
 Wonen  

 Anders? 

Ja 

 

Integrale 

Hervorming 

Woningmarkt 
 

Door:  

Martijn Paping, D66 Thema-afdeling Economie  

Mark Sanders, D66 Thema-afdeling Economie 

D66 



  

Voorwoord 

Suggestie in potlood: Op 23 februari 2012 viel het zoveelste voorstel voor integrale 
hervorming van de Nederlandse woningmarkt op de mat. Hoogleraren Economie, 
van links tot rechts, hebben zich verenigd achter een document dat op een stapel 
rapporten komt waar al lang geen nietje meer doorheen is te slaan. Ze staan in een 
lange traditie maar lijken eindelijk iets in beweging te krijgen. D66 pleit al heel lang 
voor een integrale hervorming op de woningmarkt en is blij met elke steun voor haar 
hervormingsagenda. Dat die steun nu komt vanuit de wetenschap, en ook van de 
huiseconomen van CDA, VVD en PvdA, juichen we uiteraard toe.   

 

Kees Verhoeven, D66 Woordvoerder Woningmarkt, Tweede Kamer 

Op 6 november 2010 hield D66 haar najaarscongres. Op dat congres is door de 
thema-afdeling Economie een motie ingediend die oproept tot het formuleren van 
een bestuursresolutie. In die resolutie zou D66 haar uitgangspunten voor een 
integrale hervorming van de woningmarkt moeten formuleren en vaststellen.  

Met die uitgangspunten kan vervolgens door alle vertegenwoordigers van de partij 
worden gewerkt naar een integrale, consistente sociaal-liberale hervorming van de 
woningmarkt in Nederland. Daartoe dienen de uitgangspunten natuurlijk te worden 
omgezet in concrete standpunten en hervormingsvoorstellen.  

En uiteraard wil de thema-afdeling Economie in deze discussie graag haar steentje 
bijdragen. In goed overleg met het kenniscentrum, het landelijk bestuur en de 
Tweede Kamerfractie is daarom een traject gestart om tot een concept resolutie 
tekst te komen. Op 16 maart 2011 is een expertsessie belegd, waar deze notitie in 
eerste concept besproken is. Uit die eerste notitie is, met name op basis van 
hoofdstuk 3, een concept resolutie tekst aan het landelijk bestuur voorgelegd. Na 
vaststelling van de resolutie op het congres van 28 mei 2011 is verder gediscussieerd 
met leden en experts op een fringe meeting en in extra consultaties. In nauwe 
samenwerking met de Tweede Kamerfractie zijn de uitgangspunten vertaald in 
concrete voorstellen voor een integrale hervorming van de woningmarkt. Het 
resultaat van dat traject ligt nu voor U.     

Mark Sanders 

Thema Afdeling Economie 



Executive Summary  

Vanuit een empirische en theoretische analyse en een consequent doordenken van 
ons sociaal-liberale gedachtegoed komen wij in dit greenpaper tot een integrale 
hervorming van de woningmarkt. Onze voorstellen kunnen worden samengevat in 
10 punten. Hoewel dit project binnen D66 al ongeveer een jaar loopt komen wij tot 
vergelijkbare stappen als recent 22 economen van diverse politieke huize bepleitten 
(Bartelsman et al. 2012).   

 
1. Geleidelijke verlaging van het tarief waartegen hypotheekrente mag 

worden afgetrokken van 52% tot 30% in 22 jaar. 
2. Aftrek wordt voor nieuwe hypotheken beperkt tot de rente die 

verschuldigd is over een restschuld bij lineaire aflossing in 30 jaar. 
3. Geleidelijk verder verlagen van de overdrachtsbelasting.  
4. Aanpak van scheefwonen, initieel door inkomenstoets van corporaties 
5. Woning en hypotheekschuld uiteindelijk (2025) overgeheveld naar Box 3 

met een vrije voet eigen woning.  
6. Geleidelijke verkoop van corporatiewoningen en afbouw gesubsidieerde 

sociale woningbouw. 
7. Marktconformere (vrije) huren. 
8. Woontoeslag vervangt huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek. 
9. Slim hervormen van huurbescherming. De huurder moet bescherming 

genieten die niet aan zijn woning verbonden is. 
10. Gronduitgifte en projectontwikkeling meer marktconform met behoud 

van regierol overheid op ruimtelijke ordening. 

De beperking van de hypotheekrenteaftrek is zo langzaamaan geen taboe meer in de 
Nederlandse politiek. VVD en PVV voeren op dit moment nog een 
achterhoedegevecht om hun verkiezingsbelofte niet al te opzichtig te schenden, 
maar het CDA, ook al decennia lang fel tegenstander van noodzakelijke 
hervormingen op de woningmarkt, is al overstag. Het voorstel van D66 uit het 
verkiezingsprogramma van 2010 lijkt nu goede kans te maken via een 
initiatiefwetsvoorstel gerealiseerd te worden. De voorstellen 1 en 2 zijn daarvan de 
kern en voorstel 3 maakt van deze operatie een integraal onderdeel uit. In voorstel 5 
maken we een definitief einde aan de fiscale stimulering van schuldfinanciering.  

Over voorstel 4 is in het verkiezingsprogramma van 2010-2014 niet veel meer 
gezegd. De inkomenstoets door verhuurders in de sociale sector is wat D66 betreft 
op korte termijn acceptabel als een “lesser evil” maar is wat ons betreft geen 
wenselijke situatie. De verhuurder heeft in principe net zo min als elke andere 
zakenpartner of particulier het recht op inzage in de inkomensgegevens van de 
belastingdienst. Scheefwonen in de sociale huursector is wat D66 betreft dan ook 
een symptoom van gebrekkige marktwerking. De aanpak via de inkomenstoets, 
hoewel deze tijdelijk verlichting kan brengen, is daarmee symptoombestrijding en 
geen genezing van de kwaal. Die genezing moet komen van een ontmanteling van 
het systeem van de sociale woningbouw en gereguleerde huur in voorstellen 6 en 7. 
D66 erkent ten volle het belang van volkshuisvesting en toegankelijke en betaalbare 



huurwoningen, maar ziet niet in dat dit uitsluitend via gesubsidieerde bouw door 
corporaties kan. In plaats daarvan garanderen wij in voorstel 8 voor iedere 
Nederlander de toegang tot een goede woning via een inkomensafhankelijke 
woontoeslag. Om te zorgen dat het aanbod van goede huur- en koopwoningen ook 
op veranderende vraag zal reageren zijn aanpassingen in de huurbescherming en 
gronduitgifte door gemeenten nodig om ook het aanbod van met name particuliere 
huur en nieuwbouw woningen te bevorderen. 

    



Inleiding 

Op 23 Februari 2012 kwamen 22 economen met een 6 stappenplan voor de 
woningmarkt. Het zoveelste breed gedragen voorstel volgend op tal van analyses en 
rapporten. Er zijn boekenkasten vol geschreven over de woningmarkt (zie VROM-
raad 2007, 2011, KVS 2008, SER-CSED 2010, REA 2006 etc.). Rapport na rapport 
toont aan dat de Nederlandse woningmarkt gebrekkig functioneert. Er wordt te 
weinig van het goede gebouwd en zowel op de koop- als op de huurmarkt wordt de 
doorstroming ernstig belemmerd. En in toenemende mate wordt erkend dat ook de 
arbeidsmarkt en de economie als geheel hier last van ondervindt (zie Van Oort et al. 
2008). Er moet nodig iets gebeuren. D66 roept in haar verkiezingsprogramma’s dan 
ook al jaren op tot een integrale hervorming van de woningmarkt. Maar een 
verkiezingsprogramma is nu eenmaal niet de plek om een dergelijke integrale 
hervorming eens uitvoerig uit de doeken te doen. In 2010 presenteerde D66 wel 
concrete voorstellen, maar in het programma was weinig plek om de onderliggende 
visie uit te schrijven en de nadruk lag ook in de campagne erg op de concrete 
voorstellen, met name wat betreft de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek.  

In dit stuk zullen we die integrale visie wel uitschrijven. Dat begint met een 
goede beschrijving van wat de woningmarkt volgens ons eigenlijk is en hoe ze in 
theorie zou moeten functioneren. Dan vatten we kort samen wat er in de afgelopen 
jaren al over de Nederlandse woningmarkt aan probleemanalyses is gemaakt. 
Daarbij kunnen we natuurlijk nooit volledig zijn, maar lopen we kort de belangrijkste 
kenmerken en problemen langs. Vervolgens beschrijven we vanuit het sociaal-
liberale gedachtegoed, zoals neergelegd in de 5 richtingwijzers en “De Ordening op 
Orde” van de Van Mierlo Stichting, op welke wijze de woningmarkt zou moeten 
functioneren. In dit hoofdstuk schrijven we de uitgangspunten voor 
hervormingsvoorstellen uit. In een laatste hoofdstuk volgen dan daaruit 
voortvloeiende concrete beleidsvoorstellen en ronden we af met de conclusie.    

 



Hoofdstuk 1:  

De Markt voor Wonen 

Bij een analyse van de woningmarkt is een goed begrip van de markt essentieel. De 
woningmarkt is voor het grootste deel een “voorraadmarkt”. Dat wil zeggen dat er 
een voorraad aanwezige woningen wordt verhandeld. Beter gezegd: Op de 
woningmarkt verhandelen mensen het recht om een woning te bewonen. Dat 
woonrecht kan worden verworven door huur of koop en daarmee is meteen 
duidelijk dat die markten niet in isolatie bezien of hervormd kunnen worden. Het 
betekent ook iets voor de manier waarop die markt (dis)functioneert en reageert op 
beleid. 

De woningmarkt verdeelt, zoals alle markten, de schaarste aan woonruimte over de 
mensen die woonruimte nodig hebben/vragen (zie o.a. Conijn 2008). In een vrije 
markt krijgen mensen die de grootste waarde toekennen aan het wonen in een 
bepaald huis uiteindelijk de beschikking over die ruimte. Zij bieden immers een prijs 
(huur of koop) die voldoende is om dat woonrecht te verwerven. En die prijs is ook 
voldoende om de vertrekkende bewoner (meer dan) te compenseren voor het 
opgeven van zijn recht. Wat de woningmarkt anders maakt dan veel andere markten 
is dat het aanbod van woningen in een gegeven jaar min of meer vast ligt. Anders 
dan bij de meeste goederen en diensten kan het aanbod van huizen aan 
bijvoorbeeld de Grasstraat 19 te Utrecht domweg niet toenemen als de vraag naar 
huizen op die plek toeneemt. Ook kan een eenmaal gebouwd huis zich maar ten dele 
aanpassen aan veranderende woonwensen. Op de woningmarkt verhandelen we 
dus geen woningen, maar het recht om een bestaande woning te bewonen. En als 
de vraag naar een bepaald type woning op een bepaalde plek stijgt, dan leidt de aard 
van de markt ertoe dat de prijs en niet het aanbod stijgt. Omdat je echter ook maar 
één huis tegelijk kunt bewonen, neemt op de markt als geheel de vraag maar 
geleidelijk toe en zijn gemiddelde prijsstijgingen minder relevant.1 

Het aanbod reageert in theorie wel op prijsprikkels. Als in een wijk of buurt de 
huizenprijzen stijgen is het aantrekkelijk om als projectontwikkelaar een aannemer 
in de arm te nemen en te zorgen voor extra aanbod in die wijk of buurt. In theorie 
zorgt een dergelijk extra aanbod ervoor dat op lange termijn de kosten van een 
woning nooit erg ver boven die van een nieuwbouw woning kunnen liggen. Omdat 
het enige tijd duurt om de nieuwe woningen te bouwen, kunnen prijzen tijdelijk fors 
hoger zijn, maar op lange termijn vormt de nieuwbouw waarde een natuurlijk anker 
voor woningen van elk type.2 Bij lagere vraag en dalende prijzen is er echter niet 
eenzelfde prikkel om het aanbod te verlagen. In theorie ontstaat weliswaar de 
prikkel om de woningen te slopen en de ruimte productiever aan te wenden, maar 
dat gaat alleen op als de grond ook vrij verhandelbaar is. De daling van het aanbod 
brengt het prijsniveau dan ook weer terug naar de nieuwbouw waarde. Tot zover de 
theorie. De Nederlandse situatie is echter zo verstoort dat dit theoretische verhaal 

