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Samenvatting 

Op 10 december 1998 vroeg de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer de VROM-raad om advies ter voorbereiding op de Nota

Wonen. Hij stelde de volgende vragen:

¬ Wat is, gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen, in de toekomst de (inhou-

delijke) legitimatie van het overheidsbeleid met betrekking tot het wonen?

¬ Wat betekent dit voor de afbakening van het beleidsterrein? In hoeverre is sprake

van overlap of integratie met andere beleidsterreinen?

¬ Is de ordening van het volkshuisvestingsbeleid nog wel toegesneden op de maat-

schappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het wonen, en zo nee, welke

majeure wijzigingen zouden daarin moeten worden aangebracht? 

Verander ingen in het  wonen

Nederland woont steeds beter en het belang van het wonen is gegroeid. Wonen is

het knooppunt in het dagelijks leven. De woning is meer en meer een uitvalsbasis van

waaruit alle activiteiten worden georganiseerd (studie, werk, uitgaan, voorzieningen).

Op de woningmarkt wordt meer kwaliteit gevraagd, maar belangrijker nog, er

worden minder standaardproducten gevraagd. Met de grotere ruimte op de woningmarkt

en de drang naar meer differentiatie en kwaliteit neemt de kans op verscherping van

scheidslijnen tussen sectoren (huur/koop) en gebieden (stad/suburbaan/landelijk) toe.

Vandaag de dag is er een groeiende behoefte aan differentiatie en een drang van

bewoners om keuzevrijheid in het wonen te realiseren. Daarmee neemt de noodzaak toe

om de marktwerking in het wonen te bevorderen, maar vele randvoorwaarden die uit het

oogpunt van de gehele samenleving van belang zijn, laten ongebreidelde marktwerking

niet toe. Meer keuzevrijheid in het wonen mag er niet toe leiden dat de maatschappelijke

scheidslijnen in het woondomein worden aangescherpt.

Aan een radicaal nieuw beleidsstelsel in het wonen is geen behoefte. De Raad pleit

voor een benadering waarin het vigerende beleid op hoofdlijnen wordt gehandhaafd en

op onderdelen wordt aangepast.

Vier  maal  k i jken naar  het  wonen

Wat is de legitimiteit van het overheidsbeleid inzake het wonen? De Raad hanteert

hierbij vier invalshoeken (duurzaamheid, culturele identiteit, doelmatigheid en rechtvaar-

digheid), ontleend aan een indeling die is gemaakt in het advies ‘Stedenland-Plus’ (1998).

Duurzaamheid

Het belang van duurzaamheid neemt in het woonbeleid toe. In ecologische zin is

de opdracht om het beslag op niet vernieuwbare voorraden en energiebronnen te beper-
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ken. Dit vergt veel innovaties en er moet gezocht worden naar het optimum tussen maat-

regelen in het woondomein en maatregelen in andere sferen. In ruimere zin betekent

duurzaamheid het voorkomen dat woningen en woonmilieus een snelle functionele ver-

oudering doormaken.

Culturele identiteit

Het vormgeven van de gehele gebouwde omgeving is te zien als een culturele

uiting. Dit leidt tot de opgave om de culturele prestaties uit het verleden op stedelijk

niveau en op wijkniveau te behouden en te versterken.

De behoefte aan expressie in het privé-domein en aan bescherming moet gehono-

reerd worden. Hierbij moet wel een nieuwe balans gevonden worden tussen het individu-

ele niveau (vrijheid voor de burger) en het collectieve waarin culturele waarden op een

hoger schaalniveau (buurt, stad, regio) tot gelding kunnen komen.

Doelmatigheid

De woningvoorziening is een marktsysteem waarin veel imperfecties voorkomen.

Door de lange levensduur is er weinig flexibiliteit in het woningaanbod, er is een gebon-

denheid aan de plaats, er zijn hoge investeringen nodig en de baten hiervan komen pas na

zeer lange tijd tot stand. Voorts is de marktmacht van de consumenten vaak beperkt en de

woningmarkt niet erg stabiel.

Er zijn belangrijke redenen voor overheidsbeleid. Te denken valt aan het verbete-

ren van de marktwerking en aan het bevorderen van innovatie van producten en diensten

en investeringen in kwaliteit (ontwikkelingsmotief). Voorts heeft de overheid verantwoor-

delijkheid voor marktstabilisatie en risicoreductie en voor het tegengaan van negatieve

externe effecten. Met dit laatste wordt bedoeld dat de overheid moet optreden als door

individuele beslissingen nadelige effecten optreden in kwaliteit en prijs van woningen

voor brede groepen van de bevolking.

Sociale rechtvaardigheid

Ook groepen met een laag inkomen moeten kunnen meedelen in de ontwikkeling

van de woonkwaliteit. Een sterke sociale sortering van bewonersgroepen op grond van

uitsluitingsmechanismen op de woningmarkt is ongewenst.

Het woonbeleid moet die groepen die kwetsbaar zijn op de markt bescherming

bieden tegen de marktimperfecties. Zij dienen in de gelegenheid te worden gesteld ook

andere delen van de woningmarkt te betreden. Individuele risico’s op de markt treffen

deze groepen het hardst. Daarom past het om risicobeperkend beleid te voeren. Daarvoor

is de rol van instituties in de huur- én koopsector van groot belang.

Het beleid is niet gericht op gelijke uitkomsten van een verdelingsproces, maar op

het bieden van mogelijkheden op de markt: keuzevrijheid ook voor de lage inkomensgroe-

pen. Keuzevrijheid betekent ook de mogelijkheid om voor bescheiden wonen te kiezen en





de prioriteiten elders te leggen.

In het huidige beleid wordt gewerkt met het begrip ‘doelgroep van beleid’. Dit

begrip is aan herijking toe. Nu is het een puur statistisch op inkomen gedefinieerde cate-

gorie die door de gekozen beleidsparameters krimpt. Door het streven naar kwaliteitsver-

betering (duurzaamheid, stedelijke vernieuwing) treedt een verhoging van de kosten van

het wonen op en wordt de omvang van de groep die beleidsaandacht vraagt, ook groter.

Deze vier criteria geven voeding aan de legitimatie van overheidsbeleid in het

wonen. Het overheidsbeleid dient zich met de samenhang van het wonen met andere

beleidsterreinen bezig te houden. De overheid heeft een grote sturende rol in het wonen.

Zij kan noch in het algemeen passief zijn, noch zich alleen bezighouden met de onderkant

van de woningmarkt in het bijzonder.

Van legi t imat ievraagstukken naar  overheidstaken

De woningvoorziening komt tot stand in een stelsel van overleg van partijen die

van elkaar afhankelijk zijn. Het organiseren van zekerheidsstructuren en vertrouwen tus-

sen de partijen is essentieel voor het welslagen van dit stelsel. Afwenteling van de nega-

tieve effecten naar een andere partij moet worden voorkomen om de coalitie tussen par-

tijen duurzaam te laten zijn. Er is dus een grote rol weggelegd voor instituties op de

markt, omdat het nooit alleen van of de overheid of de burger kan komen. Instituties zijn

niet slechts hulpconstructies tussen overheid en burger, die steeds opnieuw hun bestaans-

recht moeten bewijzen.

