
woningen worden gebouwd. 

-Experimenten worden opgezet waarbij aan de toekomstige 
bewoners bij het begin van de pmanning woningen worden 
toegewezen en de gelegenheid wordt gegeven om over opzet 
en indeling van het woningontwerp te kunnen me~praten en 
meebe$lissen, binnen het daarvoor gestelde bouwkosten. 

-De gemeente zal particuliere initiatieven tot woningver
betering krachtig ondersteunen( o.a. doe-het-zelf-renova~. 
tie). 

In deze notitie wil ik een deelaspect behandelen van de doe 
het zelf mogelijkheden, n.l. doe het zelf renovatie in 
daartoe speciaal aangekochte woningen.Ik wil hiermee trach
ten aan te tonen dat de doe het zelfrenovatie in combinatie 
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met maatschappelijk gebonden eigendom, voorwaarden mogelijk , 
maakt om meer woningen in korte tijd te verbeteren dan wan- 1 

neer alleen gemeente of woningbouwvereniging dat doen. 
Daarom dient deze notitie te worden gezien als••een aanvul
ling op Be twee onlangs uitgebrachte nota's: 
-Verbetering van gemeente-en corporatiewoningen en 
-Onderhoud en verbetering door particuliere eigenaren. 

1. Aan welke woningen wordt gedacht? 
Het gaat om een eerste experiment. 
Daarom moet het experiment eenvoudig te evalueren ZlJn en 
dus niet teveel complicerende bij-effecten hebben.In eerste 

1 

instant4é wordt gedacht aan het overnemen van complexen 
woningen van particuliere eigenaren, die nog in redelijke 
staat verkeren. Complexen die volgens de categor~jhandeling 
van de vierde Nota Stadsvernieuwing vallen in categorie 25 
jaar of langer. 

2. Hoe de aankoop financieren] 
Overleg met het Rijklzou het mogelijk moeten maken de be
staande 80% regeling toe te passen. 
Het gaat hier immers ook duidelijk om aankopen t.b.v. stads- 1 

vernieuwing door middel van instandhouding. 

3. Carcasverbetering- SAR-gedachte 
Het verdient aanbeveling door aankoop hele complexen woning
en te v2rwerven. De gemeente dan wer de woningbouwvereniging 
zorgt vervolgens voor het op peil bren§en van het carua~. 
Dit betekent: 
a. Dak isoleren en indien nodig vernieuwen 
b. gevel-isolatie 
c. leidingen 
De hele verdere iAdeling: 
- vernieuwing keuken of n}et 
- douche- waar 
- schoorsteen handhaven of wegbreken 
- CV of moederhaard installeren 
- Schilderwerk 
wordt overgelaten aan de bewoner die daarvoor, indien ge
wenst, van gemeente of woningbouwvereniging hulp en 
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bijstand kan krijgen. 

4. Wie wordt de bewoner? 
Er moet rekening mee worden gehouden dat niet alle zittende 
bewoners mee willen doen, nadat hun woning is overgenomen. 
Voor niet-deelnemers geldt hetzelfde systeem van herhuis
vesting als bij uitplaatsing. 
Ik verwacht echter dat zeer velen wél meerwillen doen. 
Positieve ervaringen uit Rotterdam en gesprekken met Hage
naars hebben mij ettoe gebratht daarvan uit te gaan. 

5. Woonruimteverdeling 
Een probleem zou zich kunnen voordoen bij begane-grond
woningen, om~at deze volgens onze woonruimteverordening, 
alleen aan invaliden of bejaardén mogen worden toegewezen. 
Ervaringen in Rotterdam t.a.v. deze groep waren eerst wei~ 
nig rooskleurig. Men durfde niet zo goed. 
Nu het systeem van~~maatschappelijk gebonden eigendom al 
enige tijd werkt, blijken ook deze problemen zich in veel 
mindere mate voor te doen. 

6. Financiering 
Het is zonder meer duidelijk dat, evenals bij de tot nu toe 
gebruikelijke vormen van renovatie, ook bij deze vorm over
leg en afspraken met het Rijk onontbeerlijk zijn~ 
De gedachten gaan naar: voor het casco: 
a. 80% regeling voor aankoop van woningen die onder mit 

regiem gaan vallen. 
b. maRimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden voor 

isolatie. 
a. Gebruik maken van de subsidiemogé~ijkheden voor particu

lieren (Mg 80-33) (keuken,douche) 
b Overleg met het Rijk over niet te strikt toepassen of 

buiten sluiten van de voorschriften en wen~en. 