                                                        
1
 Voor het functioneren van de woningmarkt. Voor bijvoorbeeld financiële markten en overheidsbegroting zijn de 

gemiddelde ontwikkelingen natuurlijk wel van groot belang. 
2
 Dit probleem van mismatch tussen vraag en aanbod over de tijd staat in de literatuur bekend als de 

varkenscyclus. 



haast buitenaards klinkt.3 In de praktijk van de woningmarkt is het aanbod 
inelastisch, ook op langere termijn. Om ergens te kunnen bouwen of slopen is veel 
meer nodig dan een prijsprikkel. En de overheid schakelt via de systematiek van 
gronduitgifte het grootste deel van de prijsprikkels uit.4 Er vind wel nieuwbouw 
plaats, maar die volgt een geheel eigen logica die niets met prijsprikkels in de 
woningmarkt van doen heeft. Het aanbod van nieuwe woningen is in Nederland 
vooral een kwestie van onderhandelen met politici en bestuurders. Daar zijn in een 
klein en dichtbevolkt land ook goede redenen voor en wij willen er niet voor pleiten 
om aan de aanbodkant de problemen aan te vatten. Het beleid zou zich moeten 
richten op de vraag. Het stijgen en dalen van de vraag leidt bij een inelastisch 
aanbod één op één tot een stijging of daling van de prijs. Dat betekent overigens ook 
dat beleid, dat aan de vraagkant aangrijpt, vrijwel geen effect heeft op het aanbod 
van woningen. Dat beleid bespreken we voor de Nederlandse situatie in het 
volgende hoofdstuk. 

De vraag naar woningen is van persoon tot persoon en over de tijd verschillend. Er is 
dus niet één vraag naar woningen. Iemand gaat in zijn “wooncarrière” van 
babykamer tot bejaardenwoning en vraagt daarbij kwaliteit en type naar zeer 
uiteenlopende koopkracht, behoefte, wensen en noodzaak. Het is voor een goed 
functioneren van de woningmarkt dan ook van belang dat er op elk moment van elk 
gewenst type voldoende woningen “op de markt” zijn. Alleen dan kunnen vragers 
vinden wat ze zoeken en worden zittende huurders en eigenaars geprikkeld om een 
volgende stap in hun wooncarrière te maken. De totale vraag naar woningen 
vertoont doorgaans wel enkele voorspelbare trends. Met toename van de bevolking 
neemt evident de vraag naar woningen toe. Als die toename vooral in bepaalde 
inkomensgroepen of regio’s optreedt, dan zal de vraag zich ook in voorspelbare 
richtingen ontwikkelen. In een goed functionerende markt leidt nieuwe vraag naar 
bijvoorbeeld tweekamer appartementen in Amsterdam echter ook tot prijsstijgingen 
in bejaardenwoningen in Kerkrade. Dat werkt als volgt: Woningen van verschillende 
typen en kwaliteiten zijn voor verschillende woonconsumenten tot op zeker hoogte 
substitueerbaar. Persoon X zou het liefst een tweekamer appartement in 
Amsterdam Oud-Zuid bewonen, maar als de prijs daarvan stijgt door de nieuwe 
vraag wijkt degene met de minst uitgesproken voorkeur voor Amsterdam Oud-Zuid 
wellicht uit naar Amstelveen. Dat proces voltrekt zich in een markt continue, zodat 
de nieuwe vraag naar appartementen in Amsterdam uiteindelijk deels tot 
uitdrukking komt in een prijsstijging in Kerkrade. Uiteraard zijn er op elk moment 
ontelbare kleine schokken in de (relatieve) vraag, die via ontelbare wegen op 
ontelbare andere plekken in de markt tot (relatieve) prijsveranderingen leiden. En al 
die prijsveranderingen bevatten de informatie die nodig is om de juiste persoon (die 
aan een woonrecht het meeste nut/geluk ontleent) in de juiste woning te krijgen. 
Vrije prijsvorming is dus essentieel om de toewijzing van woonrechten op een 

                                                        
3
 De situatie op sommige plekken in de Verenigde Staten benaderd deze beschrijving, maar zelfs daar werkt de 

huizenmarkt verre van “perfect”. 
4
 Bij gronduitgifte bepaalt de gemeente de prijs van de uit te geven grond op basis van de verwachtte 

verkoopprijs van de nieuwbouw woningen minus vestigingskosten en een redelijk geachte winst voor de 
ontwikkelaar. Zodoende is er voor de projectontwikkelaar geen verschil tussen bouwen op locatie A of B en als 
die verschillen er zijn hebben ze in ieder geval niet noodzakelijkerwijs te maken met de relatieve vraag.  



efficiënte manier te laten verlopen. Er is geen werkbaar alternatief om al die 
informatie op een andere manier te verwerken en te communiceren. 

De koopmarkt werkt automatisch volgens dat principe omdat eigendoms- en 
woonrecht samenvallen. Het staat iedereen vrij om op elk moment een bod uit te 
brengen en/of te accepteren en het eigendomsrecht, waar het woonrecht een 
onderdeel van is, op een ander over te dragen. Omdat transacties vrijwillig zijn is 
gegarandeerd dat beide partijen na de transactie beter af zijn dan daarvoor.5 Het 
verschil tussen het maximale bod van de koper en het minimaal acceptabele bod 
voor de verkoper is het surplus, de welvaartswinst die door de transactie kan 
worden geboekt. Een vrije markt werkt efficiënt, dat wil zeggen, maximaliseert het 
totale surplus in de markt, als er geen belemmeringen zijn bij het overdragen van 
eigendom. Dat is in de regel echter wel het geval. In Nederland is daar de 
overdrachtsbelasting, die een percentage van het surplus afroomt en daarmee ook 
sommige potentieel welvaartsverhogende transacties voor de betrokken partijen 
oninteressant maakt. Maar ook de verhuiskosten, de verbouwkosten en het 
ongemak zorgen ervoor dat huizen niet met het gemak van aandelen of valuta 
verhandeld kunnen worden. Het is een standaard resultaat in de handelstheorie dat 
meer belemmeringen leiden tot grotere welvaartsverliezen (niet gerealiseerde 
welvaartswinsten) al moet ook worden opgemerkt dat speculatie met onroerend 
goed door deze transactiekosten onderdrukt wordt.  

De Huurmarkt zit anders in elkaar. Om een huurwoning te kunnen bewonen moet je 
een huurcontract aangaan met een eigenaar. Het eigendomsrecht gaat niet over, het 
woonrecht wel. In een vrije huurmarkt zou de verhuurder zijn eigendom kunnen 
verhuren aan de hoogste bieder en voor een termijn die afloopt als er een hoger bod 
komt. In dat geval ligt alle onderhandelingsmacht bij de verhuurder en roomt hij (als 
hij wil) het hele surplus, het verschil tussen het woongenot van de zittende en de 
toekomstige huurder, bij elke transactie af in de vorm van een hogere huur. Als alle 
onderhandelingsmacht bij de huurder ligt, bijvoorbeeld doordat hij/zij het recht 
heeft om een nieuwe huurder te weigeren, dan zouden de zittende en nieuwe 
huurder kunnen onderhandelen over het woonrecht tegen de geldende huur. In dat 
geval delen zij het surplus en deelt de verhuurder niet mee. In alle gevallen is er 
echter sprake van een efficiënte uitkomst.6 Immers, degene met het hoogste 
woongenot verwerft uiteindelijk het woonrecht. Dat verandert pas wanneer 
transacties met woonrechten niet meer vrij kunnen plaatsvinden tegen marktprijzen 
omdat die niet tot stand komen of omdat dergelijke transacties niet zijn toegestaan. 
Het is ongebruikelijk dat een zittende huurder (legaal) met een nieuwe huurder 
overeen kan komen dat het woonrecht overgaat. Uiteindelijk beslist de verhuurder 
met wie hij of zij een huurovereenkomst wil sluiten. Anderzijds is het ook 
ongebruikelijk dat een verhuurder ten all tijde de huur (legaal) kan opzeggen omdat 
er zich een nieuwe huurder met een dikkere portefeuille heeft gemeld. Maar als de 
toewijzing van het woonrecht niet meer onderhandelbaar is, dan zijn andere 
verdelingsmechanismen nodig. Dat andere mechanisme is doorgaans de wachtlijst 
en het is meestal de verhuurder die deze hanteert. Pas als de zittende huurder 

                                                        
5
 Formeel zijn beide partijen tenminste even goed af. 

6
 Dit is een variant van het in de economie bekende Coase Theorema. Als rechten goed gedefinieerd zijn en vrij 

verhandelbaar, dan maakt het voor de efficiëntie niet uit wie de initiële rechten bezit of krijgt.  



eigener beweging het woonrecht opgeeft komt een nieuwe huurder eventueel in 
aanmerking. Vanwege de substitueerbaarheid waar boven al aan gerefereerd werd 
en omdat verhuurders vaak over meerdere panden beschikken, kan de wachtlijst 
gelden voor elk vrijkomend pand.  De plek op de wachtlijst zal echter doorgaans niet 
afhangen van een geboden huurprijs maar van de inschrijvingsduur. En vooral in de 
sociale huursector spelen nog andere criteria als economische gebondenheid, laag 
inkomen, gezinssituatie etc. een belangrijke rol. Dat maakt dat doorgaans het 
huursegment de lagere inkomensgroepen bedient. Zij hebben lagere 
opportuniteitskosten, zijn doorgaans geografisch minder mobiel, stellen minder 
eisen aan de kwaliteit en uniciteit van de woning en krijgen in de sociale huursector 
expliciet voorrang in de toewijzing. Het zal echter ook duidelijk zijn dat er dan van 
een huurmarkt eigenlijk geen sprake meer is en dat dus een efficiënte toewijzing van 
woonrechten niet gewaarborgd is. Bij sociale huur zijn evident andere belangen in 
het geding, waarover later meer. 

Tussen huur- en koopmarkt is er geen scheiding te maken als beiden volgens 
marktbeginselen georganiseerd zijn (zie ook Conijn 2008). In een goed 
functionerende woningmarkt zijn de prijzen voor woonrechten bij koop- en huur 
gelijk. Bij koop verwerft men naast de woonrechten ook de eigendomsrechten en –
plichten die aan het bezit van een woning verbonden zijn en die zouden het verschil 
in netto maandlasten tussen koop en huur moeten verklaren. Zoals de nieuwbouw 
kosten een natuurlijk anker vormen voor de prijs van de koopwoning, zo vormt de 
maandlast ter financiering van het woonrecht bij die koopwoning een natuurlijk 
anker voor de marktconforme huur. Het moge duidelijk zijn dat de woningmarkt in 
Nederland ver af staat van dat theoretisch ideaal. Dat duidt op grote potentiële 
welvaartswinsten die met slim hervormen (gedeeltelijk) gerealiseerd kunnen worden 
zonder de zekerheid van een goed en betaalbaar dak boven je hoofd op te hoeven 
geven.   

     



Hoofdstuk 2:  

De Woningmarkt in Nederland 

Voor een analyse van de situatie op de Nederlandse woningmarkt bespreken we 
eerst de trends in vraag en mobiliteit en bespreken dan de situatie op de huurmarkt, 
de koopmarkt en in de nieuwbouw.  

Trends 

De woningvraag is tot 2008 sterk toegenomen. Dit is deels het gevolg van autonome 
ontwikkelingen: 

- het groeiende aantal huishoudens (vooral door gemiddeld kleinere 
huishoudens) 

- een stijging van het aantal tweeverdieners en de toenemende 
welvaartsgroei.  