De burger is niet alleen consument van het wonen. Er moet niet alleen gedacht

worden in termen van het individu en het consumeren, maar ook in termen van het col-

lectief en het produceren en het participeren. Gepleit wordt voor een faciliterend over-

heidsbeleid ter ondersteuning van organisaties van bewoners, zodat een betere representa-

tie van belangen van bewoners mogelijk is.

Het grote belang van het wonen en de samenhang met andere beleidsterreinen

nopen tot een blijvende taak van de rijksoverheid in het wonen. Op het niveau van de

rijksoverheid moet er een centraal aanspreekpunt zijn waarin het rijksbeleid inzake het

wonen gestalte krijgt. De volgende minimum taken kunnen worden geformuleerd:

¬ informatie, monitoring en visie: hiermee kan het Rijk via communicatieve sturing

invloed uitoefenen op andere partijen;

¬ ordening van verhoudingen: kader bieden aan andere overheden, regulering van

verhoudingen tussen marktpartijen;

¬ afstemming met andere beleidsterreinen (vooral ruimtelijke ordening, milieube-

leid, economisch beleid, sociale zekerheid, zorg): dit zal altijd tweerichtingsverkeer

zijn.



W
onen, beleid en legitim

iteit



De Raad onderscheidt vier beleidsdoelstellingen van de rijksoverheid in het

wonen.

¬ Vergroten zekerheid van het wonen: borgen van privacy, maar ook zorg dragen

voor een goede omgevingskwaliteit en leefbaarheid.

¬ Versterken van de marktwerking en het tegengaan van imperfecties op de markt:

bevorderen transparantie van de markt en evenwichtige verhoudingen, bevorde-

ren van productvernieuwing.

¬ Bevorderen dat het aanbod van woningen en woonmilieus voldoet aan de vraag

van bewoners en dat keuzevrijheid voor bewoners mogelijk wordt gemaakt.

¬ Bevorderen dat lage inkomensgroepen kunnen delen in de groei van de woning-

kwaliteit: verruiming van de bestedingsmogelijkheden op de woningmarkt, gedif-

ferentieerd woningaanbod, een minder scherpe tegenstelling tussen huren en

kopen, mogelijkheden om wonen en werken te combineren, om bescheiden te

wonen.

In het beleid dienen de wensen van de individuele huishoudens meer uitgangs-

punt te zijn. De doelen van het woonbeleid moeten in het brede verband van duurzaam-

heid, ruimtelijke kwaliteit en sociale integratie gerealiseerd worden. Dit zal meer en meer

met communicatieve sturing gepaard gaan dan met een centrale planning op resultaten.

Uitwerking op onderdelen

Duurzame woonmilieus

Het thema van duurzame woonmilieus is in eerdere adviezen van de Raad aan de

orde geweest (‘Stedenland-Plus’, ‘Corridors in balans’ en ‘Stad en Wijk’). Over duurzaam-

heid in ecologische zin zal de Raad later adviseren.

Keuzevrijheid en kwaliteit

De overheid heeft een taak in aanbodsinterventie: aanpassing van woningen en

woonmilieus aan de eisen van de tijd. Voorts is van belang om de onderhandelingspositie

van de bewoners op de markt te versterken en de toegang tot de besluitvorming te verbe-

teren. In dit kader past rechtsbescherming van de huurder en ook het versterken van de

positie van de bewoners als opdrachtgever bij (her)ontwikkeling van locaties. Ook een

uitbouw van het bouwconsumentenrecht en een verbetering van de consumenteninfor-

matie verdienen aanbeveling.

Voor goede toegangsmogelijkheden op de woningmarkt is huursubsidie van 

betekenis. Aan deze regeling kleven wel nadelen (kwetsbaar, moeilijk in budgettaire zin te

beheersen, armoedeval), maar ook veel voordelen. Het biedt bescherming tegen de gevol-





gen van inkomensterugval en het stedelijke vernieuwingsbeleid is gebaat bij goede keuze-

mogelijkheden voor lagere inkomensgroepen. De Raad kiest daarom voor handhaving van

een afzonderlijke individuele huursubsidie en vraagt zich daarnaast af of vouchers wel een

eenvoudiger en doelmatiger instrument zijn dan het huidige stelsel.

Flexibiliteit tussen huur en koop

Aan de bewoner moet worden overgelaten of hij wil huren of kopen. De Raad

kiest voor sectorneutraliteit. In de huidige omstandigheden is de bevordering van het

eigen woningbezit nodig noch wenselijk.

¬ Fiscaliteit en eigen woningbezit: in de plannen voor de belastingherziening heeft de

eigen woning een aparte status en wordt de hypotheekrenteaftrek gehandhaafd.

Dit laatste wordt dan een subsidie, waarvan de doelmatigheid niet vrij van twijfel

is. Een algemene fiscale subsidie van koopwoningen, hoger dan fiscale faciliteiten

voor huurwoningen, is ongewenst omdat hierdoor evenwichtige marktverhoudin-

gen verstoord worden. In het woonbeleid verdient dit thema aandacht en de Raad

beveelt op dit punt de instelling van een Staatscommissie aan met de opdracht

om, uitgaande van sectorneutraliteit de fiscale behandeling van huren en kopen te

onderzoeken.

¬ Financiële steun voor de lagere inkomensgroepen in de eigen woningsector: de Raad

is positief over het wetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit, maar ziet ook

een aantal mogelijke nadelen opdoemen (prijsstijging, mogelijke vermogensrisi-

co’s, landelijk uniforme normen terwijl de verhoudingen op de woningmarkt naar

regio verschillen, beperkte sturingsmogelijkheden).

¬ Tussenvormen huur en koop: de Raad ziet voordelen in tussenvormen. Het is een

verrijking van het assortiment aan woningen in stedelijke woongebieden. Er zijn

echter ook nadelen: beperkingen in de doorstroming naar de vrije eigen woning-

sector, knelpunten in de juridische houdbaarheid van de ontworpen constructies

met risico’s voor de koper.

¬ Meer kwaliteit en flexibiliteit binnen de huursector: met aanboddifferentiatie in de

huurmarkt (luxe huurmarkt) en met variatie in de contractvormen kan huren aan-

trekkelijker worden. Dit laatste kan door overheidsbeleid bevorderd worden.