Globaal kan dan de volgende 
Aankoop f 25.000,--
80% Rijk f 20.000,--~ 
boekwaarde 5.000,--

rekensom worden gemaakt. 

Woning vóór 
verbetering casco 
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cascoverbetering f 30.000,-- isolatiesubsidie is hierop in 
mindering gebracht. 

boekwaarde verbeterd casco f 35.000,--

Aankoop verbeterd casco f 35.000,-- voor particulier 
extra benodigd 
bij laten doen f 20.000 ~ 

totaal te financieren 
bedrag: 
voor inwendige verbe
tering bij IJlaten 

doen IJ 

hypotheek 12% 

f 55.000,--
5~000,-- subsidieregeling 

particulieren 
f 50.000,--

30 jaar annuïteit 
incl. aflossing 
maandlast + f 600,--

Aankoop verbeterd casco f 35.000,-- voor particulier 
extra benodigd bij 
zelf doen f 10.000,-- + 

totaal te financieren 
bedrag: 
voor inwendige verbe
tering bij IJ zelf doen IJ 

maandlast 

f 45.000,--
5.000,-- subsidieregeling 

particulieren 
f 40.000,--

incl. aflossing + f 470,--

Onderzocht dient te worden of het ABP bereid is tegen la
gere rente hypotheek te verschaffen. In dat geval zou de 
maandlast nog verder kunnen worden verlaagd. 
7. Waardevaststelling: 
om b1j overdracht aan de gemeente en of woningbouwcorpora
tie ingeval van verhuizing moeilijkheden te voorkomen, be
hoort door onafhankelijke taxatie de waarde vastgesteld te 
worden van de verbeterde woning nadat de inwendige verbou
wing gereed gekomen is. 
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8. Waar in Den Haag? 
Mijn voorkeur gaat uit naar gedeelten van de stad waar je 
verbeteringsprocessen op gang zou willen brengen, b.v. Val~ 
kenbos, Regentes, delen van de Schilderswijk, Zuiderpark
buurt, hofje van Vredebest 
Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre ook woon
huismonumenten die op de Rijks- dan wel gemeentelijke monu
mentenlij~t staan, onder deze regeling~unnen vallen. 

Brieven die raadsleden ontvangen, bevestigen de mening dftt 
met name kleine particulieren dikwij~s ~een financiêle 
mogelijkheden zien hun bezit aan de eisen van de tijd aan 
te passen. 
- De subsidierege~ingen zijn niet_ voldoende, 
- de toegelaten hüurverhoging .is vaak niet lonend, 

de regels om voor subsidie in aanmerking te komen zijn ~or 
kleine eigenaren veel te ingewikkeld, 

- de eisen- voorschriften en wenken- zijn te star. 

Wanneer de gemeente met behulp van het Rijk op veel grotere 
schaal woningen aankoopt en ze in deze nieuwe vorm aan be
woners doorverkoopt, dan kan de stadsvernieuwing een ge
wetdige impuls krijgen. 

9. Verdere procedur~e 

Voor de verdere procedure zijn naar mijn mening twee mogei
lijkheden. , 
I. Het college neemt de gedachte over en werkt deze zo uit 

dat dit voorstel tegelijkertijd met de behandeling van 
het volkshuisverstingsplan. 
de nota: Verbetering van gemeente- en corporatiewoningen 
de nota: Onderhoud en verbetering door particuliere 
eigenaren kan worden behandeld. 

II.Met behulp van ambtelijke bijstand wordt deze notitie 
omgewerkt tot een init~atief-voorstel. 
Dit initiatief-voorstel wordt in de Raad behandeld, 
tegelijkertijd met de onder I genoemde nota 1 s. 
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4. De eigenaar is verplicht om het 
onroerend goed terstond bij 
aangetekend schrijven te koop aan 
te bieden aan de 
woningcorporatie/instelling, zodra: 
- hij voornemens is het onroerend 

goed geheel of gedeeltelijk te 
vervreemden, ofwel- een 
hypotheekhouder, blijkens diens 
schriftelijke mededeling, 
voornemens is om het onroerend 
goed krachtens artikel 1223 lid 2 
van het Burgerlijk Wetboek 
openbaar te verkopen, ofwel 

- op het onroerend goed 
executoriaal beslag wordt gelegd 
ofwel 
een op het onroerend goed 
rustend conservatoir beslag van 
waarde is verklaard. 