- Voor de koopmarkt speelt daarnaast dat de financiële armslag van kopers bij 
gegeven inkomensniveau is toegenomen. Een aantal factoren heeft hierbij 
een rol gespeeld: de dalende hypotheekrente, financiële innovaties 
(waaronder aflossingsvrije hypotheken en de Kapitaalverzekering Eigen 
Woning waardoor de hypotheekrenteaftrek 30 jaar lang maximaal kan 
worden benut) en een aanzienlijke vergroting van de leencapaciteit van 
potentiële kopers sinds hypotheekverstrekkers bij de bepaling van het 
maximale leenbedrag ook rekening houden met het tweede 
huishoudinkomen. (SER 2010, p. 30) 

Dat betekent vraag naar meer woningen bij huidige prijzen, maar vooral de 
bereidheid om meer te betalen voor de bestaande woningvoorraad. Zoals boven 
beschreven heeft dit een (louter) prijsopdrijvend effect. Omdat de huidige financiële 
crisis banken en consumenten onzekerder en dus voorzichtiger heeft gemaakt is die 
trend nu (tijdelijk?) gekeerd. De “fundamentals”, de trend naar meer, kleinere 
huishoudens en hogere gezinsinkomens, zijn echter onverminderd van kracht en het 
risico op nieuwe prijsstijgingen en -bellen is onverminderd aanwezig. Het 
omgekeerde is ook waar. Wat de huidige crisis laat zien is dat bij een terugval in de 
beschikbaarheid van goedkoop hypotheekkrediet de prijzen niet sterk dalen maar 
gewoon het volume en dus de mobiliteit terugloopt. De bestaande voorraad wordt 
niet afgewaardeerd (vanwege de onaangename consequenties van verlies nemen) 
maar blijft langer onverkocht. Dat beperkt de effecten op de vermogenspositie van 
de Nederlander, maar heeft een groot effect op zijn mobiliteit. 

Mobiliteit 

De mobiliteit van werknemers wordt sterk beïnvloed door de mobiliteit op de 
woningmarkt. Met een mobiliteit van 5,5 % van de huishoudens die verhuizen 
binnen een jaar zit Nederland in de middenmoot op het gebied van mobiliteit (OECD  
2011, P.11). Deze cijfers zijn wel van 2007 en dus voor de economische crisis, die de 
huizenmarkt helemaal op slot zette. Met een mobiliteit van 5.5% verhuist de 
gemiddelde Nederlander eenmaal in de 19-20 jaar. Als we dat afzetten tegen de 



mobiliteit op de arbeidsmarkt en de snelheid waarmee woonwensen en 
gezinsomstandigheden kunnen veranderen lijkt dat een eeuwigheid. Het ligt dan ook 
voor de hand te veronderstellen dat deze mobiliteit lager dan optimaal is. Dit is 
echter lastig echt meetbaar. Anekdotisch bewijs is er overigens wel voldoende, maar 
gemeten mobiliteit zegt op zich niet zoveel over wenselijke mobiliteit. Hoewel niet 
precies kwantificeerbaar, concluderen we wel dat meer mobiliteit op dit moment 
zeer wenselijk is. Manieren om de mobiliteit te vergroten zijn volgens de OECD 
(2011): 

1. Verhogen van de prijs-elasticiteit van woningbouw (2,3%-punt) 
2. Verminderen van huurregulering (1,4%-punt) 
3. Verminderen van aanbetalingen bij aankoop (1,4%-punt) 
4. Vergroten van toegang tot krediet (1,1%-punt) 
5. Verlagen van huurbescherming (0,6%-punt) 
6. Verlagen van de transactiekosten op de huizenmarkt (0,5%-punt) 

 

(OECD, 2011, P. 12) 

Punt 1 plaatsen we expliciet buiten het bestek van dit paper omdat dit structurele 
hervormingen van een heel andere orde vereist dan de andere suggesties. De andere 
aanbevelingen hebben alle betrekking op (falend) beleid aan de vraagzijde. Onder 
punt 4 verstaat de OECD niet het fiscaal stimuleren van hypotheekschuld van 
woningbezitters, maar het vergemakkelijken van de toegang tot hypotheekkrediet 
voor met name starters. Punten 3 en 6 hebben betrekking op de financiële 
transactiekosten bij koop en punten 2 en 5 op niet-financiële transactiekosten in de 
huurmarkt. We bespreken deze kort. 

De transactiekosten op de koopwoningmarkt zijn in Nederland met 7,25% van de 
woningwaarde gemiddeld in de OECD. (OECD, 2011, P. 13) De transactiekosten 
bestaan in het koopsegment voor een groot deel uit belastingen: 
overdrachtsbelasting bij een bestaande woning. De overdrachtsbelasting wordt 
geheven bij de overdracht van een onroerende zaak en bedraagt 6 procent van de 
koopsom. De overdrachtsbelasting genereert belastingopbrengsten. Over de 
afgelopen 10 jaar was dit gemiddeld € 3,8 miljard per jaar, waarvan ongeveer 60% (€ 
2,3 miljard) afkomstig is van woningen. De overdrachtsbelasting genereert geen erg 
stabiele opbrengst voor de overheid. Het laagste punt lag in de afgelopen 10 jaar op 
€ 2,7 miljard. Het toppunt (in 2010) op € 5,0 miljard per jaar. Volgens de OECD en 
zoals in hoofdstuk 2 betoogd, zijn transactiebelastingen inefficiënt aangezien 
dezelfde opbrengsten kunnen worden verkregen doormiddel van belastingen op 
consumptie of toegevoegde waarde die minder verstorend zijn (OECD 2009).  

Op de huurmarkt zijn transactiekosten vooral impliciet en verbonden aan het 
opgeven van opgebouwde rechten onder de huurbescherming en gereguleerde 
huur. Als een huurder zijn woning verlaat ziet hij of zij zich in een nieuwe 
huurwoning geconfronteerd met een marktconforme(re) huur omdat de corporaties 
alleen bij nieuwe gevallen het huurniveau aan de marktontwikkelingen mogen 
aanpassen. Daarnaast vervallen opgebouwde rechten als een minimale opzegtermijn 



en andere rechten die verbonden zijn aan de lengte van de huur omdat de teller 
(vaak) weer op 0 gezet wordt, zeker als men over gemeentegrenzen heen verhuist.  

Belemmering op de woningmarkt volgens de burger 

De top vijf van door burgers als meest pregnant ervaren problemen luidde in 2008 
als volgt: 

1. Het is moeilijk voor de eerste keer een woning te kopen (73%). 
2. In te veel buurten stapelen sociale problemen zich op (68%). 
3. Er zijn lange wachtlijsten voor huurwoningen (65%). 
4. In veel buurten laat de kwaliteit van de woonomgeving en de 

leefbaarheid te wensen over (59%). 
5. De woonlasten zijn hoog (55%). 

(SER 2010, P 32) 

Als hetzelfde onderzoek in 2011 zou worden gehouden zijn de uitkomsten 
ongetwijfeld genuanceerd anders. Het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar 
veel mensen hebben nu juist problemen met het verkopen van hun huis en dus 
stagneert de doorstroming in de koopmarkt. De markt is van een “verkopersmarkt” 
omgeslagen in een “kopersmarkt”. Het kopen van een eerste huis is gemakkelijk, 
mits je de financiering rond kunt krijgen, wat weer veel moeilijker is dan in 2008. 
Wachtlijsten en hoge woonlasten, kwaliteit van de woonomgeving en sociale 
problemen zullen wellicht in prioriteit wat verschuiven, maar blijven uiteraard 
punten van zorg.  

Huurmarkt 

In Nederland is geen huurmarkt van belang. Dat wil zeggen, veel mensen huren een 
woning (41.1% van de huishoudens volgens VROM-raad 2011), maar slechts weinig 
huurders (18.4% van alle verhuurde woningen valt in het geliberaliseerde of 
particuliere deel) doen dat in een vrije markt. Van oudsher spelen 
woningbouwcorporaties, die overigens vaak al lang geen “corporatie” meer zijn, een 
grote rol. Woningcorporaties zijn eigenaar van 2,4 miljoen woongelegenheden en 
zijn jaarlijks verantwoordelijk voor grofweg 40 procent van de woningnieuwbouw. 
Huurregulering vindt plaats door een huurbeleid dat zowel voor verhuurders als voor 
de huurders regels bevat. Deze betreffen onder meer de huurbescherming en het 
huurprijsbeleid. Van de totale huurwoningvoorraad wordt circa 94% (!) van de huren 
gereguleerd. De gereguleerde huurprijs zorgt niet alleen voor lange wachtlijsten, 
maar ook een lagere kwaliteit van de woningvoorraad. Volgens de OECD staat 
Nederland met 8,5% bijvoorbeeld bovenaan van het aantal huurders met een 
lekkend dak (OECD 2011, p. 19). Met prijsregulering van 3,83 op een schaal van 0-6 
zijn we na Zweden het OECD land met de meest gereguleerde huurprijs (OECD, p. 
14). Tevens ontvangt een deel van de huurders nog een tegemoetkoming in de vorm 
van de huurtoeslag. De toeslag is afhankelijk van de hoogte van het 
(huishoud)inkomen, het (huishoud)vermogen, de huurprijs, en de situatie van het 
huishouden (huishoudensgrootte en leeftijd hoofd).  (SER april 2010, p. 26, 27) 
Doordat de huurtoeslag geen afbouwfase kent, maar boven een inkomen van 



€21.625 volledig vervalt is deze een belangrijke veroorzaker van de zogenaamde 
armoedeval voor huurders. Daarnaast is de huurlast gemaximaliseerd, wat voor de 
huurder impliceert dat niet elke euro huurverhoging tot dezelfde marginale stijging 
van de netto woonlast leidt. 

Koopmarkt 

Ook de koopmarkt is geen vrije markt. De belangrijkste verstorende factor is hier de 
vraagsubsidie aan eigenaar-bewoners met een hypotheek via het fiscaal regime: 
hypotheekrenteaftrek met bijtelling van een relatief laag eigenwoningforfait; de 
kapitaalverzekering eigen woning wordt niet belast. Sinds 1 januari 2008 is daar de 
mogelijkheid tot banksparen aan toegevoegd. Volgens de OECD zorgt het 
Nederlandse fiscale regime voor een verschil van 1,6%-punt tussen de marktrente en 
de financieringskosten na de aftrekpost. (OECD, 2011, P. 17). De totale 
hypotheekschuld van belastingplichtigen is dientengevolge zeer hoog. De Pfremier 
betoogt steeds dat daar ook bezit tegenover staat. Cijfers van het CBS over 2009 
laten het volgende zien: Huishoudens hadden totaal aan bezittingen 1895.8 mrd 
euro. Bijna 65% daarvan (1223.6 mrd) was in de vorm van eigen woning. Tegenover 
de bezittingen stond in 2009 een totaal aan schuld van 686.5 mrd euro. 90% hiervan 
(621 mrd) was hypotheekschuld eigen woning. Met de financiële crisis en de 
stagnatie in de woningmarkt is echter duidelijk gebleken dat deze “gezonde” netto 
vermogenspositie gemakkelijk kan omslaan, althans voor een substantieel deel van 
de hypotheekbezitters. Immers, met tegenvallende beurzen en dalende 
huizenprijzen neemt de waarde van de bezittingen snel af, terwijl hypotheekschuld 
om fiscale redenen niet of nauwelijks is afgelost. Velen hebben Nederland in de 
afgelopen jaren voor deze risico’s gewaarschuwd.  