¬ Marktstabilisatie: in het woonbeleid is meer aandacht nodig voor beperking van

de risico’s van marktonevenwichtigheden in de koopsector. Te denken valt aan 

• verzekeringsconstructies voor inkomens- en vermogensrisico’s;

• afspraken tussen financiële instellingen over criteria bij kredietverlening en 

over marketing;

• sturing door de Nederlandsche Bank van het beleid van financiële instellingen ten

aanzien van de solvabiliteitseisen bij hypotheekverlening;

• vergroten functie, verruimen werkterrein en wellicht publieke inbedding van 

het Waarborgfonds Eigen Woningen.
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Klantgerichtheid van de sociale verhuur: de positie van de woningcorporaties

Corporaties zijn ondernemingen, geen onderdeel van de overheid. Binnen het non-

profitregime moeten efficiency en klantgerichtheid vooropstaan. Een publieke inbedding

van het non-profitbestel blijft wenselijk. De Raad ziet niets in een gedwongen privatisering.

Belangrijk is de plicht van de instellingen om zich over hun gedrag te verant-

woorden.

Het non-profitregime dient de ruimte te laten voor een eigen strategiekeuze en

een keuze voor een breed takenpakket. Flexibiliteit is dus een goede zaak. De grenzen

tussen het non-profitbestel en de markt kunnen heel goed dwars door de instellingen

heen lopen, op voorwaarde dat de inzet van het non-profitvermogen voor de kerntaken

is gewaarborgd. Een ministeriële verantwoordelijkheid voor het toezicht blijft, ook bij

een verdere invulling van de kwaliteitszorg door de non-profitsector zelf.





De re lat ie  met  de Agenda

In het voorgaande heeft de Raad een reeks van overwegingen en suggesties ont-

wikkeld voor de nieuwe nota Wonen. Inmiddels heeft de Staatssecretaris een voorstel voor

de agenda van de nota Wonen gedaan en is het mogelijk een vergelijking te maken tussen

beide stukken. Veel zaken komen in beide documenten - zij het met verschillende accenten -

aan de orde: de veranderingen op de woningmarkt, de behoefte aan zelfbeschikking en

keuzevrijheid, de noodzaak van stedelijke vernieuwing, de behoefte aan ruimte bij de con-

sument.

Maar er zijn ook verschillen en de Raad wil deze beknopt en puntsgewijs noteren:

Ten eerste ziet de Raad in vergelijking met de Agenda een veel bredere legitimatie

voor overheidsbeleid voor het wonen. Deze ligt in de grote samenhang van het wonen met

andere beleidsterreinen: milieu en duurzaamheid, ruimtelijke ordening, armoede en

sociale zekerheid, zorg en welzijn. Maar ook het bevorderen van de doelmatigheid en

rechtvaardigheid in het wonen zijn gronden voor overheidsbeleid. De Raad benadrukt

daarom het belang van een overheid die zich over een brede linie actief opstelt en verant-

woordelijkheden neemt.

Ten tweede waarschuwt de Raad voor het hanteren van de simpele tegenstelling

tussen burger en vrijheid enerzijds en overheid en beleid anderzijds. Als het uitgangspunt

is dat er keuzevrijheid moet zijn in het wonen, dan moet er ook beleid worden gemaakt

om dit te faciliteren. Veel beleid is juist op verruiming van keuzevrijheid gericht. Als door

beleid de keuzevrijheid van de vrije burger wordt gefrustreerd, kunnen er collectieve

waarden in het geding zijn (duurzaamheid, ruimtelijke ordening) waarin op legitieme

gronden een algemene keuzevrijheid wordt ingeperkt.

Ten derde is het een misverstand dat instituties die tussen de burger en de over-

heid in staan, slechts hulpconstructies zijn die steeds opnieuw hun bestaansrecht moeten

bewijzen. In het advies heeft de Raad de waarde van instituties in het algemeen bena-

drukt. Dit leidt tot een visie waarin de woningcorporaties gezien worden als belangrijke

en kansrijke instituties. Het leidt ook tot een pleidooi tot instituties in de koopsector om

risico’s af te dekken.

Ten vierde legt de Raad in zijn advies veel nadruk op een andere benadering van

de doelgroep in het woonbeleid. Niet een benadering waarin groepen op basis van een

inkomensdefinitie (met een ingebouwde krimp) als doelgroep worden aangemerkt, maar

een ander, meer dynamisch concept waarin andere elementen dan alleen het inkomen een

rol spelen. Hierdoor strekt de overheidsinterventie zich verder uit tot ook de middengroe-

pen. Dit leidt tot een breder draagvlak van het beleid. Zo kan meer dan in de Agenda
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gebeurt, aandacht besteed worden aan de specifieke positie van groepen die kwetsbaar zijn

op de markt.

Ten vijfde moet naar het oordeel van de Raad de rol van het eigen woningbezit

veel beter beleidsmatig worden doordacht. Niet het bevorderen van het eigen woningbezit

moet centraal staan, maar een vrije keuze tussen kopen en huren (sectorneutraliteit). In

de plannen voor de belastingherziening wordt sectorneutraliteit niet gewaarborgd.

Daarom beveelt de Raad aan een Staatscommissie in te stellen met de opdracht om de fis-

cale behandeling van de huur- en koopsector in kaart te brengen en om, uitgaande van

sectorneutraliteit, voorstellen te doen voor een evenwichtige verhouding tussen de huur-

en koopsector.





Werken aan kwaliteit in het wonen
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1. De adviesaanvraag

Op 10 december 1998  vroeg de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer de VROM-raad om advies ter voorbereiding op de Nota

Wonen. Van deze nota zal aan het einde van 1999 een ontwerp-nota verschijnen, welke

onderwerp van een adviesaanvraag zal zijn.

De Staatssecretaris vroeg de Raad in te gaan op de volgende drie vragen:

¬ Wat is, gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen, in de toekomst de (inhoude-

lijke) legitimatie van het overheidsbeleid met betrekking tot het wonen?

¬ Wat betekent dit voor de afbakening van het beleidsterrein? In hoeverre is sprake

van overlap of integratie met andere beleidsterreinen?

¬ Is de ordening van het volkshuisvestingsbeleid nog wel toegesneden op de maat-

schappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het wonen, en zo nee, welke

majeure wijzigingen zouden daarin moeten worden aangebracht? 

Later stuurde Staatssecretaris Remkes de Raad ook ‘de Agenda’ (voluit: de Agenda 

voor de discussie over het woonbeleid in het eerste decennium van de 21e eeuw) en vroeg

de Raad deze in de beschouwing te betrekken.

De Raad constateert dat de adviesaanvraag niet de instrumentele uitwerking van

beleid betreft, maar daaraan voorafgaande vragen over de bestaansreden van het beleids-

terrein zelf. De eerste van de drie vragen is dan ook de belangrijkste, zij het dat een legiti-

matie van beleid kan liggen in de samenhangen met andere beleidsterreinen. De vraag

naar de gewenste ordening van het beleidsterrein is een afgeleide. Derhalve zal de Raad

zich op de vraag naar de legitimiteit concentreren.