5. De woningcorporatie/instelling is 
gehouden om na ontvangst van 
voormeld aangetekend schrijven van 
de eigenaar onmiddellijk tot 
aankoop en- binnen de daarvoor in 
artikel 7 lid 1 sub f gegeven termijn 
- tot eigendomsverkrijging van het 
onroerend goed over te gaan, doch 
slechts op voorwaarde, dat de 
eigenaar in staat zal blijken om het 
onroerend goed vrij van hypotheek 
en/of beslag en vrij van enig 
gebruiksrecht aan .de 
woningcorporatie/instelling te 
leveren. 
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6. De woningcorporatie/instelling is 
gehouden haar krachtens deze akte 
verkregen erfpachtsrecht met haar 
rechten op de onderhavige grond te 
stichten of gestichte opstallen te 
splitsen in appartementsrechten. 
Terzake van het in de splitsing te 
betrekken onroerend goed en de 
daarop betrekking hebbende 
woonomgeving zullen de navolgende 
zeggenschapsobjecten worden 
onderscheiden: 
a. de binnenzijde van de woning; de 

zeggenschap daarover berust bij 
de betreffende eigenaar. 
Door de 
woningcorporatie/instelling kan 
jaarlijks uit preventief oogpunt 
voor rekening van de eigenaar 
tegen kostprijs een inspectie 
worden uitgevoerd aangaande de 
onderhoudstoestand van de 
binnenzijde van de woning; de 
eigenaar kan evenwel niet worden 
verplicht om het bij die inspectie 
blijkende achterstallig onderhoud 
uit te voeren. 
De woningcorporatie/instelling 
garandeert de eigenaar, dat hij 
tegen kostprijs gebruik kan 
maken van alle technische 
diensten, welke de 
woningcorporatie/instelling aan 
de bewoners van door haar 
verhuurde woningen verleent. 



Indien bij te koop aanbieding aan 
de woningcorporatie/instelling 
achterstailig onderhoud aan de 
binnenzijde van cie woning wordt 
ge'konstateerd, zal de 
woningcorporatie/instelling dat 
onderhoud- zo mogelijk in 
overleg met de nieuwe 
koper/eigenaar- uitvoeren, 
voordat de woning opnieuw 
wordt bewoond. 

b. de overige gedeelten van het in 
de splitsing begrepen gebouw 
met inbegrip van 
gemeenschappelijke installaties 
en bijbehorende voorzieningen, 
voorzover niet valiencie onder c; 
de zeggenschap daarover berust 
als regel bij de vereniging van 
eigenaars, doch met 
inachtneming van het volgende. 
Tot de bevoegdheid van de 
vereniging van eigenaars behoren 
met name de beslissingen over 
het gebruiK van het gebouw. 
Voorts besiist de vereniging van 
eigenaars over de samenstelling 
en omvang van de bijkomende 
woonkosten en exploitatielasten, 
echter met inachtneming van het 
hierna onder kwaiiteits- en 
onderhoudsbeleid bepaalde; de 
vereniging van eigenaars beslist 
voorts over de collectieve 
wijzigingsvoorstellen van 
indeling, materialen en 
konstrukties van het complex. 

Kwaliteitsbeleid 
De woningcorporatie/instelling 
zorgt via jaarlijkse inspectie voor 
de bewaking van de kwaliteit van 
het complex; 

zij legt de resultaten van die 
inspectie voor aan de vereniging 
van eigenaars. 
De woningcorporatie/instelling is 
bevoegd voorwaarden te stellen 
omtrent de minimaal 
aanvaardbare woontechnische en 
bouwtechnische kwaliteit, 
waaraan het complex moet 
voldoen. 
De woningcorporatie/instelling 
draagt zorg voor de 
voorbereidingvan een 
kwaliteitsbeleid, waarin rekening 
wordt gehouden met toepassing 
van materialen en konstrukties, 
die kosten- en energiebesparend 
zijn en die de technische en 
economische levensduur van het 
complex zoveel mogelijk 
verlengen. 
De woningcorporatie/instelling 
zal met betrekking tot het 
complex en cie woning een 
beschrijving opstellen van de 
bouwtechnische en 
woontechnische kwaliteit, 
aismede een beschrijving 
opstellen van de kwaliteit van de 
ligging van de woning in het 
complex en van het complex in 
de buurt en wijk van de stad. 
Deze beschrijving zal worden 
uitgedrukt in een 
waarderingsstelsel, dat zoveel 
mogelijk aansluit op de 
daaromtrent gangbare locale 
waarderingsnormen. 