Door de hypotheekrenteaftrek ontstaat er ook een inkomensherverdeling. Het 
grootste netto voordeel wordt genoten door inkomen van modaal t/m 3 keer 
modaal (zie tabel 1): 

Tabel 1:  Kwantificering fiscale behandeling eigenwoningbezit in box 1 naar inkomen en leeftijd, ramingen 2005 

         

verzamel-
inkomen  

Aantal 
huishou-

dens  

wv met 
eigen 

woning  

Eigen-
woning-

bezit in %  

Eigen-
woning-

bezitters 
met 

hypotheek  

Aftrek 
hypotheek-

rente  

 (€ mln)   

Bij-  Per saldo 
aftrek eigen 

woning 
(€mln)  

Netto 
voordeel 

(€mln)  telling 
eigen-  

woning-
forfait2 

(€mln)  

Huishoudens < 65 jaar  

tot 30.000  2.358.489  788.575  33%  92%  4.911  767  4.144  1.621  

30.000 - 
45.000  

1.421.214  995.932  70%  95%  7.015  1.149  5.866  2.620  

45.000 - 
60.000  

844.030  682.713  81%  95%  5.352  894  4.458  2.159  

60.000 - 579.047  509.975  88%  94%  4.690  807  3.884  2.020  



90.000  

90.000 en 
meer  

228.524  202.256  89%  92%  2.771  438  2.333  1.219  

Totaal < 65 
jaar  

5.431.304  3.179.452  59%  94%  24.740  4.056  20.684  9.639  

Huishoudens > 65 jaar  

tot 20.000  873.685  149.322  17%  44%  213  89  124  26  

20.000 - 
40.000  

512.768  220.447  43%  54%  456  177  279  103  

40.000 en 
meer  

214.983  148.266  69%  54%  494  171  322  167  

Totaal > 65 
jaar  

1.601.436  518.034  32%  51%  1.163  438  725  295  

         

Totaal  7.032.740  3.697.486  53%  88%  25.903  4.494  21.409  9.934  

Notitie Ministerie van Financiën,‘ Actualisatie varianten fiscale behandeling eigenwoningbezit’, 20 
maart 2006, nr. AFP06-179. 
 

Verder voorziet de Wet bevordering eigenwoningbezit in een tijdelijke koopsubsidie 
voor mensen met een relatief laag inkomen en bieden veel gemeenten eigen 
startersleningen aan. Bij de aankoop van een woning kan de Stichting 
Waarborgfonds Eigen Woningen tenslotte onder bepaalde voorwaarden een 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekken. Het maximale hypotheekbedrag 
voor nieuwe koopwoningen bedraagt vanaf 1 juli 2009 tijdelijk €350.000. Het 
Waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de 
geldverstrekker en kent een achtervang functie van het Rijk. De hieruit 
voortvloeiende rentekorting kan oplopen tot 0,6 procentpunt. 

Al deze regelingen leiden echter niet tot de gewenste toename in het woningbezit. 
Door de lage prijselasticiteit van het aanbod gaat het overgrote deel van de 
vraagsubsidie meteen in hogere prijzen zitten.  



 

Uit de figuur boven blijken de huizenprijzen in Nederland nu 3 keer (200%) hoger 
dan in 1970. Daarmee laten we alleen het Verenigd Koninkrijk, Spanje en België voor 
en vergeleken met Duitsland en Zwitserland, de stabiele landen waar we ons graag 
aan spiegelen, is de prijsstijging enorm. Het valt ook op dat Nederland sinds de 
invoering van het huidige stelsel van inkomstenbelasting (Operatie Oort in 1990) 
versneld uit de pas is gaan lopen. We kunnen dus concluderen dat de 
belastingbetaler via de hypotheekrenteaftrek en andere regelingen met name de 
positie van insiders op arbeids- en woonmarkt heeft versterkt. De vaste inkomens 
krijgen voor eenzelfde gemiddeld inkomen een hogere financiering en dito fiscaal 
voordeel. Daarnaast geldt dat de bestaande woningbezitters in 1980 (de 
babyboomers) de kapitaalwinst opstrijken en de fiscale stimulans delen met de 
banken, die een goed renderende en deels door de belastingbetaler gesubsidieerde 
hypotheekportefeuille konden opbouwen. Omdat tenslotte de overdrachtsbelasting 
wordt geheven over de prijs van het huis, leidt dit aan de marge tot proportioneel 
hogere transactiekosten, die vooral voor starters en mobiele 
werknemers/huishoudens nadelig uitpakken. 

De combinatie van fiscale aftrek van hypotheekrente en ruimhartige subsidiering van 
huurwoningen (NB niet van huurders) maakt tenslotte de overstap van huur naar 
koop bijzonder lastig voor mensen met midden- en lagere inkomens. De huurwoning 
wordt tegen een laag tarief gehuurd en men ontvangt eventueel huurtoeslag. Bij 
overstap naar een gelijksoortige koopwoning vallen huurtoeslag en gesubsidieerde 
huur weg en komen er bruto maandlasten voor in de plaats (mede ter financiering 
van de hoge overdrachtsbelasting) die vervolgens maar voor een deel (lagere 
inkomens krijgen minder hypotheek tegen eenzelfde onderpand) kunnen worden 
afgetrokken van een laag belastbaar inkomen (dus tegen een laag marginaal tarief). 



De door de politiek vaak zo vurig gewenste doorstroom van huur naar koop is 
daarmee voor veel lagere inkomensgroepen financieel niet meer aantrekkelijk en/of 
haalbaar (zie VROM-raad 2011).    

Woningbouw 

De nieuwbouwmarkt blijkt, vanwege de varkenscyclus-dynamiek zeer 
conjunctuurgevoelig en volatiel. Om hun positie af te dekken starten commerciële 
partijen veelal pas met de bouw als 70 procent van de koopwoningen verkocht is 
(Hoek 2008). De financiële crisis van 2008 heeft zich dan ook vertaald in een 
ongekend scherpe terugval in de orderportefeuilles van bouwbedrijven: in de 
woningbouw lag de orderportefeuille in februari 2009 30 procent lager dan een jaar 
daarvoor (EIB 2009). Een sterk bepalende factor voor de kosten- en prijsontwikkeling 
is de geringe reactie van het woningaanbod op de vraagontwikkelingen en daaruit 
volgende prijsprikkels. Een prijsstijging van 1 procent resulteert in Nederland 
nauwelijks in een extra Woningaanbod (VROM-raad 2007). De schattingen van de 
Nederlandse aanbod elasticiteit lopen tussen onderzoeken nogal uiteen. Het CPB 
hanteert een aanbod elasticiteit van 0,65% (Ewijk 2006, Koning 2006). DNB komt uit 
op een lagere schatting van 0,32% (DNB 2009). De OECD kwam op nog lagere 
schattingen uit, 0,19% (OECD 2011). Gezien het feit dat de huizenprijzen amper 
veranderden voordat de huizenverkoop halveerde door de economische crisis lijkt 
deze laatste schatting van de OECD het waarschijnlijkst. Het aanbod lijkt nauwelijks 
te reageren op prijsprikkels.7 Hiermee staat Nederland internationaal zeer laag, 
volgens de OECD is dit ook één van de oorzaken van de prijs stijgingen van de 
recente decennia. (OECD 2011, p. 8). De belangrijkste oorzaken van de lage 
elasticiteit zijn de schaarste van bouwland en de regulering van bouwland. Bij de 
aankoop van een nieuwbouwwoning wordt daarnaast geen overdrachtsbelasting 
geheven, maar btw (19%), wat de werking van nieuwbouwkosten als natuurlijk 
prijsanker verstoort. (SER april 2010, p. 26, 27) 

Concluderend 

De knelpunten blijken dus te zitten in lange wachtlijsten op de huurmarkt, maar 
vooral ook een erg lage doorstroming op die huurmarkt en van huur- naar 
koopsegment en een te grote drempel voor starters en hoge transactiekosten voor 
doorstromers op de koopmarkt. Het staande beleid, een historisch ontstane mix van 
linkse en rechtse hobbies, is in naam gericht op “bezitsvorming” in de koopsector en 
op bescherming van huurders in de sociale huursector. Wij concluderen dat dit 
beleid links en rechts faalt in haar doelstellingen. Daarnaast belemmert het vooral de 
doorstroming binnen en tussen de segmenten, wat voor D66 een belangrijk ijkpunt 
is. Waarom juist die mobiliteit voor een sociaal-liberaal een speerpunt zou moeten 
zijn blijkt in het volgende hoofdstuk.  

                                                        
7
 Het is overigens ook zeer de vraag of de prijsgevoeligheid symmetrisch is (even sterk reageren op 

prijsdalingen en stijgingen). Het lijkt erop dat prijzen neerwaarts rigide zijn, zodat aanpassingen 
omlaag nog lastiger gerealiseerd worden. Deze asymmetrie kan de verschillen in gevonden waardes 
deels verklaren. Het maakt uit of je de elasticiteit schat in een opgaande of neergaande markt. 



Hoofdstuk 3:  

Een Sociaal-Liberale Woningmarkt 

Om te kunnen komen tot een sociaal-liberale hervorming van de Nederlandse 
woningmarkt moeten we eerst helder voor ogen krijgen wat een sociaal-liberale 
woningmarkt is. De richtingwijzers van D66 zijn, in hun context, daarvoor in dit stuk 
het uitgangspunt. Uit Wittenloostuijn et al. (2011, p.2):  

“Het doel: vijf richtingwijzers 

Het doel van de ordening is, volgens D66, het organiseren van de samenleving op een 

duurzame wijze met als oogmerk de kwaliteit van leven voor zoveel mogelijk mensen 

voor de langere toekomst te verzekeren.8 Deze doelstelling raakt aan en is consistent 

met alle door D66 geformuleerde richtingwijzers (D66, 2006): 

  

1) Richtingwijzer 1: Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Mensen zijn 

dermate creatief dat zij steeds opnieuw zelf oplossingen kunnen vinden. Wat 

mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen, is in het algemeen veel 

belangrijker en effectiever dan wat een overheid (of markt?) kan 

bewerkstelligen.  

2) Richtingwijzer 2: Denk en handel internationaal. Een open blik naar de rest 

van de wereld staat voorop, met Europa als binnenland. Internationale 

samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld 

met minder oorlogen en conflicten. Protectionisme werkt contraproductief.  

3) Richtingwijzer 3: Beloon prestatie, en deel de welvaart. Streef naar 

economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en beloon mensen 

die uitmuntend presteren. Het is vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te 

delen zodat de minder bedeelden niet worden uitgesloten.  

4) Richtingwijzer 4: Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving. 

Respect en mededogen voor onze medemens en leefomgeving zijn essentieel. 

Roofbouw, sociaal en ecologisch, moet worden voorkomen want tast op 

lange termijn de kwaliteit van leven van allen aan.  

                                                        
8
 Dit is een interpretatie van de duurzaamheidsdoelstelling uit het Brundtland rapport (UN, 1987) en het 

utilitaristische concept van maatschappelijke welvaart. 



5) Richtingwijzer 5: Koester de grondrechten en gedeelde waarden. Menselijke 

omgang en overheidshandelen moeten stoelen op respect voor fundamentele 

waarden van menselijkheid en democratie. Grondrechten moeten worden 

beschermd in de context van de democratische rechtstaat.  

 

Omdat ‘kwaliteit van leven’ een subjectief begrip is, is de vrijheid voor het individu 

om zelf invulling te geven aan zijn of haar leven en het geluk naar eigen inzicht na te 

streven een belangrijk uitgangspunt, zoals vervat in richtingwijzer 1. Deze eerste 

richtingwijzer is daarmee het centrale uitgangspunt van het sociaal-liberale 

gedachtegoed;9 D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen om zelf vorm te geven 

aan het eigen leven. Daarmee stelt D66 impliciet de ordening door mensen onderling 

boven de alternatieven van markt en bureaucratie. Dat vertrouwen in de eigen 

kracht van mensen is echter niet grenzeloos. Menselijk gedrag kent beperkingen. Zo 

blijkt het voor mensen lastig te zijn om over de eigen begrensde en korte horizon 

heen te kijken, zowel in plaats (richtingwijzer 2) als in tijd (richtingwijzer 4). Ook is de 

neiging tot solidariteit buiten de eigen kring beperkt (richtingwijzer 3). Deze drie 

richtingwijzers bakenen dus de ‘spontane’ reikwijdte van de eerste richtingwijzer af, 

terwijl de vijfde richtingwijzer het belang van elementaire vrijheden en democratie 

onderstreept. Democratie en de rechtstaat vormen immers het grondrechtelijk 

fundament dat burgers de mogelijkheid geeft om zich uit te spreken en te verzetten 

als hun vrijheden en rechten worden bedreigd of ingeperkt.” 