Na een verkenning in hoofdstuk 2 van de veranderingen in het wonen wordt in

hoofdstuk 3 ingegaan op de legitimiteit van overheidsbeleid aan de hand van vier

beschouwingen over duurzaamheid, culturele identiteit, doelmatigheid en rechtvaardig-

heid. In hoofdstuk 4 wordt de brug geslagen naar overheidstaken. In hoofdstuk 5 komt

ten slotte een aantal beleidsthema’s aan de orde. In de samenvatting zijn de belangrijkste

bevindingen nog eens op een rij gezet en betrokken op ‘de Agenda’.
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2. Veranderingen in het wonen 

2.1 Voorgeschiedenis

Het overheidsbeleid met betrekking tot het wonen is door verschillende motieven

gelegitimeerd. Aanvankelijk lag de nadruk op de zorg voor de volksgezondheid en de

openbare orde, op een rationele uitleg van stad en dorp en op de gedachte dat goed

wonen ook in maatschappelijk opzicht een emancipatie van de arbeider inhoudt. Een

vooruitstrevende architectuur en stedenbouw waren met dit laatste ideaal onlosmakelijk

verbonden. De volkshuisvesting behoorde niet alleen kwaliteitsverbetering van het

bestaande te zijn - de Woningwet was als het ware de eerste stadsvernieuwingswet - maar

ook een voorbeeldfunctie te hebben bij de ontwikkeling van het nieuwe. Daarbij was voor

de gemeente een belangrijke rol weggelegd, een rol die door de uitbreiding van de steden-

bouwkundige bepalingen in de Woningwet steeds meer inhoud kreeg, maar ook voor de

woningcorporaties: particuliere instellingen die burgers het instrument dienden te ver-

schaffen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor verbetering van het woonpeil.

Aanvankelijk was de rol van de rijksoverheid beperkt en de financiële inmenging

gering. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een uitgebreid stelsel van planning, pro-

grammering en financiële sturing door het huur- en subsidiebeleid om het tekort aan

woningen te lenigen, in een situatie dat een snelle terugkeer naar kostendekkende huren

ongewenst was. Dit stelsel bleef in stand, omdat niet alleen de groei van de woningbe-

hoefte veel groter was dan aanvankelijk voorzien, maar de kiezer ook hogere woningkwa-

liteit wenste. Bevordering van het kwaliteitspeil voor alle bevolkingsgroepen werd

opnieuw hoofdthema van beleid, waarbij wisselend gedacht werd over de vraag of hier-

voor juist meer of minder overheidssturing nodig zou zijn. In de jaren zeventig verstoor-

den de twee oliecrises de woningmarkt dusdanig dat een terugtrekkende rol van de over-

heid in ieder geval voor een reeks van jaren was uitgesloten.

In de eerste jaren van dit decennium werd onder Staatssecretaris Heerma het oude

stelsel van centraal geleid beleid opnieuw geijkt aan de inmiddels sterk veranderde opvat-

tingen over de rol van de overheid, de budgettaire prioriteiten en marktverhoudingen. Die

herijking bracht een concentratie op kerntaken met zich mee: goede huisvesting voor de

lagere inkomensgroepen, een ontvlechting van de strakke banden tussen Rijk, gemeenten

en instellingen op het gebied van de volkshuisvesting en een grotere speelruimte voor de

verschillende partijen binnen de beleidssector. Later werd de kerntakenbenadering aange-

vuld met nieuwe beleidsopgaven, waarvan de bevordering van duurzaamheid en het ver-

sterken van de concurrentiepositie van woonmilieus in stedelijk gebied de belangrijkste

waren.

Hoe moet nu de huidige situatie worden beoordeeld? Is er inderdaad, zoals uit de
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adviesaanvraag zou blijken, behoefte aan een totaal nieuwe fundering van beleid? Wat zijn

belangrijke opgaven voor beleid in de toekomst? De Raad wil - om een begin te maken

met het beantwoorden van deze vragen - eerst ingaan op de veranderingen in het wonen

en op de woningmarkt en zal ook kort stilstaan bij de veranderingen in het woonbeleid in

de meest recente periode. Daarna komt hij tot een voorlopige balans.

2.2 Verander ingen in het  concept  wonen

Wonen is méér dan een economische activiteit, waarbij vragers en aanbieders met

elkaar zaken doen. Het is ook méér dan een dak boven het hoofd. Elk mens zoekt naast

beschutting ook privacy. De woning en de directe woonomgeving is een plek waar men

geborgenheid zoekt en beschutting tegen ‘de boze buitenwereld’. Het is ook een plek waar

veel werk wordt verzet: huishoudelijk werk en werk voor activiteiten elders. De woonsitu-

atie geeft uitdrukking aan de leefstijl die men kiest, aan de groep waartoe men wil beho-

ren, aan de status en aan de maatschappelijke positie die men heeft. De woning is ook de

uitvalsbasis voor vele activiteiten elders. In de woonsituatie wordt dus de verhouding

zichtbaar tussen het privé-domein en de externe bindingen.

Het belang van wonen blijkt uit de tijd die ermee gemoeid is. Er wordt veel tijd in

en om het huis besteed1. De bewoners geven er ook veel geld aan uit, niet alleen aan de

huur of de hypotheeklast, maar ook aan de inrichting. Bij huurders is alleen al de huur

zo’n 20% of meer van het netto-inkomen. Eigenaar-bewoners sluiten hoge leningen af bij

de bank voor de koop of aanpassing van een woning. Veel activiteiten zijn gericht op het

wonen: een bezoek aan woonboulevards, keukenkeizers en doe-het-zelfmarkten is een

geliefde bezigheid. De woning is een investeringsgoed waarmee ook geleidelijk vermogen

wordt opgebouwd. Binnenshuis zijn er apparaten die het leven veraangenamen en die de

druk van het huishoudelijk werk verminderen. Via de telefoon, TV, radio, computer en

Internet zijn er verbindingen met buiten. Een culturele oriëntatie uit zich in de aanschaf

van boeken, muziek en kunst. Dit wordt thuis opgestapeld en geconsumeerd. Veel vrije

tijd wordt besteed aan recreatie in en om het huis. Als de woning daartoe onvolledig

ruimte biedt, zoekt men zijn heil in een privé-domein elders: de caravan, het tweede huis,

vormen die steeds belangrijker worden. Bovendien zoekt men de omgang met gelijkge-

stemden. De buurt was en is weliswaar niet hét sociale integratiekader - werk en familie

zijn dat veel meer - maar dat maakt de buurt nog niet onbelangrijk, zeker niet voor dege-

nen die veel op huis en de directe omgeving zijn aangewezen.

Door de toegenomen welvaart, de grotere verscheidenheid in de woningvraag en

de toename van het aantal huishoudens worden de eisen die aan het wonen worden

1 Als de mens 80 jaar oud wordt, dus ruim 700.000 uur geleefd heeft en hiervan 40 jaar gewerkt heeft in

een (traditionele) 40-urige werkweek, dan nog heeft hij nog maar ongeveer 65.000 uur op de werkplek

doorgebracht - nog geen 10% van zijn hele leven.
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gesteld gevarieerder en ook hoger. Meer welvaart leidt tot hogere eisen ten aanzien van

oppervlakte, inrichting en uitstraling. Er zijn ook belangrijke demografische en sociaal-

culturele veranderingen. De differentiatie in huishoudvormen en leefstijlen neemt al lange

tijd toe en de individuele keuzemogelijkheden groeien ook. Een standaard levensloop is er

niet meer evenmin als een standaard taakverdeling tussen de leden van het huishouden.