Oncieri1oudsbeieid 
1. De zeggenschap over de 

planning van het zogenaamde 
grooi onderhoud aan de 
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gemeenschappelijke 
gedeelten, ruimten en 
voorzieningen berust bij de 
woningcorporatie/instelling; 
het groot onderhoud moet 
geheel volgens bedoelde 
planning worden uitgevoerd. 
De woningcorporatie/instelling 
stelt terzake van het groot 
onderhoud een begroting op, 
welke aan de vereniging van 
eigenaars ter goedkeuring 
wordt voorgelegd. 
Afwijzing van de voorgelegde 
begroting ontslaat de 
vereniging van eigenaars niet 
van de verplichting om het 
groot onderhoud volgens de 
door de 
woningcorporatie/instelling 
voorgeschreven planning uit te 
voeren; indien de vereniging 
van eigenaars niettemin 
nalatig blijft om bedoeld groot 
onderhoud uit te voeren is de 
woningcorporatie/instelling 
bevoegd om de betreffende 
werkzaamheden voor rekening 
van de vereniging van 
eigenaars te doen uitvoeren. 
De woningcorporatie/instelling 
kan de vereniging van 
eigenaars verplichtend_ 
opleggen- zulks in afwijking 
van de hiervoor gegeven 
regeling- dat het groot 
onderhoud wordt geregeld via 
een met de 
woningcorporatie/instelling te 
sluiten onderhoudskontrakt. 
Door de eigenaars is een 
jaarlijks voorschot 
verschuldigd voor de planning 

en uitvoering van het groot 
onderhoud; de hoogte van het 
jaarlijks voorschot wordt door 
de vereniging van eigenaars 
vastgesteld. 

2. De zeggenschap over het 
zogenaamde acuut en 
preventief onderhoud berust 
bij de vereniging van 
eigenaars. Indien evenwel dit 
onderhoud naar het oordeel 
van de 
woningcorporatie/instelling 
onvoldoende wordt uitgevoerd, 
kan zij van de vereniging van 
eigenaars verlangen, dat 
daaromtrent een genoegzame 
regeling wordt getroffen. 
Door de eigenaars is een 
jaarlijks voorschot 
verschuldigd terzake van het 
acuut en preventief 
onderhoud; de hoogte van het 
jaarlijkse voorschot wordt door 
de vereniging van eigenaars 
vastgesteld. 

c. de woonomgeving. die gebieden 
en voorzieningen in of nabij het 
onderhavige complex, welke niet 
specifiek op dat complex 
betrekking hebben doch wel 
medebepalend zijn voor het 
uiterlijk en aanzien daarvan. 
De zeggenschap over de 
woonomgeving berust als regel 
bij de gemeente; de gemeente 
streeft ernaar om over de aard en 
de uitvoering van de 
woonomgeving tijdig vooraf 
informatie te verstrekken aan en 
overleg te voeren met de 
vereniging van eigenaars en de 
woningcorporatie/instelling. 



De vereniging van eigenaars en 
de woningcorporatie/instelling 
zijn bevoegd aan de gemeente 
aanbevelingen te doen over een 
door de vereniging en/of de 
woningcorporatie/instelling 
gewenste voorziening in de 
woonomgeving. 

7. Woonlastenbeleid 
1. M.G.E.-prijsvorming 
a. Bij de eerste verkoop van het 

onroerend goed door de 
woningcorporatie/instelling wordt 
een M.G.E.-prijs vastgesteld, 
welke gebaseerd is op de totale 
produktiekosten van: 
1. het zogenaamde casco; 

hieronder dient te worden 
verstaan de drager (de 
konstruktie) en de schil (de 
buitenzijde) van de opstallen, 
alsmede de 
gemeenschappelijke 
voorzieningen en installaties; 

2. het zogenaamde 
inbouwpakket voor de 
individuele woning. 
Als produktiekosten worden 
mede aangemerkt de 
renteverliezen tijdens de bouw 
en de tijdens de bouw 
verschuldigde erfpachtscanon. 
De kosten, verband houdende 
met aan- en verkoop en 
overdracht van het onroerend 
goed worden niet tot de 
produktiekosten gerekend. 