 

Witteloostuyn et al. (2011) vertalen daarbij het streven naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving in het streven naar een samenleving die efficiënt en 
rechtvaardig geordend is, zodanig dat de mensen in die samenleving zich in 
concurrentie met anderen staande kunnen houden en de interne spanningen 
hanteerbaar blijven. Rechtvaardigheid vraagt om enerzijds een zekere basisveiligheid 
en anderzijds om eerlijke betwistbaarheid. Efficiëntie vraagt vooral om 
betwistbaarheid maar binnen goed afgebakende en zekere instituties (zie ook 
Witteloostuyn et al. 2009 en 2011).   

Het “duurzaam realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor zoveel 
mogelijk mensen” vereist dat we efficiënt met schaarse middelen omgaan en de 
maatschappij zo inrichten dat hij grosso modo als rechtvaardig ervaren wordt. De 
balans tussen rechtvaardigheid en veiligheid enerzijds en efficiëntie en 

                                                        
9
 ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’, Permanente Programmacommissie D66 (2009).  



betwistbaarheid anderzijds bepaalt de ideale ordening van elke markt, en zo ook de 
woningmarkt.  

Zoals in hoofdstuk 1 reeds is betoogd worden op de woningmarkt gebruiksrechten 
verhandeld. De aankoop van een huis is, net als het sluiten van een 
huurovereenkomst, het overdragen van het exclusieve gebruiksrecht van een 
onroerende zaak. In die zin zijn huur en koop voor D66 gelijkwaardig en het 
overdragen van gebruiksrechten, via huur of koop, dient door de overheid (politiek) 
geordend te worden. Dat wil zeggen, de politiek bepaalt hoe deze overdrachten 
kunnen plaatsvinden. De keuze voor marktordening op basis van vrije prijsvorming 
en vrijwillige transacties of bureaucratie, op basis van regels, criteria en afdwingbare 
rechten en plichten, is op de woningmarkt nooit zo expliciet aan de orde geweest en 
eerder historisch gegroeid zoals ze nu is. Toch is het bij een integrale sociaal-liberale 
hervorming wel nodig een goed besef te hebben van wat geordend wordt en met 
welk uiteindelijk doel. D66 wil met ordening de basale sociale veiligheid en 
rechtvaardigheid borgen zonder daarbij de betwistbaarheid en efficiëntie onnodig te 
beperken. 

Uit het oude adagium: “Markt waar het kan, overheid waar het moet”, spreekt het 
vertrouwen dat D66 heeft in goed gereguleerde marktwerking en het belang dat D66 
hecht aan betwistbaarheid en efficiëntie. Er is sprake van een efficiënte 
woningmarkt als de persoon met de hoogste subjectieve waardering voor een 
bepaald pand op een bepaalde plek en tijd, het gebruiksrecht, huur of eigendom, 
van dat pand kan verwerven. Immers, hij of zij kan in principe de vertrekkende 
bewoner altijd compenseren.10 In de huidige koopmarkt is dit gegarandeerd doordat 
ten allen tijde iemand een bod kan doen op een pand dat in eigendom is. De bezitter 
weegt dan zijn eigen waardering af tegen het ontvangen bod en als het verschil 
positief is kan de onderhandeling over verkoop in principe beginnen. In dit segment 
zijn er nog enkele randvoorwaarden en wettelijke bepalingen die kopers en 
verkopers beschermen tegen bijvoorbeeld verborgen gebreken en malafide 
praktijken, maar als markt functioneert het koopsegment redelijk efficiënt omdat 
woonrechten hier in beginsel “betwistbaar” zijn. De enige serieuze verstoring die 
optreedt in het koopsegment is de fiscale behandeling van de eigen woning. Maar 
die verstoring is genuanceerder dan velen wellicht denken. Door de rente op een 
hypotheek aftrekbaar te maken, wordt de koopkracht van de mensen die 
gemakkelijk hypotheekkrediet kunnen verwerven (met onderpand, vermogen en 
vaste inkomens) op de koopmarkt versterkt. Daarnaast is het fiscale voordeel 
inkomensafhankelijk (zie hoofdstuk 2) en profiteren vooral de hogere inkomens van 
de aftrek. Omdat de aftrek genoten wordt door het overgrote deel van de 
marktspelers en er geen sprake is van elastisch aanbod, leidt deze vraagsubsidie 
voorts tot prijsstijging en een inefficiënt hoge schuldenlast met dito financiële 
risico’s, terwijl op de woningmarkt de uiteindelijke verdeling van gebruiksrechten 
niet of nauwelijks verandert/verbetert. Het effect dat met name starters, met lagere 
en onzekerder inkomens, zelfstandigen en alleenstaanden in het nadeel zijn bij het 
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verwerven van een hypotheek, vertaalt zich door de vrije prijsvorming en transacties 
in een situatie dat juist zij moeilijk aan hun gerief komen in het koopsegment.  

Deze achterstelling is vanuit het D66 gedachtegoed moeilijk te billijken. Er is geen 
veiligheid in het geding en rechtvaardig is het ook niet te noemen. Er wordt wellicht 
een prestatie beloont, maar een hoge aftrek bovenop een hoog inkomen is wat dat 
betreft dubbelop. De Minister-President beweert steeds dat de aftrek een 
compensatie is voor te hoge belastingen, maar D66 is dan, met onder andere de 22 
economen in hun recente advies (Bartelsman et al. 2012), toch meer van het 
transparant afbouwen van zowel aftrek als inkomstenbelasting. Immers nu kiest de 
huidige regeling ervoor om die prestaties (hoog inkomen met een vast contract) te 
belonen met een minder betwistbare positie. De niet-woningbezitters, de outsiders 
komen er moeilijker tussen. En dat is inefficiënt en onrechtvaardig. De fiscale 
behandeling van de eigen woning zou niet mogen discrimineren tussen potentiële 
kopers en voor zover het de woonrechten betreft zelfs gelijk moeten zijn aan die van 
woonrechten op de huurmarkt. Voor D66 staat betwistbaarheid (outsiders dagen 
insiders uit) voorop om (dynamische) efficiëntie te garanderen, en dienen 
nieuwkomers op de koopmarkt zich tegen dezelfde condities een plek te kunnen 
verwerven, ook omdat dat voor een sociaal-liberaal rechtvaardigheid is. Niet 
iedereen is gelijk of moet hetzelfde hebben, maar de kansen en het speelveld 
moeten wel gelijk zijn. Tenslotte zijn geografisch mobiele mensen vaak ook op de 
arbeidsmarkt mobiel en zijn ze als zodanig het vliegwiel van de door D66 
gekoesterde Nederlandse kenniseconomie. Ook vanuit die optiek is het onwenselijk 
om juist hen op achterstand te zetten.    

In het huursegment liggen de kaarten anders. Daar is, vanuit een behoefte aan 
veiligheid en rechtvaardigheid, in het verleden gekozen voor een 
verdelingsmechanisme dat niet door vrije prijsvorming en vrijwillige transacties 
gedreven wordt. Een huurder kan zijn woning niet (legaal) overdoen aan een ander, 
als die bereid is meer te betalen voor het gebruiksrecht.11 Een woningzoekende kan 
ook niet bij de verhuurder aankloppen met zijn hogere bod, want de zittende 
huurder is beschermd. De woning en het gebruiksrecht zijn dus niet betwistbaar, ook 
niet in de “vrije” commerciële huursector. Daarnaast wordt de verdeling en 
toewijzing vooral door (een beroep op) rechtvaardigheid gedreven in de sociale 
huursector (94%!). In de woningnood van de 20ste eeuw werd het onaanvaardbaar 
geacht dat een geboren en getogen Amsterdammer niet in zijn eigen stad een 
betaalbare huurwoning kon vinden en omdat er vooral sprake was van een 
kwantitatief woningtekort is toen terecht volop ingezet op het subsidiëren van de 
bouwers (corporaties) van dergelijke woningen. Woningbouwcorporaties hanteren 
(nog) geen inkomenstoets bij de toewijzing van hun woningen. Dat sociale woningen 
vooral bij de lagere inkomens terecht komen hebben we boven al toegeschreven aan 
hun lagere mobiliteit en comparatief voordeel als de verdeling op basis van 
wachtlijsten, urgentiepunten en andere kenmerken plaatsvindt. Mobiele een- of 
tweeverdieners met meer inkomen wijken dan al gauw uit naar commerciële huur of 
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 Het gebeurt natuurlijk wel. Het zwart doorverhuren is daar een voorbeeld van en wordt alom veroordeeld. Het 
bestaan van dit “probleem” is echter een symptoom. De ziekte wordt veroorzaakt door het niet marktconforme 
verdelingsmechanisme in de sociale huur en kan (dus) worden genezen met minder, niet met meer regels en 
controle. 



koop. De subsidiëring van het aanbod was wellicht zinvol in de tijd dat er snel veel 
nieuwe woningen gebouwd konden en moesten worden. In de huidige situatie ligt 
die ordening echter veel minder voor de hand. Door huur en koop zo ver uit elkaar te 
trekken is tenslotte de doorstroming tussen koop en huur in Nederland (en vooral in 
de Noord-vleugel van de Randstad) enorm laag (zie ook Renes en Jokovi (2011)). Het 
rechtvaardigheidsgevoel is er nog steeds. Ook een minder gefortuneerd Utrechter 
moet in zijn Stadjie kunnen wonen in een betaalbare en redelijke woning. Maar voor 
de starter met een laag en onzeker inkomen is koop door de vraagsubsidie van de 
hypotheekrenteaftrek onbereikbaar en kan huur alleen als men jaren tevoren al 
weet op welke plek men (met een nog te vormen gezin en/of nieuwe baan) wonen 
wil.  

Het ligt dan ook niet meer voor de hand om bij een woningvoorraad die in ieder 
geval kwantitatief redelijk op peil is, de bouwer/eigenaar/verhuurder te vragen om 
onder de marktprijs te verhuren en hem vervolgens via ingewikkelde constructies te 
compenseren als je ook direct de huurder kunt steunen. De grote opgave in het 
huursegment is niet (zozeer) het bouwen van meer huurwoningen, maar het 
efficiënter benutten van de aanwezige voorraad. De toewijzing door corporaties is in 
theorie inherent inefficiënt en daarnaast is zij in de praktijk ook niet bepaald 
rechtvaardig meer te noemen. Is het echt rechtvaardig als iemand die met tegenzin 
bij zijn huidige baas blijft omdat hij al 8 jaar in Utrecht ingeschreven staat, voorrang 
krijgt boven iemand die pas net weet dat hij daar de baan van zijn leven kan krijgen? 
Sommigen zullen misschien zeggen van wel, maar D66 koppelt het recht op 
woongenot aan wat je voor een woonrecht wilt doen, niet aan hoe lang je er al 
passief op zit te wachten. Als D66 in onderwijs en zorg kiest voor rugzakjes en op die 
manier marktwerking en individuele autonomie koppelt aan het voorzien in sociale 
basisvoorzieningen, dan ligt een hervorming van het huurbeleid in die richting ook 
voor de hand. De toewijzing en verdeling van woonrechten moet ook in de 
huurmarkt geschieden op basis van prijsprikkels en marktprincipes om daarmee de 
efficiëntie en betwistbaarheid te verhogen. We “vertrouwen op de eigen kracht van 
mensen” en willen die ook nog wel een steuntje geven vanuit het “verdeel de 
welvaart” en het “streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving”.  