Door de vergrijzing groeit het aantal kleinere huishoudens, maar belangrijker nog is dat

ouderen ook ruim en gerieflijk willen wonen, daarin keuzemogelijkheden wensen, maar

vaak met de zekerheid van zorg en nabijheid van bekenden.

De veranderende eisen aan de woning hangen ook samen met de individualisering

binnen de huishoudens. De leden ervan zitten niet steevast om de eettafel onder de lamp.

Zij beschouwen hun kamers als privé-ruimte en niet alleen meer als slaapvertrek. De acti-

viteitenpatronen van individuen worden veelzijdiger, omdat de leden van het huishouden

ieder voor zich vele rollen combineren: huismens, student, werknemer. De woning is het

domein, waar de leden van het huishouden onderling hun activiteiten moeten afstemmen.

Wonen wordt als het ware een sociale onderneming op zich. Aan de organisatie van het

huishouden worden veel hogere eisen gesteld, de tijdsbesteding is krapper en de noodzaak

de tijdsbesteding te optimaliseren vergt een goede bereikbaarheid van winkels, scholen,

publieke voorzieningen en werk. De combinatie van rollen en activiteiten vergt immers

ook ruimtelijke afstemming. Met de groei van de diensteneconomie en de betekenis van

kenniswerk zal deze vermenging van sferen alleen maar sterker worden. Daarmee veran-

dert ook de functie van de woning. Er worden hogere eisen aan de inrichting en flexibili-

teit van de woning gesteld: het is een zelfstandige factor in de trend naar meer kwaliteit.

De woning is een arena van onderhandeling en een knooppunt in de fysieke en sociale

netwerken tegelijk.

Er is dus een ‘home-centered society’, niet in die zin dat iedereen steevast meer tijd

en aandacht aan het wonen besteedt, maar in de zin dat de woning, de kwaliteit ervan en

de plaats cruciaal is voor het vervullen van allerlei bezigheden binnenshuis en buitenshuis.

De plek van het wonen ten opzichte van de verbindingen met de buitenwereld wordt

steeds belangrijker. En waar wonen ook de uitdrukking is van leefstijl, zijn de plek en de

aard van het woonmilieu een keuzefactor op zich.

Kortom: De individualisering in sociaal-culturele en in demografische zin leidt tot

een heel andere manier van omgaan met het wonen. Wonen is het knooppunt in het dage-

lijkse leven. Het is ook de plaats om activiteiten met elkaar te combineren.

2.3  Verander ingen op de woningmarkt

De Nederlandse volkshuisvesting staat er over het geheel genomen goed bij. De

grote woningtekorten zijn verdwenen. Veruit de meeste burgers wonen goed. Het kwali-

teitsniveau van het wonen is sterk gestegen, deels doordat er per bewoner veel meer





ruimte kwam - de gezinsverdunning - deels doordat de woningvoorraad verbeterde.

Kwaliteitsachterstanden in woon- en bouwtechnische zin zijn betrekkelijk gering, in verge-

lijking met zo’n twintig jaar terug. De natuurlijke processen van veroudering worden

gemiddeld gesproken meer dan tegengegaan door onderhoud en woningverbeteringen. Er

is een omvangrijke sociale huursector die - in internationale context bezien - een redelijk

grote variëteit in woningkwaliteit en in bewonerssamenstelling kent. Deze sector is, door

de vermogensvorming in het verleden en door de garantiestructuren die met de verzelf-

standiging in het leven zijn geroepen, tot omvangrijke investeringen in staat. Mede door

het gevoerde beleid is grotendeels aan de grote kwantitatieve opgaven voldaan, is de kwali-

teit van de woningen meegegroeid met de welvaart en zijn tegelijk in het woondomein de

sociale tegenstellingen verzacht. De verschillen in kwaliteit van de woonsituatie zijn klei-

ner dan die in inkomen.

Op de woningmarkt doet zich een aantal verschijnselen voor dat de aandacht

trekt. De verhoudingen op de woningmarkt zijn aan het verschuiven. Er is een ontwikke-

ling gaande van ‘spanning’ naar ‘ontspanning’ op de markt, of anders gezegd: van een

kwantitatieve naar een kwalitatieve mismatch. Dit proces verloopt zeer gedifferentieerd,

zowel naar woningmarktsegment als naar gebied. De spanning op de woningmarkt in de

Randstad en in de middelgrote steden van Nederland is nog behoorlijk hoog, terwijl de

ontspannen delen van de markt in Noord-Nederland en Zeeland te vinden zijn. Wat seg-

menten betreft is er (afhankelijk van het gebied) ontspanning op de duurdere huurmarkt

en spanning op de kopersmarkt en op de goedkope huurmarkt. Nu de VINEX-nieuw-

bouw de komende jaren op de markt komt in de grote stadsgewesten van de Randstad en

bij de middelgrote steden, kunnen ook deze gebieden te maken krijgen met een omslag

van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt en gaat ook in de Randstad een grotere

vrijheid ontstaan in de keuze van de woningen en het woonmilieu.

Een ander belangrijk verschijnsel is de verandering in de balans huren – kopen. De

huursector bleef weliswaar omvangrijk, van een goede kwaliteit en met een grote verschei-

denheid in het woningaanbod, maar kopen werd aantrekkelijker. Veel bewoners zijn de

afgelopen jaren in de gelegenheid geweest om zelf een woning te kopen. Het eigen

woningbezit is nu een van de belangrijkste bronnen van vermogensvorming van huishou-

dens geworden met gevolgen voor welvaartsverdeling, spaargedrag en woningmarktont-

wikkelingen. Het is ook een belangrijk middel om toegang tot de financiële markten te

krijgen en daarmee het opgebouwde vermogen deels ook te gebruiken voor consumptieve

bestedingen. De koopprijzen zijn intussen sterk gestegen, want aan de forse groei in de

vraag werd onvoldoende door een groei van het aanbod tegemoet gekomen. Zittende

eigenaar-bewoners hebben van deze prijsstijging op het eerste gezicht weinig last, degenen

die hun woning verkopen om te gaan huren hebben er baat bij, maar de start in de koop-

sector is veel moeilijker geworden, in het bijzonder voor de lagere inkomensgroepen. De
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scheidslijn tussen huren en kopen werd per saldo de afgelopen jaren in sociaal opzicht

veel harder. Bovendien heeft die scheidslijn gevolgen voor de toegang tot woonmilieus:

wijken met overwegend koopwoningen liggen immers vooral buiten de stad, in suburbane

woonmilieus, terwijl de goedkopere wijken met overwegend huurwoningen in de

bestaande stedelijke woningvoorraad zijn gesitueerd. Daar komt nog bij dat door de groei

van het eigen woningbezit het gehele stelsel van woningvoorziening aanmerkelijk kwets-

baarder is geworden voor conjuncturele schommelingen en zelfs een meer procyclisch

karakter krijgt. Bij economische groei en lage rente wordt de groei door de extra beste-

dingsmogelijkheden die het eigen woningbezit met zich brengt nog eens versterkt, terwijl

mag worden verwacht dat bij teruggang en/of stijgende rente niet alleen de koopprijzen

zullen dalen, maar veel eigenaar-bewoners zich gedwongen weten tot geforceerd sparen

waardoor er zich een negatieve bestedingsimpuls voordoet. Gelet op de huidige prijsont-

wikkelingen kan aan het vermogensrisico van het eigen woningbezit en de macro-econo-

mische doorwerking ervan niet makkelijk meer worden voorbijgegaan.