b. Ingeval van te koop aanbieding 
van het onroerend goed conform 
artikel 4 wordt de cascoprijs 
aangepast aan de hand van het 

prijsindexcijfer voor de 
gezinsconsumptie; in de door de 
woningcorporatie/instelling aan 
de eigenaar definitief uit te keren 
prijs wordt bovendien rekening 
gehouden met hetgeen hiernaast 
sub c, d, e, en f is bepaald. Onder 
het genoemde prijsindexcijfer 
wordt ten deze verstaan het door 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek te 's-Gravenhage
hierna te noemen C.B.S.- te 
publiceren prijsindexcijfer voor 
de gezinsconsumptie, op basis 
negentienhonderd vijf en zeventig 
is éénhonderd. 
De aanpassing zal worden bereikt 
door de cascoprijs te 
vermenigvuldigen met een breuk, 
waarvan de teller wordt gevormd 
door het bedoelde indexcijfer dat 
werd gepubliceerd voor de 
maand waarin de te koop 
aanbieding volgens artikel 4 
plaats heeft of - bij het ontbreken 
van die publikatie - voor de het 
laatst daaraan vporafgegane 
maand ten aanzien waarvan de 
publikatie wel is geschied en de 
noemer door het bedoelde 
prijsindexcijfer dat werd 
gepubliceerd voor de maand, 
waarin de oorspronkelijke 
bouwkundige oplevering van het 
onroerend goed heeft 
plaatsgehad. 
Mocht het C.B.S. inmiddels zijn 
overgegaan tot publikatie van 
prijsindexcijfers voor de 
gezinsconsumptie op een meer 
recente tijdbasis, dan zullen de 
cijfers van de nieuwe reeks in 
aanmerking worden genomen, zo 
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nodig na koppeling aan de cijfers 
van voorafgaande reeksen. De 
wijze van koppeling zal 
geschieden in overleg met het 
C.B.S. 

c. Bij de te koop aanbieding van het 
onroerend goed volgens artikel 4 
wordt door een door de 
woningcorporatie/instelling te 
benoemen beëdigd taxateur 
binnen 2 maanden na de te koop 
aanbieding conform artikel 4 een 
rapport opgesteici met betrekking 
tot de waarde van het 
inbouwpakket, de 
onderhoudstoestand en de 
algemene staat van de woning, 
waarbij veranderingen aan en 
binnen de woning, welke een 
waardevermeerderend dan wel 
een waardeverminderend effekt 
hebben, mede in aanmerking 
worden genomen; ingeval er 
sprake is van achterstallig 
onderhoud aan de binnenzijde 
van de woning zai op de door de 
woningcorporatie/instelling aan 
de eigenaar uit te keren prijs in 
mindering worden gebracht het 
bedrag, .dat benodigd is om de 
woning een goede 
onderhoudstoestand te doen 
herkrijgen. 
Evenbedoeld rapport zal tevens 
melding maken van de hierna in 
lid e bedoelde marktwaarde van 
het onroerend goed. 

d. De sub a bedoelde cascoprijs zal 
bij de te koop aanbieding volgens 
artikel 4 in verband met 
plaatsgehad hebbende 
veroudering telkenjare een 
vermindering ondergaan, welke 

gebaseerd zal zijn op de te 
verwachten technische en 
ekonomische levensduur: 
bedoelde levensduur van het 
casco wordt bij deze gesteld voor 
nieuwbouwwoningen op 
vijfenzeventig jaar en voor 
oudbouwwoningen op een van de 
nieuwbouw a-fgeleide levensduur. 
Indien te eniger tijd de gegronde 
verwachting tussen partijen 
bestaat, dat evenbedoelde 
tijdvakken niet langer 
overeenstemmen met de 
betreffende reële levensduur, zal 
de betreffende verouderingstaktor 
een dienovereenkomstige 
aanpassing ondergaan. 
De vermindering van de 
cascoprijs conform dit lid vindt 
piaats telkens nadat een vol jaar 
na de bouwkundige oplevering is 
verstreken. 

e. Indien de prijs, waartegen het 
onroerend goed conform het 
hiervoor bepaalde aan de 
woningcorporatie/instelling te 
koop moet worden aangeboden, 
hoger is dan de alsdan voor 
vergelijkbare woningen geldende 
marktprijs, zai die marktprijs 
gelden als maximale prijs, welke 
de woningcorporatie/instelling 
aan de eigenaar zal uitkeren. 