Met die hervorming is echter de betwistbaarheid, de dynamiek in de huurmarkt nog 
niet terug. Huurbescherming en regulering zorgen er namelijk voor dat zittende 
huurders in hun gouden kooi opgesloten raken. Ze kunnen/willen na enkele jaren 
hun huis niet uit omdat daarmee teveel zekerheden wegvallen. Is er wel een 
geschikte nieuwe woning? En welke huur moet ik daar dan gaan betalen? Daarnaast 
zorgt de bescherming ervoor dat de eigenaars van geschikte panden deze niet op de 
markt brengen. Lange opzegtermijnen, wettelijk maximaal redelijke huur op basis 
van een puntensysteem en horrorverhalen uit de huurkamer maken potentiële 
verhuurders kopschuw. Dat alles werkt sterk in het nadeel van de 
outsiders/woningzoekenden, waar D66 voor wil opkomen. De parallel met de 
arbeidsmarkt en ontslagbescherming is hier snel gemaakt. En ook nu kan op basis 
van dezelfde uitgangspunten geredeneerd worden. Huurbescherming 
(ontslagbescherming) moet zo worden ingericht dat het de huurders (werknemers) 
beschermd tegen het buiten eigen schuld komen zitten zonder geschikte woning 
(baan). Maar de bescherming moet niet verbonden zijn aan de woning (baan) die de 



huurder (werknemer) op dat moment toevallig huurt (heeft). Dat schept ook de 
ruimte voor potentiële verhuurders om hun panden in de markt te brengen. Iemand 
die zijn huur opgezegd krijgt moet snel een nieuwe, vergelijkbare woning kunnen 
vinden en de verhuurder dient daaraan een bijdrage te leveren.  

Op beide markten zijn de mobiliteit en de doorstroming in internationale 
vergelijkingen (vooral in de grote steden) beneden gemiddeld. Dat is slecht voor 
individuele mensen en voor de economie als geheel. Om die mobiliteit en 
doorstroming te verhogen moeten daar waar mogelijk de transactiekosten worden 
verlaagd. Voor de koopmarkt is al veel verdient met het openbreken van het 
notariskartel en strenger toezicht op de makelaarsbranche, maar de 
overdrachtsbelasting blijft een doorn in het oog van elke weldenkende econoom. Er 
zijn andere, betere manieren om die inkomsten te genereren. Een Rijksdeel in de 
Onroerende Zaak Belasting zou bijvoorbeeld al beter zijn omdat dan niet de 
overdracht (elastisch) maar het bezit (inelastisch) belast wordt. Ook een verhoging 
van het huurwaardeforfait zou minder verstorend op de woningmarkt werken (maar 
mogelijk wel op de arbeidsmarkt doorwerken). Het enige voordeel van een belasting 
op transacties, het ontmoedigen van speculatie, is door de regeling dat bij 
doorverkoop binnen een jaar de overdrachtsbelasting niet verschuldigd is, 
uitgeschakeld. Deze belasting ontmoedigt dus juist de mensen die om de goede 
redenen hun huis voor een ander willen verruilen. Ook op de huurmarkt zijn er 
enorme drempels voor mobiliteit in de vorm van opgebouwde rechten. Een lage 
huur, een lange wachttijd en opgebouwde urgentiepunten staan op het spel als je 
voor een jaar of anderhalf naar het buitenland of zelfs een andere gemeente 
verhuist. Door die impliciete boete op mobiliteit af te bouwen, kan de doorstroming 
ook op de huurmarkt weer toenemen. 

Tenslotte is er de aanbodkant van de woningmarkt. Het aanbod van 
nieuwbouwwoningen is dan een marginaal deel van de totale woningvoorraad, maar 
vervult in een goed functionerende markt wel de functie van prijsanker. Als overal 
vrij gebouwd zou mogen worden, dan bouwen ontwikkelaars op plekken waar veel 
vraag is en onttrekken ruimte aan de woningvoorraad waar dat niet het geval is. 
Zelfs met de enorme problemen van varkenscycli en externe effecten in 
ruimtegebruik is die prijsprikkel in principe gezond. Omdat gemeenten in hun 
grondexploitatie echter meer dan een efficiënte woningmarkt dienen na te streven, 
ligt vrije marktwerking hier niet voor de hand. Er zou bij de herbestemming en 
ontwikkeling van grond echter wel gebruik kunnen worden gemaakt van 
marktsignalen door bijvoorbeeld uit te geven kavels te veilen. Met name op dit vlak 
is er nog veel onderzoek te verrichten, maar het moge duidelijk zijn dat een integrale 
hervorming van de woningmarkt niet voorbij kan gaan aan de aanbodkant, zelfs als 
deze maar in een klein deel van de jaarlijkse woningbehoefte voorziet.   

Ook is evident dat een woningmarkt die zich over decennia in de boven geschetste 
richting heeft ontwikkeld, niet van de ene op de andere dag op een volledig andere 
leest geschoeid kan worden. Het bovenstaande schetst “vanaf de tekentafel” 
waarheen we uiteindelijk vanuit ons gedachtegoed zouden willen bewegen. De 
verdeling van woonrechten moet efficiënter, betwistbaarder en dus 
marktconformer. Er is daarbij geen reden om een principieel onderscheid te maken 



tussen huur en koop. Beide vervullen dezelfde functie, het toedelen van 
woonrechten. De verzekering van woonrechten aan de onderkant van het 
inkomensgebouw regelen we bij voorkeur direct via het inkomen (rugzakje in de 
vorm van een woontoeslag), niet indirect via lagere huur voor het huis of de 
financiering van de koop. Daarmee kan de mobiliteit en doorstroming geleidelijk 
naar het OECD gemiddelde en waar mogelijk moet ook de aanbodelasticiteit van 
nieuwbouwwoningen omhoog. De kunst van het politiek bedrijven is natuurlijk om 
dit einddoel voor ogen te houden en in kleine stappen de woningmarkt in de 
gewenste richting te hervormen.  

Samenvattend volgen de uitgangspunten voor een sociaal-liberale integrale 
hervorming van de woningmarkt in de conclusie. 

Uitgangspunten voor de integrale sociaal-liberale hervorming van de 
Woningmarkt: 

Geef koop en huur dezelfde voordelen (Rechtvaardigheid). 

Behandel koop met en zonder schuldfinanciering hetzelfde (Rechtvaardigheid). 

Garandeer de toegankelijkheid voor alle inkomens (Veiligheid). 

Verdeel het bovenminimale efficiënt (Efficiëntie). 

Steun mensen, geen stenen (Vertrouw op de eigen kracht van mensen). 

Gelijk speelveld voor alle partijen op de woningmarkt (Betwistbaarheid). 

Hervorm geleidelijk maar houdt standvastig koers (Voorspelbaarheid). 

(zie ook CSED (2010) p. 21-22) 

Deze uitgangspunten zijn aan het D66-congres C93 op 28 mei te Utrecht voorgelegd 
in de volgende resolutie van het landelijk bestuur: 

 



Het Congres in vergadering bijeen op 28 mei 2011 in Utrecht; 

Overwegende dat: 

A. Minister Donner (Binnenlandse Zaken) in zijn recente huurbrief (april 
2011) voorstelt om te komen tot meer markt conforme huren door alléén 
in schaarste gebieden en alléén voor nieuwe gevallen de gereguleerde 
huren met maximaal 120 euro te verhogen.  

B. Het Kabinet hiermee (nogmaals) illustreert dat zij vanwege gevestigde 
belangen bij het hervormen van de woningmarkt niet voor een integrale 
benadering durft te kiezen maar om toch daadkracht te tonen de 
doorstroming op de huurmarkt nog verder ontmoedigd. 

C. Conform de politieke motie PM92-004 het Congres aan het Landelijk 
Bestuur heeft gevraagd om in een resolutie de uitgangspunten voor een 
integrale hervorming van de woningmarkt aan het Congres voor te 
leggen; 

D. Het Landelijk Bestuur in nauwe samenspraak met de indieners (Thema-
Afdeling Economie), de Mr. Hans van Mierlo Stichting (voorheen 
Kenniscentrum) en de betreffende programmawerkgroep deze 
uitgangspunten inmiddels heeft geformuleerd en besproken binnen en 
buiten de Partij; 

Voorts overwegende dat: 

a. Op de woningmarkt vooral bestaande woningen van bewoner wisselen en 
hogere prijzen nauwelijks tot meer nieuwbouw leiden. 

b. Stimuleren van de vraag onder die condities leidt tot prijsverhogingen en 
versterking van de positie van insiders. 

c. De fiscale behandeling van de eigen woning tot grote risico’s leidt voor 
huizenbezitters en de overheidsfinanciën (CSED, 2010; IMF, 2011); 

d. De tot stand komende toewijzing van woningen met name in het 
huursegment ook niet meer te rechtvaardigen is (bv. scheefwonen); 

e. De gewenste toegankelijkheid voor iedereen ook op andere, niet (markt- 
en speelveld) verstorende manieren verzekerd kan worden;  

f. De dynamiek in de Nederlandse economie en arbeidsmarkt ernstig 
worden belemmerd door gebrekkige doorstroming binnen koop- en 
huursegment en daartussen; 

g. Hierdoor vooral nieuwkomers, doorstromers en outsiders in hun 
mobiliteit worden beperkt, wat slecht is voor deze mensen, maar ook 
voor de prestaties van de Nederlandse economie als geheel; 

h. Die mobiliteit en doorstroming in en tussen huur- en koopmarkt door 
bepaalde overheidsingrepen wordt belemmerd; 

Stelt als uitgangspunten voor een integrale sociaal-liberale hervorming van de 
woning markt vast: 

I. D66 steunt mensen, geen stenen. (Vertrouw op de eigen kracht van 
mensen) 

II. D66 behandelt koop en huur even gunstig. (Rechtvaardigheid) 



III. D66 meent dat een goed functionerende markt de woningvoorraad (huur 
en koop) efficiënt zal verdelen. (Efficiëntie) 

IV. D66 wil de toegang tot een huis voor alle inkomens garanderen. 
(Veiligheid) 

V. D66 streeft een gelijk speelveld na voor alle partijen op de woningmarkt. 
(Betwistbaarheid) 

VI. D66 hervormt geleidelijk maar houdt standvastig koers op bovenstaande 
uitgangspunten. (Voorspelbaarheid) 

Dat zou concreet kunnen leiden tot voorstellen als: 

1. De hypotheek schuld en de waarde  van het eigen huis uiteindelijk fiscaal 
als (negatief) bezit worden aangemerkt, zodat alle bezittingen onder één 
fiscaal regime (Box 3) gebracht worden en het aflossen fiscaal niet meer 
ontmoedigd wordt; 

2. Impliciete (b.v. gesubsidieerde huur en huurbescherming) en expliciete 
(b.v. overdrachtsbelasting) belemmeringen voor de mobiliteit en 
doorstroming binnen en tussen koop- en huursegment worden 
afgebouwd en opgeheven; 

3. Het woud aan overheidsregelingen ten aanzien van de woningmarkt 
worden geleidelijk vervangen door een generieke (inkomensafhankelijke) 
woontoeslag die huurders en kopers gelijk behandelt (rugzak-gedachte); 

4. Inkomenseffecten worden via deze woontoeslag gecompenseerd in lange 
overgangsregelingen om draagvlak te behouden en schokken op de 
woningmarkt te voorkomen; 

Roept alle vertegenwoordigers van D66 op om met concrete voorstellen te komen 
die de Nederlandse woning markt in die richting kunnen bewegen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

In het volgende hoofdstuk werken we deze algemene uitgangspunten uit in 
concretere beleidsvoorstellen voor een integrale hervorming van de woning markt in 
3 stappen. Deze voorstellen zullen in de komende jaren nader worden uitgewerkt en 
besproken om als onderlegger te dienen bij het volgende verkiezingsprogramma. 
Waar mogelijk zal ook de huidige fractie al initiatieven ontplooien om de 
woningmarkt in deze richting te hervormen. 