Deze verschijnselen doen zich voor in een context waarin de economische ontwik-

keling en de verdeling van het nationaal inkomen van grote invloed zijn op de woning-

vraag van de toekomst (kwantitatief en kwalitatief). Naarmate er meer economische groei

zal zijn, zal het aantal huishoudens sterker toenemen en zullen de mogelijkheden van

woningvragers om hogere kwaliteitseisen te stellen toenemen. Onzeker is echter in hoe-

verre de vergrote bestedingsruimte wordt ingezet in de sfeer van het wonen. In elk geval

zal de invulling van ‘kwaliteit’ zeer divers zijn. Door de grotere variëteit aan huishoudens,

aan leefstijlen en aan woonvoorkeuren zal het gewenste product in termen van woning en

woonmilieu minder gestandaardiseerd zijn. Minder confectie, meer maatwerk: een logi-

sche ontwikkeling op een markt met een sterkere positie van de woningvrager. Wat

geschikt is voor de één, is voor de ander inferieur. Het hebben van grip op de eigen woon-

situatie (woonlasten, kwaliteitsontwikkeling) zal als een belangrijke kwaliteit worden

gezien.

Kortom: de woningmarkt ontwikkelt zich naar een meer ontspannen markt. Er

wordt meer differentiatie en kwaliteit gevraagd. Er is daardoor een kans op scherpere

scheidslijnen (naar sector en naar gebied).

2.4 Verander ingen in het  bele id

Zonder overdrijving kan men stellen dat de veranderingen in de onderhavige

beleidssector ingrijpend zijn geweest, wellicht ingrijpender dan in vele andere, zoals in de

sectoren zorg, sociale zekerheid of infrastructuur. Ruim tien jaar geleden verscheen

Heerma’s ‘Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig’, met als veelzeggende ondertitel ‘van

bouwen naar wonen’, een nota die inmiddels volledig is geïmplementeerd. Sneller dan in

die nota voorzien zijn de subsidies teruggebracht tot een verhoudingsgewijs magere 





stroom. Het huurbeleid is in vergaande mate geflexibiliseerd. De ontvlechting tussen over-

heid en subsidie ontvangende instellingen als de woningcorporaties is ver doorgevoerd.

De verzelfstandiging van de woningcorporaties is gerealiseerd. Daarbij zijn belangrijke

keuzes gemaakt. Een privatisering werd het niet. De woningcorporaties werden ook niet

teruggebracht tot louter verhuurkantoren voor de lagere inkomensgroepen, dus tot taak-

instellingen, maar werden in staat gesteld om in de markt te opereren voor vrij brede

groepen van woningzoekenden. De (zelfgekozen) opdracht om prioriteit te geven aan de

sociale taakstelling, om huisvesting te bieden aan groepen met een laag inkomen, bleef.

Tevens zijn solidariteitsstructuren ontwikkeld, die van belang zijn voor de financiering

van de sociale taak: de sectorfondsen (Centraal Fonds Volkshuisvesting en Waarborgfonds

Sociale Woningbouw).

De bezuinigingen op de subsidies waren natuurlijk gunstig voor het overheids-

budget en de belastingbetaler, maar het wonen werd in de huursector wel aanzienlijk

duurder. Door de individuele huursubsidie zijn de mogelijkheden voor de lagere inko-

mensgroepen om een goede woning te bewonen en goede woonbuurten te betrekken gro-

tendeels behouden, maar werden de uitgaven aan deze regeling - zeker na de verbetering

ervan in 1997 - zoveel hoger dat op termijn bezien de kwetsbaarheid ervan ook groeide.

Intussen bleef het beleid gericht op de eigen woningsector. De vraagzijde bleef gestimu-

leerd door het handhaven van de gunstige fiscale behandeling, die alle belastingherzienin-

gen overleefde. Het aanbod van koopwoningen werd in de grotere steden en vooral in de

VINEX-wijken bevorderd, maar de groei van het aanbod hield de vraag niet bij. Het blijkt

moeilijk om marktconform te sturen in een situatie waar, mede door het ruimtelijk

beleid, de restricties in het aanbod groot zijn.

In de tweede helft van de jaren negentig kwam er in het woonbeleid van de rijks-

overheid meer aandacht voor duurzaamheid: initiatieven op het terrein van duurzaam

bouwen, woningisolatie en materiaalgebruik. Ook was er meer aandacht van het Rijk voor

de plaats van het wonen in de problematiek van de grote stad en voor de sociaal-ruimte-

lijke ongelijkheid in de woonmilieus: het segregatiedebat, de rapportage ‘de gedifferen-

tieerde stad’, de stedelijke vernieuwing. Deze twee verschuivingen leidden tot een verbre-

ding van het woonbeleid en tot meer aansluiting met de milieuopgave en de ruimtelijke

woonmilieuopgaven.

Al deze beleidsveranderingen betekenden een concentratie op kerntaken.

Hierdoor is ook de instrumentering van beleid gewijzigd. De sturing van het product ‘de

woning’ nam af, de nadruk op het ondersteunen van de woningvraag bleef en er zijn

nieuwe technieken in ontwikkeling om vooral de gemeentelijke overheid, in nauwe

samenspraak met private partijen, een grotere rol te geven bij de regie van de investerin-

gen in stedelijk gebied: het investeringsfonds stedelijke vernieuwing i.o.. De raakvlakken
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tussen volkshuisvestingsbeleid en ruimtelijk beleid of verstedelijkingsbeleid namen in

betekenis toe. De nadruk ligt nu meer op thematisering van gewenste ontwikkelingen in

het veld, beïnvloeding van op lokaal niveau te voeren beleid en het vaststellen en borgen

van de grenzen waarbinnen zelfregulering in de sociale huursector kan plaatsvinden. Het

beleidsveld is daarmee complexer, maar ook diffuser geworden.

Kortom: in het woonbeleid heeft zich een grote omslag in de verdeling van de verant-

woordelijkheden voorgedaan. Na deze omslag is de beleidsagenda verbreed waardoor de stu-

ringsvraag opnieuw aan de orde is.