f. De woningcorporatie/instelling is 
gehouden om, indien de eigenaar 
akkoord gaat met de inhoud van 
het taxatierapport van de <:Jaar de 
woningcorporatie/instelling 
benoemde taxateur binnen drie 
maanden na de datum waarop de 
te koop aanbieding conform 
artikel 4 heeft plaatsgehad, tot 



eigendomsverkrijging van het 
onroerend goed over te gaan. 
Indien de eigenaar zich niet kan 
verenigen met de inhoud van het 
hiervoor sub c bedoelde rapport, 
moet hij daarvan binnen 2 weken 
na ontvangst van dat rapport 
schriftelijk doen blijken aan de 
woningcorporatie/instelling. 
Alsdan worden door partijen in 
onderling overleg of- bij gebreke 
van overeenstemming- door de 
kantonrechter te Rotterdam 3 
deskundigen benoemd, die 
omtrent het gerezen geschil een 
voor beide partijen bindende 
uitspraak zullen doen. 
De kosten der deskundigen 
worden door de 
woningcorporatie/instelling en de 
eigenaar gedragen volgens een 
verdeling door de deskundigen 
naar gelang deze bij hun 
uitspraak niet zijn 
tegemoetgekomen aan het 
verlangen van elke partij. 
Nadat bedoelde bindende 
uitspraak is gedaan zal de 
woningcorporatie/instelling zo 
spoedig mogelijk tot 
eigendomsverkrijging van het 
onroerend goed overgaan. De 
akte van overdracht zal moeten 
worden verleden voor een door 
de woningcorporatie/instelling 
aan te wijzen notaris, welke akte 
de bedingen zal moeten bevatten 
die in dergelijke akten 
gebruikelijk zijn. 

g. De woningcorporatie/instelling is 
uitdrukkelijk gerechtigd om het 
onroerend goed, vóór de 
juridische levering ervan 

plaatsvindt door te verkopen aan 
een derde en rechtstreekse 
levering van het onroerend goed 
aan die derde te verlangen, aan 
welke rechtstreekse levering de 
eigenaar reeds nu voor alsdan en 
onherroepelijk verklaart zijn 
medewerking te zullen verlenen. 

h. Alle kosten en belastingen, hoe 
ook genaamd, terzake van de 
overdracht van het onroerend 
goed aan de 
woningcorporatie/instelling of 
aan de door deze aangewezen 
derde, komen voor rekening van 
de woningcorporatie/instelling 
casu quo bedoelde derde. 

i. Het is de 
woningcorporatie/instelling niet 
toegestaan om bij wederverkoop 
van het onroerend goed, winst te 
behalen. 

2. Jaarlijkse exploitatielasten en 
bijkomende woonkosten 
a. De eigenaar is verplicht een 

bedrage te storten in een door 
de woningcorporatie/instelling 
beheerd algemeen 
M.G.E.-risikofonds ter 
bestrijding van kalamiteiten. 

b. Tot de jaarlijkse financiële 
verplichtingen van de 
eigenaars behoren: 

de expioi'tatieiasten 
voorschotten op de kosten van 
planning en uitvoering van het 
groot onderhoud; 
de kosten terzake van het door 
de woningcorporatie/instelling 
gevoerde kwaliteitsbeleid; 
de kosten van acuut en 
preventief onderhoud aan de in 
artikel 6 sub d bedoelde zaken; 
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- de administratieve kosten van 
de exploitatie; 

- de op het onroerend goed 
drukkende vaste 
exploitatiekosten (zoals 
zakelijke lasten en 
verzekering); 

de bijkomende woonkosten 
- de kosten van de uitvoering 
van de in artikel 6 sub b 
bedoelde bijkomende 
woon kosten; 

- de kosten van de uitvoering 
van de bijkomende woonkosten 
die het gevolg zijn van de 
woonvorm. 

8. Woonruimteverdelingsbeleid 
De woningcorporatie/instelling 
voert terzake van de onderhavige 
woningen een toewijzings-en 
plaatsingsbeleid, dat past in het 
kader van het stedelijke distributie
én toewijzingsbeleid voor woningen. 

9. De woningcorporatie/instelling is 
bevoegd te harer beoordeling 
ontheffing te verlenen van één of 
meer van voormelde bepalingen 
onder door haar te stellen 
voorwaarden. 

10. Indien de eigenaar na bij 
aangetekend schrijven door de 
woningcorporatie/instelling in 
gebreke te zijn gesteld, gedurende 
acht dagen nalatig blijft aan de 
uitvoering van deze overeenkomst 
mede te werken, zal hij ten behoeve 
van de woningcorporatie/instelling 
zonder nadere ingebrekestelling of 
rechterlijke t:.Jssenkomst een door 
het bestuur van de 
woningcorporatie/instelling vast te 
stellen terstond opeisbare boete 
verschuldigd zijn van maximaal 
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200% van de op het moment van 
overtreding of niet-nakoming 
geldende M.G.E.-prijs. 