 



Hoofdstuk 4:  

Integraal Hervormen 

In dit hoofdstuk leggen we, voortbouwend op bovenstaande resolutie zoals 
aangenomen in 2011, de basis voor een integrale hervormingsagenda voor de 
Nederlandse woningmarkt. Maar omdat Amsterdam en Rotterdam ook niet in een 
dag zijn gebouwd, is dat een agenda met meerdere horizonten. We willen de stip 
aan de horizon, waar willen we zijn in zeg 2025, en acties voor vandaag en morgen. 
We willen haalbare voorstellen die werken en wenselijke idealen om voor de 
strijden. En in die verschillende trajecten liggen de verantwoordelijkheden ook 
anders in de partij verdeeld. De stip aan de horizon is een lopende discussie met 
congres en partij, de acties voor vandaag, morgen en dit jaar zijn prioriteiten die de 
huidige fractie stelt. Maar uiteraard moet de stip voor de toekomst wel in het 
verlengde liggen van de stappen die we nu willen zetten en moeten de haalbare 
stappen wel tot wenselijke uitkomsten leiden. Dit hoofdstuk bestaat dan ook uit 
twee “opinie artikelen”. Een geschreven door Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid van 
D66 en woordvoerder voor de woningmarkt en een door Mark Sanders, econoom, 
voorzitter van de thema-afdeling economie en actief betrokken bij respectievelijk 
“Ordening op Orde” en voorliggend greenpaper.  We concluderen dit greenpaper 
met een korte D66 reactie op de 6 stappen zoals voorgesteld door de 22 economen 
in Bartelsman et al. 2012 en stellen daar ons eigen 10 puntenplan tegenover. 

Verlos de woningmarkt in 2012 uit de politieke wurggreep 

Het jaar 2012 biedt huurders en kopers geen mooie vooruitzichten. Het 
land is in recessie, het kabinet gaat vijf tot tien miljard euro extra besparen 
en onze woningmarkt zit volledig op slot. Toch is het juist deze situatie die 
de politiek ertoe kan bewegen de huidige patstelling te doorbreken door 
taboes op hypotheekrenteaftrek en huurliberalisatie geleidelijk los te 
laten. Dan ontstaat ruimte voor samenhangende maatregelen voor zowel 
huursector als koopmarkt. Als deze vervolgens geleidelijk worden 
doorgevoerd, is er genoeg draagvlak voor onder huurders en kopers die als 
geen ander ervaren dat er iets moet gebeuren. 
 
Nu het oorspronkelijke bezuinigingspakket van achttien miljard euro niet 
afdoende blijkt, gaat kabinet in 2012 nog eens vijf tot tien miljard euro besparen. 
Omdat verder bezuinigen met de kaasschaaf niet genoeg oplevert, komen de 
eerder uitgebleven hervormingen opnieuw in beeld. Dat geldt in het bijzonder 
voor de woningmarkt, die in 2011 goed was voor een lange lijst organisaties, 
deskundigen en oud-politici die pleitten voor het aanpakken van onze hoge 
hypotheekschuld en het hervormen van de hypotheekrenteaftrek. Niet alleen 
voor de staatskas zijn dit goede maatregelen. Ook de woningmarkt zelf wordt er 
beter van. 
 
Dat beterschap nodig is, wijzen de statistieken steeds onverbiddelijker uit.  
Allereerst daalt het aantal woningverkopen gestaag en zijn de huizenprijzen 
sinds 2010 weer gaan dalen. De sinds juli 2011 verlaagde overdrachtsbelasting 
kon deze trend nauwelijks keren. In november werd slechts voor 523 miljoen 



euro aan hypotheken verstrekt en voor 2012 verwachten economen een verdere 
neergang. Ten tweede betekenden de circa 56 duizend gerealiseerde 
nieuwbouwhuizen in 2010 een diepterecord sinds 1952. Ten derde wordt de 
stagnatie in de sociale huursector steeds nijpender. Het percentage vrijkomende 
woningen daalde in 2010 opnieuw, naar 7.9%. Het duurt dus gemiddeld 13 jaar 
voordat een sociaal huurhuis vrijkomt.  
 
Dit zijn slechte cijfers, zeker voor een land dat via huurtoeslag, 
hypotheekrenteaftrek en het corporatiestelsel vele miljarden pompt in zijn 
woningmarkt. In de wereld hoort Nederland met 650 miljard euro tot de landen 
met de hoogste hypotheekschuld en met 2.4 miljoen huizen tot de landen met de 
grootste sociale huursector. Deze druk op de overheidsfinanciën betaalt zich niet 
terug. Volgens internationaal vergelijkingsonderzoek heeft Nederland zelfs 
relatief hoge woonlasten per inwoner. Het perspectief voor huurders en kopers 
is begin 2012 dan ook weinig rooskleurig.  
 
Dat er nodig iets moet gebeuren, daar is iedereen het dan ook wel over eens. 
Maar helaas houden politieke taboes en dogma’s de woningmarkt in een 
benauwende wurggreep.  
Gegijzeld door hun eigen verkiezingsbelofte (“Bij ons staat de hypotheekaftrek 
als een huis”) maar gesteund door de lobby van bouwers en makelaars beperkte 
het kabinet zich op de koopmarkt tot het aanscherping van de hypotheekregels 
en tijdelijke maatregelen als verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% en 
verlenging van de NHG garantie op 350.000 euro. Beide duren tot 1 juli 2012 
waardoor huizenkopers zich onzeker afvragen wat er na deze datum gaat 
gebeuren. 
 
Tegenover dit gebrek aan daadkracht op de koopmarkt staat overdaad op de 
huurmarkt.  
Zo kiest het kabinet voor verlaging van de huurtoeslag in combinatie met 
verhoging van de huurprijzen. Simpelweg door aan elke woning (vijftien tot 
vijfentwintig) huurpunten toe te voegen wat kan leiden tot een huurstijging van 
120 euro per maand. Ook wil het kabinet een jaarlijkse inkomenstoets zodat 
woningcorporaties een huurverhoging van maximaal 5% kunnen geven aan 
huishoudens boven de 43.000 euro. 
Op hun beurt krijgen de corporaties een zogenaamde verhuurdersheffing van 
750 miljoen euro opgelegd. En als gevolg van Europese regelgeving moeten ze 
vanaf 1 januari minimaal 90% van hun huizen toewijzen aan huishoudens met 
een inkomen onder de 33.000 euro. Als klap op de vuurpijl maakte het kabinet 
onlangs bekend dat corporaties driekwart  van hun huizen in de verkoop moeten 
zetten. Dit kooprecht voor huurders heeft tot doel om het eigenwoningbezit te 
stimuleren. 
 
Het felle verzet van linkse oppositiepartijen en bewonersorganisaties was even 
voorspelbaar als begrijpelijk.  Wat ook al is de gedachte achter deze maatregelen 
zeker niet verkeerd, de uitvoering is zo grofmazig en geïsoleerd dat ze stuk voor 
stuk verkeerd uitpakken in de praktijk. 
Natuurlijk is het nodig dat meer mensen de werkelijke waarde voor hun woning 
gaan betalen. Maar de gekozen inkomensgrenzen en huurstijgingen leiden tot 



problemen onder lagere middeninkomens die tussen wal en schip geraken. 
Vooral in de grote steden omdat daar haast geen (betaalbare) alternatieven 
voorhanden zijn.  
En natuurlijk is de sociale sector met 2.4 miljoen corporatiewoningen voor 1.9 
miljoen huishoudens te groot. Maar verplichte verkoop van 1.8 miljoen 
corporatiehuizen is een doorgeschoten maatregel. Behalve tot bezwaren vanuit 
het eigendomsrecht zal het dumpen van woningen leiden tot verder dalende 
huizenprijzen, tot versnippering van het corporatiebezit en tot 
onderhoudsproblemen. Om nog maar te zwijgen van het nog hogere beroep op 
de hypotheekrenteaftrek. Het is haast de omgekeerde wereld. 
 
In deze politieke patstelling zijn inhoudelijke feiten en argumenten van steeds 
minder waarde maar de dagelijkse praktijk des te meer. Onder druk van nieuwe 
miljardenbezuinigingen, onder druk van de stilgevallen woningmarkt en onder 
druk van de op 1 juli 2012 aflopende maatregelen kan de gestolde woningmarkt 
in 2012 vloeibaar worden.  
Maar om de woningmarkt in beweging te krijgen, moet iedereen een beweging 
maken. Dat betekent dat politieke partijen en belangenorganisaties taboes en 
dogma’s moeten afwerpen en het eigen belang op korte termijn moeten inruilen 
voor een gezamenlijk doel op de lange termijn. Alleen dan ontstaat ruimte voor 
een samenhangend pakket van ingrijpende maatregelen voor zowel de 
huursector als de koopmarkt. Omdat te zorgen dat huurders en kopers 
voldoende kunnen anticiperen, moet in geleidelijke stappen naar het einddoel 
wordt toegewerkt. 
 
Hoe zou dit pakket er dan uit moeten zien?  
Ten eerste daalt onze hoge hypotheekschuld als mensen in plaats van maximaal 
lenen hun hypotheekschuld afbetalen. Afloshypotheken in plaats van aflosvrije 
hypotheken dus. Bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek waarbij huizenbezitters 
elk jaar 3.3% van hun schuld aflossen zodat ze deze in dertig jaar kwijt zijn. 
Omdat men dan ook minder belasting aftrekt, levert dit de schatkist ruimschoots 
voldoende op om de verstorende overdrachtsbelasting van 6% van het 
aankoopbedrag definitief te schrappen. Dat is met name voor starters voordelig. 
Op een huis van twee ton scheelt dit namelijk 12.000 euro. 
Tegelijk kan begonnen worden met geleidelijke beperking van de 
hypotheekrenteaftrek. Door deze in tweeëntwintig jaar terug te brengen van 
maximaal 52% (voor de hoogste inkomens) naar 30% (voor alle inkomens). Ook 
dit levert de staat miljarden op en bovendien is het een eerlijker systeem dan het 
huidige waarin de hoogste inkomens het meeste subsidie krijgen. 
Het derde punt is een gerichte aanpak van het scheefwonen. Met name grote 
steden kampen met jarenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. 
Veroorzaakt door huurders met een gestegen inkomen die niet meer in 
aanmerking komen voor een gesubsidieerd huurhuis maar toch blijven zitten. 
Omdat zij vaak geen alternatief hebben, kan dit worden opgelost door de 
jaarlijkse inkomenstoets van het kabinet te koppelen aan een keuzecontract, 
vergelijkbaar met het campuscontract voor studenten. Huishoudens boven de 
33.000 euro moeten verhuizen en anders meer huur betalen. Zo komt er fysiek 
plaats vrij of ontstaat financieel ruimte om de echte sociale huurders op 
wachtlijsten te huisvesten. 



Ten vierde is gecoördineerde verkoop van corporatiehuizen aan huurders die dit 
willen en kunnen betalen wenselijk. Met 2.4 miljoen huizen op 1.9 miljoen 
sociale huurders heeft Nederland een overschot van circa een half miljoen 
gesubsidieerde huurhuizen. Om dit in te perken is de huidige verkoop van 
15.000 huizen per jaar door woningcorporaties onvoldoende. Maar in plaats van 
grootschalige dumping die het kabinet voorstelt, is gerichte verkoop beter. 
Rekening houdende met de inkomenspositie van huurders, de eigendomspositie 
van corporaties en de geografische verdeling van de woningen in kwestie. 
Tenslotte biedt het door de Tweede Kamer zelf geïnitieerde onderzoek naar de 
kosten en prijzen van woningen kansrijke aangrijppunten. Omdat de invloed van 
het grondprijsbeleid, de prijsvorming in de bouwketen en de bepaling van het 
hypotheekrenteniveau hierin betrokken worden, kan het een goed inzicht geven 
in de werking van de Nederlandse woningmarkt .  
 
Hoewel de financieel-economische vooruitzichten weinig roodkleurig zijn, kan 
2012 toch een goed jaar worden voor huurders en kopers. Het is nu aan de 
politiek om de woningmarkt uit de knellende wurggreep te verlossen. 
 