2.5  Balans

De Raad constateert dat Nederland steeds beter woont en dat tegelijk het belang

van het wonen is gegroeid. De woning is een centraal punt in de veelheid van activiteiten

die elk lid van het huishouden onderneemt. Het wonen geeft uitdrukking aan de leefstijl

en sociale positie die men wenst in te nemen of moet innemen, waarbij naast de woning-

kwaliteit in enge zin, ook het belang van de identiteit, de kwaliteit en de leefbaarheid van

het woonmilieu toenemen. Uit deze constatering vloeit een tweede voort: er is een groei-

ende behoefte aan differentiatie van het wonen, in de brede zin van het woord. Bewoners

wensen keuzemogelijkheden en invloed op hun woonsituatie. De mogelijkheden tot stu-

ring van bovenaf nemen bijgevolg af, de noodzaak om de marktwerking te bevorderen

groeit. Maar het gaat niet om een ongekwalificeerde marktwerking. Het aanbod van

woningen en woonmilieus moet immers met de veranderende vraag meegroeien binnen

de randvoorwaarden van ruimtelijk beleid en verstedelijkingsbeleid. De noodzaak om

geheel nieuwe woonmilieus te maken neemt gaandeweg af. De bestaande voorraad vraagt

steeds meer aandacht. Het duurzaamheidsvraagstuk raakt met het voorraadbeheer ver-

vlochten, mede omdat we willen voorkomen dat het bestaande versneld wordt afgeschre-

ven. Keuzevrijheid moet niet betekenen dat maatschappelijke scheidslijnen zich in het

woondomein weerspiegelen, laat staan dat deze scheidslijnen door ontwikkelingen in het

woondomein worden aangescherpt.

Hoe valt  in dit licht de adviesaanvraag te beoordelen? Is er een dringende reden

voor een fundamentele herijking van beleid? Naar het oordeel van de Raad is er nu niet

sprake van een zodanige discrepantie tussen het beleidssysteem en de maatschappelijke

ontwikkelingen, dat als het ware van de bodem af een nieuw beleidsstelsel wenselijk is. De

systeemveranderingen die door Staatssecretaris Heerma zijn aangebracht kunnen in

belangrijke mate ook nu nog de grondslag vormen voor te voeren beleid. Immers, dat

beleid was er al in sterke mate op gericht om marktwerking te versterken, de sturing van

bovenaf te verminderen, de kwaliteit en flexibiliteit van instellingen als woningcorporaties

te verhogen en de vraagzijde van de woningmarkt te versterken. Een verdergaande

beleidsreductie is in het licht van de komende beleidsopgaven ook nauwelijks mogelijk.
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De Raad erkent dat het wenselijk is om steeds weer de legitimiteit van beleid te

doordenken en meent dat een benadering, waarin het tot op heden redelijk succesvolle

beleid op hoofdlijnen wordt gehandhaafd en intussen intelligent wordt aangepast, ook

voordelen heeft. Grote instrumentele of institutionele veranderingen leiden immers ook

tot onzekerheid en kosten zeer veel (bestuurlijke) energie. Ook al zou in het woondomein

beleid worden afgeschaft, dan nog komen bewoners, bouwers en beheerders van wonin-

gen de overheid overal tegen. Beleidsreductie in de ene sector is dan vaak beleidsverplaat-

sing naar een andere. Ook in dit opzicht moet men het woondomein niet te geïsoleerd

beschouwen.





3. Vier maal kijken naar het wonen

3.1  In le iding

De Raad wil het vraagstuk van de legitimiteit van het overheidsbeleid inzake het

wonen benaderen vanuit een viertal invalshoeken, dat hij eerder hanteerde in het advies

‘Stedenland-Plus’ (1998). De woningvoorziening is goed als wordt voldaan aan de eisen

van duurzaamheid, culturele identiteit, doelmatigheid en rechtvaardigheid. In dit hoofd-

stuk doet de Raad een poging om de invalshoeken uit te werken en aan te geven of over-

heidsbeleid in beginsel wenselijk is. Deze benadering heeft het voordeel dat de beschou-

wingswijze niet direct is gebonden aan de bekende doelstellingen of instrumenten van

beleid en dat ook de mogelijkheid ontstaat los te komen van de binnen de volkshuisves-

ting gehanteerde denkwijze, die vaak sterk op het instrumentele is gericht.

3.2 Duurzaamheid

Het streven naar duurzaamheid is in de afgelopen periode in toenemende mate

van belang voor het beleid ten aanzien van het wonen. Het heeft zowel een ecologische als

een functionele component, waarop hieronder nader wordt ingegaan. De Raad constateert

dat er (nog) geen eenduidige beoordelingscriteria zijn voor een duurzaam woonbeleid.

Het terrein verkeert nog in een opbouwfase. Daarom wordt volstaan met enkele opmer-

kingen van kwalitatieve aard, onder de aantekening dat het onderwerp zeker nadere uit-

werking verdient. Duurzaamheid vormt ook geen absoluut criterium, maar veeleer de

opdracht aan partijen in het veld en de overheid om in de besluitvorming de maatschap-

pelijke kosten door milieubeslag of ruimtegebruik te verdisconteren.

De ecologische component allereerst. Vanouds lag de nadruk op vraagstukken van

volksgezondheid en was het de taak van de overheid om minimum normen ten aanzien

van de technische kwaliteit van de woningschil, de voorzieningen daarin, het binnenkli-

maat en de leefomgeving te stellen. Minimum kwaliteitseisen blijven belangrijk. Maar

intussen is het perspectief ruimschoots verbreed. De opdracht is nu om het beslag op niet

vernieuwbare voorraden en energiebronnen te beperken en bij de productie het gebruik

en de met sloop gepaard gaande belasting van het milieu (afval, schadelijke uitstoot, CO2-

problematiek) terug te dringen. Dit vergt veel: innovaties in materiaalgebruik en bouw-

technieken, verhoging van de levensduur en dus langere afschrijvingstermijnen van de

woningstructuur, grotere mogelijkheden tot flexibiliteit en vervangbaarheid van onderde-

len, meer energiebesparing door isolatie van woningen en warmteterugwinning. Een

hoger rendement in de opwekking en transport van energie die bij het wonen wordt

gebruikt alsmede de ontwikkeling van nieuwe energiedragers behoren evenzeer hiertoe.

De benodigde investeringen zijn omvangrijk. De vraag is niet of dit wenselijk is, kernvraag

is waar het maatschappelijk optimum ligt in de maatregelen die binnen het woondomein

worden getroffen ten opzichte van de uitgaven in andere domeinen. Want ook bij de
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investeringen in duurzaamheid is het de opgave om de beschikbare middelen zo doelma-

tig mogelijk in te zetten en tegelijk de oplossingen te zoeken waar de grootste reductie van

milieuvraagstukken kan worden bereikt. De Raad tekent hierbij aan dat het duurzaam-

heidsstreven kan leiden tot hogere lasten voor de gebruikers. Dit is algemeen gesproken

geen overwegend beletsel, mits ook aan rechtvaardigheidsoverwegingen wordt voldaan.