11. Indien de eigenaar ingeval van 
ontheffing door de 
woningcorporatie/instelling tot 
gehele of gedeeltelijke 
vervreemding .en/ of vestiging van 
een zakelijk genctsrecht terzake van 
het onroerend goed overgaat aan 
anderen dan de 
woningcorporatie/instelling is hij 
gehouden de bepalingen 
omschreven in de artikelen 1 tot en 
met 10, 12 en 13 en dit artikel aan 
zijn rechtsverkrijger op te leggen en 
deze te bedingen, bij gebreke 
waarvan de verkopende partij 
zonder nadere ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst een 
dadelijk opeisbare door het bestuur 
van de woningcorporatie/instelling 
vast te stellen boete aan de 
woningcorporatie/instelling 
verschuldigd zal zijn van maximaal 
200% van de op het moment van 
overtreding of niet-nakoming 
geldende M.G.E.-prijs. 

12. De in artikel 7.1. omschreven 
prijsregulering is niet van 
toepassing en de in artikel 3 
omschreven toestemming is niet 
vereist ingeval een 
hypotheekhouder gebruik maakt 
van het recht als bedoeld in artikel 
1223 van het Burgerlijk Wetboek of 
wanneer executoriale verkoop van 
het onroerend goed plaatsvindt. 

13. Na verkoop als bedoeld in artikel 12 
blijven de bepalingen omschreven 
in de artikelen 1 tot en met 12 van 
toepassing; bedoelde bepalingen 
moeten bij de in artikel 12 bedoelde 



verkoop en bij iedere volgende 
vervreemding aan de nieuwe 
verkrijgers, waaronder niet 
begrepen de 
woningcorporatie/instelling, te 
worden opgelegd en uitdrukkelijk 
op hen van toepassing te worden 
verklaard, zulks onder verbeurte 
door de vervreemder van een gelijke 
boete ten behoeve van de 
woningcorporatie/instelling als 
hiervoor in artikel 11 omschreven. 
Onder vervreemding wordt mede 
begrepen het vestigen van een 
zakelijk genctsrecht • 
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MOTIE 1 
De-gemeenteraad van Den Haag 
vindt dat bewoners uit alle inkomenscategorieên de keus 

tussen huren en kopen moeten kunnen maken, 

stelt vast 
dat 

dat 

dat 

het huidige subsidie- en woonlastenbeleid de 
bestaande situatie 11 lagere inkomens huren, ho
gere inkomens kopen 11 niet doorbreekt, 

bereidheid naast goedkope huurwoningen ook goed
kopere koopwoningen te bouwen, door ons is uit
gesproken, 

in het regeringsprogramma en in de verkiezings
programma's opvoering van het aantal goedkope 
huur- en koopwoningen staat; 

verzoekt het 
college regering en parlement duidelijk te maken dat 

alleen een woonlastenbeleid dat bij vergelijk
bare kosten van nieuwbouw en vergelijkbare in
komens een -in de tijd- vergelijkbare woonlast 
oplevert, tot uitvoering van deze bouwprogram
mals kan leiden; 

verzoekt het 
college er bij regering en parlement op aan te dringen 

met de meeste spoed een dergelijk woonlasten
beleid te ontwikkelen en in te voeren. 

van Otterloo (PvdA) 

Ha 11 een (CDA) 

Vlaanderen (D 1 66) 
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MOTIE 2 

De gemeenteraad van Den Haag - bijeen op 14 september 1981 
ter bespreking van een reeks 
herindelingsplannen, 

Ressenaar (VVD) 

Lampe (CDA) 

Vlaanderen (0'66) 

- vindt dat ook in Den Haag 
naar nieuwe vormen van eigen 
woningbezit dient te worden 
gezocht; 

- stelt vast dat reeds vele 
malen is uitgesproken dat 
maatschappelijk gebonden 
bezit zoals dat bijvoorbeeld 
in Rotterdam gestalte heeft 
gekregen, een- reële mogelijk
heid daartoe biedt; 

- vraagt het College hiertoe 
een voorstel te doen bij het 
in voorbereiding zijnde 
volkshuisvestingsplan. 

w.g. H.M. Gelderblom - Lankhout D'66 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1981-1982 

17 100 

Hoofdstuk XI 
Departement van 
Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening 