Kees Verhoeven 
Tweede Kamerlid D66, woordvoerder woningmarkt 
 

Een Sociaal-Liberale Woningmarkt in 2025 
 
In 2025 is de huidige crisis voorbij en zitten we wellicht in de volgende of 
groeien de bomen weer tot in de hemel. In sommige steden zal de 
bevolking groeien, in veel dorpen krimpen. Maar wat de toekomst ook 
brengt, met een sociaal-liberaal geordende woningmarkt is er in ieder 
geval op dat front geen zorg. In het sociaal-liberale ideaal vinden mensen 
gemakkelijk hun plek op de woningmarkt. De kernelementen van die 
sociaal-liberale ordening: een algemene inkomensafhankelijke 
woontoeslag (voor koop en huur) die iedereen een minimum 
woonkwaliteit garandeert; een efficiënte toewijzing van woonruimte op 
basis van marktprijzen en een elastischer aanbod door beter 
(gronduitgifte)beleid.   
 
De Nederlandse woningmarkt staat voor enorme uitdagingen. Zowel kwalitatief 
als kwantitatief gaat de vraag sterk veranderen. Het is genoeglijk bekend dat de 
overheid maar zeer beperkt in staat is om dergelijke dynamiek het hoofd te 
bieden. De markt heeft wat dat betreft de betere kaarten. Maar zoals een 
beroemd Nederlands filosoof het al stelde: “Elk voordeel heb ze nadeel”. De 
markt voorziet niet in een rechtvaardige verdeling. Op de markt geldt het recht 
van de sterkste (rijkste). Om te voorzien in die legitieme en essentiële behoefte 
aan rechtvaardigheid is volgens D66 echter niet nodig dat ook Henk en Ingrid 
een villa in het Gooi kunnen betrekken. De basisveiligheid die we met elkaar in 
Nederland voor iedere ingezetene moeten organiseren is een dak boven het 
hoofd. Maar dat dak hoeft niet op een A-locatie naar keuze van de betrokkene 
beschikbaar gesteld te worden. Net als in de zorg en het onderwijs is D66 voor 
het steunen van onafhankelijke vrije mensen. En voor mensen met een laag 
inkomen betekent dat een inkomensafhankelijke woontoeslag, uit te keren door 



de fiscus. Uiteindelijk moet iedereen in Nederland bij zijn aangifte de woonlasten 
(huur of koop) opgeven en zijn inkomen en dat is nu al het geval. De computer 
doet de rest en uiteraard moet dat zo in elkaar gestoken worden dat meer 
inkomen verwerven altijd blijft lonen. Die woontoeslag verhoogt de koopkracht 
van de laagste inkomens specifiek op de woningmarkt, is individueel en 
woonvorm-neutraal. Dat wil zeggen dat D66 het individu rechten toekent en 
hem/haar die niet zal ontnemen omdat hij/zij ervoor kiest om te huren of kopen 
en alleen dan wel samen of in groepsverband te gaan wonen.  
 
Met een dergelijke woontoeslag als garantie voor ieders basisbehoefte is er geen 
enkele reden meer voor een aparte positie van woningbouwcorporaties op de 
woningmarkt. Als er weer echte corporaties ontstaan (mensen die met elkaar 
onroerende zaken aankopen en beheren) dan is dat prima, maar er is geen 
enkele reden om wat nu corporaties heet op de woningmarkt anders te 
behandelen dan commerciële verhuurders (die er nog niet zijn). Hun sociale taak 
vervalt (aan de Staat) en zij kunnen zich richten op het marktconform verhuren 
van hun woningbestanden. Uiteraard is er dan de kwestie van de eerder 
meegegeven bruidsschat, het gesubsidieerde woningbestand dat ze beheren, 
maar daar is ongetwijfeld een goede compensatieregeling (van corporaties aan 
gemeenten) te treffen. Het met subsidie van Rijk en Gemeenten opgebouwde 
sociale huurwoningenbestand moet geleidelijk tegen marktconformere huren in 
de markt gebracht worden, terwijl de huurders worden gecompenseerd, eerst 
via de huurtoeslag en later via de woontoeslag. 
 
In het koopsegment moet uiteindelijk de eigen woning fiscaal worden behandeld 
als elke andere vorm van vermogen. Dat wil zeggen dat hypotheekschuld en 
woningwaarde respectievelijk negatief en positief dienen te worden opgevoerd 
in Box 3, de vermogensbox. Hierdoor vervallen de perverse prikkels om de eigen 
woning maximaal met hypotheek te belasten en anderzijds vermogen in box 3 te 
laten vallen. De vermogende burgers zullen dan hun hypotheek eerder aflossen, 
terwijl voor starters de hypotheekfinanciering volop beschikbaar blijft. In de 
transitie fase zal het fiscale voordeel van aftrek in box 1 moeten worden 
afgebouwd, bijvoorbeeld door het maximale tarief waartegen kan worden 
afgetrokken te verlagen van 52% naar 30%, door het huurwaardeforfait eerlijker 
te waarderen en door fiscaal de aflossing van hypotheekschuld te stimuleren. 
Uiteindelijk zou de gelijkstelling van eigen huis aan andere vormen van 
vermogen elke fiscale prikkel om schuld aan te houden of af te lossen moeten 
wegnemen. Niet de fiscus, maar mensen zelf moeten bepalen hoe een huis 
gefinancierd wordt. De Staat zou geen onderscheid moeten maken, in positieve 
of negatieve zin, tussen mensen die met spaargeld en mensen die met schuld een 
woning kopen. D66ers matigen zich wat dat betreft geen oordeel aan, maar 
vragen wel van mensen dat ze zelf de lasten en lusten van hun keuzes dragen. 
 
Daarnaast dienen op termijn natuurlijk zowel op de huur- als op de koopmarkt 
de belemmeringen van mobiliteit te worden verlaagd (zonder daarmee de 
speculatie al te zeer aan te wakkeren). In de koopmarkt dient daartoe de 
overdrachtsbelasting te worden afgebouwd naar 1% en moet de absurde 
regeling dat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is als binnen een jaar wordt 
doorverkocht worden omgezet in een regeling die stelt dat juist ook dat laatste 



procent vervalt als de nieuwe woning langer dan 1 jaar wordt aangehouden. Het 
enige verdedigbare nut van de overdrachtsbelasting is immers het feit dat 
dergelijke belastingen speculatie ontmoedigen. Om de verliezen voor de 
schatkist te compenseren is de boven beschreven ingreep in de 
hypotheekrenteaftrek meer dan voldoende. 
 
In de huurmarkt is het afbouwen van transactiekosten iets ingewikkelder. De 
huurbescherming is ontstaan om machtsmisbruik van de verhuurder te 
voorkomen. Zij is echter volkomen doorgeslagen naar de andere kant en 
beschermt nu huurders niet alleen tegen misbruik, maar zelfs tegen afspraken 
die zij willens en wetens met hun verhuurder zouden willen maken. Zolang de 
woontoeslag mensen in staat stelt om een redelijke huur- of koopwoning te 
betrekken en er voldoende concurrentie is onder verhuurders, kan echter 
worden volstaan met aanzienlijk minder wettelijke huurbescherming. Dit zal het 
aanbod van huurwoningen vergroten en is daarmee, wellicht tegen de intuïtie, in 
het belang van huurders. De afbouw van de huurbescherming zou in eerste 
instantie moeten aangrijpen bij regeling waarin de duur van de huur een rol 
speelt. Ook dit lijkt op het eerste gezicht onrechtvaardig en niet in het belang van 
zittende huurders, maar bij nadere beschouwing zijn met name dergelijke 
regelingen funest voor de doorstroming op de huurmarkt. D66 wil 
huurdersbelangen beschermen, maar niet door hen op te sluiten in een gouden 
kooi.  
 
Tenslotte is aan de aanbodzijde nog een wereld te winnen. Gemeenten geven nu 
grond uit en proberen bij de exploitatie de kas te spekken. Bij gronduitgifte is het 
niet ongebruikelijk dat gemeenten proberen “winsten af te romen” en de 
grondprijs zodanig te zetten dat voor projectontwikkelaars “een redelijke winst” 
overblijft. Vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen wellicht te billijken, maar op 
die manier wordt de markt natuurlijk berooft van een belangrijke prikkel. Door 
bij gronduitgifte op een slimme manier de concessies te veilen kunnen 
Gemeenten ook de overwinsten afromen zonder deze prikkel weg te nemen en 
kan het prijsmechanisme gebruikt worden als bron van informatie (is hier 
eigenlijk wel behoefte aan...?). Dit zou de prijselasticiteit van het aanbod bij 
stijgende vraag kunnen vergroten. Door aan de vraagkant met name de 
hypotheekrente aftrek te hervormen kan ook bij neergaande trends de markt 
beter functioneren. Met minder schuld is de huizenbezitter ook eerder geneigd 
om zijn verlies dan maar te nemen, als tegen een lagere prijs ook een 
vervangende woning beschikbaar is. Voor veel mensen geldt immers dat een 
huis is om in te wonen. En zo moet het ook.   
 
Mark Sanders 
Econoom aan Universiteit van Utrecht en lid van de Thema Afdeling Economie 
 

 

 

 



Hoofdstuk 5:  

Conclusies 

In dit greenpaper is een integrale, sociaal-liberale hervormingsagenda uitgewerkt. 
Deze agenda bevat zowel een visie voor de lange termijn als een lijst met acties die 
al deze kabinetperiode kunnen worden geïmplementeerd.  

1. Geleidelijke verlaging van het tarief waartegen hypotheekrente mag 
worden afgetrokken van 52% tot 30% in 22 jaar. 

2. Aftrek wordt voor nieuwe hypotheken beperkt tot de rente die 
verschuldigd is over een restschuld bij lineaire aflossing in 30 jaar. 

3. Geleidelijk verder verlagen van de overdrachtsbelasting.  
4. Aanpak van scheefwonen, initieel door inkomenstoets van corporaties 
5. Woning en hypotheekschuld uiteindelijk (2025) overgeheveld naar Box 3 

met een vrije voet eigen woning.  
6. Geleidelijke verkoop van corporatiewoningen en afbouw gesubsidieerde 

sociale woningbouw. 
7. Marktconformere (vrije) huren. 
8. Woontoeslag vervangt huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek. 
9. Slim hervormen van huurbescherming. De huurder moet bescherming 

genieten die niet aan zijn woning verbonden is. 
10. Gronduitgifte en projectontwikkeling meer marktconform met behoud 

van regierol overheid op ruimtelijke ordening. 

Waarbij voorstellen 1 tot en met 4 al in het verkiezingsprogramma van D66 in 2010 
stonden en dus ook hoog op de prioriteitenlijst van onze Tweede Kamerfractie. De 
voorstellen 5 tot en met 10 hebben een langere horizon en komen voort uit het 
consequent doordenken van de woningmarkt vanuit ons sociaal-liberale 
gedachtegoed. De horizon voor deze plannen is 2025 om hervormingen geleidelijk te 
kunnen implementeren en waar nodig ook bij te kunnen stellen. Onze voorstellen 
(m.n. 1, 2, 3, 6, 7) komen grotendeels overeen met de recent gepubliceerde 6 
voorstellen van Bartelsman et al. (2012), die ook 2025 als eindpunt voor hun analyse 
nemen.12 Dat geeft ons het vertrouwen dat deze integrale voorstellen niet alleen op 
steun van sociaal-liberalen, maar ook op een breder draagvlak mogen rekenen. Het 
is nu aan onze huidige en toekomstige fracties in Tweede en Eerste Kamer, aan 
eventuele D66 bewindslieden en vertegenwoordigers op alle niveaus om dit 
draagvlak te zoeken en verzilveren en deze hervormingsagenda in beleid om te 
zetten. 

                                                        
12

 Wij kiezen voor een andere vorm van schuld afbouw. Bartelsman et al. (2012) pleiten voor een 
beperking van de maximale financiering door DNB/AFM, waar wij kiezen in voorstel 3 voor een fiscale 
prikkel tot aflossen en niet de leencapaciteit van met name starters willen beperken. Ook zien wij het 
voorstel van Bartelsman et al. (2012) tot verbetering van de financiering door doorverkoop aan 
pensioenfondsen niet als onderdeel van een integrale hervorming van de woningmarkt (zie de 
greenpapers “hervorming financiële markten” en “robuust pensioenstelsel” die in 2012 nog zullen 
volgen). 
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