Nr. 43 

Rijksbegroting voor het jaar 1982 

MOTIE VAN DE LEDEN NYPELS EN DE PREE 
Voorgesteld 18 februari 1982 

De Kamer, 

gehoord de-beraadslaging; 

constaterende, dat steeds meer bewoners en bewonersgroepen bij het 
opstellen van stadsvernieuwingsplannen kiezen voor het verrichten van 
grote onderhoudsbeurten, eventueel gecombineerd met het aanbrengen 
van beperkte verbeteringen; 

voorts constaterende, dat een zeer groot gedeelte van het bestaande 
woningbestand dringend behoefte heeft aan grote onderhoudsbeurten; 

van oordeel, dat de bestaande renovatieprogramma's, die voor een 
belangrijk deel zijn gericht op onderhoud en uitgebreide verbeteringswerk· 
zaamhedP.n, een zeer groot beslag op de financiële middelen leggen, 
waardoor een grote achterstand bij het onderhoud van de niet in deze 
programma's opgenomen woningen dreigt te ontstaan, hetgeen tot 
verkrotting van steden en dorpen zal kunnen leiden; 

in aanmerking nemend het advies van de Raad voor de Volkshuisvesting 
van 21 december 1981 over het verrichten van groot onderhoud van 
na-oorlogse woningwetwoningen; 

verzoekt de Regering, het beleid erop te richten dat onderhoudsprogram
ma's voor het oude woningbestand worden opgesteld waardoor- reke
ning houdend met bewonerswensen-de uitvoering van onderhoudsplannen 
aanzienlijk wordt versneld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Nypels 
De Pree 

DEZE MOTIE WERD AANGENOMEN MET ALLEEN DE FRACTIE S.G.P. als tegenstemmers. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17100 hoofdstuk XI, nr. 43 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1981-1982 

17100 

Hoofdstuk XI 
Departement van 
Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening 

Nr.49 

Rijksbegroting voor het jaar 1982 

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN NYPELS EN VAN ES, TER VERVAN
GING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44 
Voorgesteld 23 maart 1982 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat huurders bij het opstellen van stadsvernieuwingsplannen 
in vrijheid moeten kunnen kiezen voor het verrichten van onderhoudsbeur
ten, eventueel gecombineerd met het aanbrengen van beperkte verbeterin· 
gen; 

eveneens van oordeel, dat met name een goede huurbescherming 
hiervoor vereist is, ten einde in zulke gevallen het opdringen van door de 
bewoners niet gewenste voorzieningen, alsmede huisuitzetting te voorko
men; 

verzoekt de Regering, te onderzoeken of de wettelijke regeling voor 
huurbescherming, mede in het licht van het arrest van de Hoge Raad van 8 
januari 1982, herziening behoeft, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Nypels 
Van Es 

DEZE MOTIE werd helaas verworpen. 

Vóór stemden: VVD,PSP,PPR,CPN,SGP,d'66. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17100 hoofdstuk XI, nr. 49 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1981-1982 

17100 

Hoofdstuk XI 
Departement van Volks
huisvesting en Ruimtelijke 
Ordening 

Nr. 48 

Rijksbegroting voor het jaar 1982 

MOTIE VAN DE LEDEN NYPELS EN COTTERELL 
Voorgesteld 10 maart 1982 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat verschillende eigenaar-bewoners als gevolg van 
uitzonderlijke hoge hypotheekrente bij verlenging van hypotheekcontracten 
buiten hun schuld door ondraaglijk hoge woonlasten in ernstige betalings
moeilijkheden zijn komen te verkeren, waardoor gedwongen verkoop van 
hun woning dreigt; 

overwegende, dat de betrokkenen door gedwongen verkoop van hun 
woning ernstig gedupeerdworden; 

voorts overwegende, dat bij gedwongen verkoop van woningen, waarvoor 
door de overheid een garantie voor rente en aflossing is gegeven, onder de 
huidige omstandigheden in vele gevallen de overheidsgarantie aangesproken 
moet worden, terwijl dan tevens de betrokkenen aan onderdak in een 
(gesubsidieerd) huurhuis geholpen moeten worden; 

ten slotte overwegende, dat dit soort noodgevallen zich minder zal gaan 
voordoen bij toepassing van hypotheeksystemen met bepaalde vormen 
van rente-egalisatie; 

nodigt de Regering uit, eventueel in het kader van een nota over de 
koopwoning markt, te bezien of een regeling getroffen kan worden, waardoor 
bewoners met lagere inkomens voor door de overheid gegarandeerde 
koopwoningen een tijdelijke overbruggingssubsidie kunnen ontvangen 
wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Nypels 
Coltereli 

DEZE MOTIE WERD AANGENOMEN. 

Tegen stemden: SGP en PvdA. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17100 hoofdstuk XI, nr. 48 
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