Daarnaast kan het duurzaamheidsvraagstuk ook breder worden opgevat. Hier gaat

het om de functionele component van duurzaamheid. De woning neemt ruimte in en

expansie van het ruimtegebruik kan in conflict komen met het streven om zowel ruimte-

lijke als ecologische diversiteit te bevorderen, of ten minste in stand te houden.

Voorwaarde voor duurzaamheid van woningen en woonmilieus is ook dat de huisvesting

nu en in de toekomst voldoet aan de eisen die de bewoners stellen. Een snelle functionele

veroudering van de woningvoorraad vergt immers al snel sloop van het bestaande en veel

nieuwbouw. De negatieve effecten daarvan op het bestaande stedelijke weefsel en op het

ruimtegebruik kunnen groot zijn. Zaak is ook om zowel op het niveau van de bestaande

woningen als van buurten en wijken te streven naar een groter aanpassingsvermogen,

daarvoor beheerstechnieken te ontwikkelen en de betrokkenheid van de gebruikers te ver-

groten.

De Raad constateert dat vele aan het woondomein aanpalende beleidsterreinen in

het geding zijn, vooral die op het vlak van de fysieke leefomgeving. Het woonbeleid is dan

ook bij uitstek een gebied waar gezocht wordt naar nieuwe beleidsvervlechtingen en stu-

ringstechnieken. Uit privaat-economisch oogpunt bezien is een geringe milieubelasting

vaak niet aantrekkelijk. De maatschappelijke kosten van individuele beslissingen worden

vaak niet in de besluitvorming verdisconteerd. Dan zijn vormen van regulering, steun of

heffingen en het bevorderen van innovatie en van de implementatie van nieuwe technie-

ken geboden en wel meer naar de mate waarin bij de woningvoorziening sterker op het

prijsmechanisme wordt vertrouwd. Meer marktwerking vraagt juist hier aanvullend

beleid. Zo is er ook een spanning tussen het streven naar keuzevrijheid van individuen en

de ruimtelijke inrichting die op hoger schaalniveau op beperking van ruimtegebruik en

variëteit in rood en groen is gericht. Dan is het zaak om - zo mogelijk door inzet van bur-

gers zelf - verbindingen te leggen tussen hun streven de woonsituatie te verbeteren en

tegelijk aan de breed levende wens tegemoet te komen om ook de ruimtelijke en ecologi-

sche kwaliteit te verbeteren. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid, opgevat als verlenging

van de levensduur van woningen en wijken. Die zorg vergt dat individuen de baten van

investeringen op de langere termijn kunnen meewegen. En dat veronderstelt niet alleen

dat die baten zichtbaar worden gemaakt. Ook is een actieve rol van de overheid nodig. De

overheid kan door een initiërende en coördinerende rol de individuele onzekerheden

beperken of kan er in ieder geval toe bijdragen dat tussen private partijen de nodige

samenwerking ontstaat.





3.3  Culturele  ident i te i t  

In het volkshuisvestingsbeleid bestaat een lange traditie, waarin idealen over bou-

wen en wonen richting gaven aan het ontwerp en stedenbouw. Goede architectuur en ste-

denbouw was bij sociale woningbouw, juist door de verbinding met de sociale taak, een

uitdrukking van het streven naar emancipatie van de burger en moest een voorbeeld

functie hebben voor het winststrevend particulier initiatief. Ook was het vaak een uit-

drukking van onderlinge verbondenheid: rode en blauwe buurten. De omstandigheden

zijn nu anders. In het vorige hoofdstuk is de Raad daar uitvoerig op ingegaan. Nu ligt de

nadruk op individualiteit en privacy en is de woonsituatie de expressie van de levensstijl

waarvoor de bewoner kiest. Het is dan ook verklaarbaar dat de individuele keuzevrijheid

op de voorgrond komt, de belangstelling om zelf invloed uit te oefenen op de kwaliteit en

verschijningsvorm van de woning groeit en discussies ontstaan over individueel opdracht-

geversschap. Omdat de waarde van het bezit sterk van de kwaliteit van de omgeving

afhankelijk is, is die omgevingskwaliteit (in vele dimensies) ook van individueel belang.

Bewonersgroepen zullen - niet het minst in de koopsector - de overheid ook vaak aan-

spreken op haar taak om dat door hen ervaren belang te dienen. De Raad verwacht dat

burgers zich daartoe vaak zelf zullen inzetten of de organisatie van die taken zullen over-

nemen en dat per saldo ook nieuwe arrangementen in het omgevingsbeheer ontstaan, met

mogelijkerwijze een privatisering van de openbare ruimte. Dit kan leiden tot nieuwe vor-

men van uitsluiting. De kwaliteit en toegankelijkheid van woonmilieus zijn dan tegelijk

belangrijke terreinen van overheidsoptreden die in belang de zorg voor de kwaliteit van de

individuele woning welhaast overtreffen. Die zorg gaat ook verder dan alleen vraagstuk-

ken van bruikbaarheid, leefbaarheid en concurrentiekracht. De wijze waarop de gebouwde

omgeving wordt vormgegeven is immers ook een culturele uiting. En bij een bewust geko-

zen nadruk op behoud van het bestaande, komt daar een dimensie bij. Want de oudere

woonwijken vormen een belangrijk deel van het stedelijk weefsel dat in de loop van de

tijd is gegroeid, zijn een nog levende neerslag van de verleden tijd en zaak is niet alleen

om die te moderniseren, maar tegelijk om de culturele prestaties uit het verleden te

behouden en te versterken.

Voor het woonbeleid heeft dit alles belangrijke gevolgen. De eerste taak is de

behoefte aan expressie in en bescherming van het privé domein te honoreren. Het gaat

dan niet alleen om het borgen van de privacy. De zekerheid om te kunnen blijven wonen

is evenzeer van belang, een vraagstuk dat overigens nauwe bindingen heeft met rechtvaar-

digheidsoverwegingen. Tegelijk moet een nieuwe balans worden gevonden tussen indivi-

dualiteit en collectief belang. De vraag om bijvoorbeeld vrijgesteld te worden van allerlei

beschermende regels groeit, terwijl tegelijkertijd het belang van de burger is om tegen

onbezonnen acties van de buurman beschermd te worden en zekerheid te verkrijgen over

de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied. Bovendien speelt er op hoger schaalniveau
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dan de wijk de vraag welke differentiatie in woonmilieus wenselijk is en voor welke groe-

pen deze milieus toegankelijk moeten zijn. Zonder beleid is differentiatie van woonmi-

lieus vermoedelijk beperkt, omdat vanwege de ontwikkelingsrisico’s bouw voor het brede

midden van de markt het meest voor de hand ligt. Zonder beleid is bovendien de toegan-

kelijkheid van woonmilieus voor bredere groepen evenmin verzekerd.

3.4 Doelmatigheid

De woningvoorziening moet voldoen aan eisen van doelmatigheid, dat wil zeggen

tegen zo gering mogelijke kosten zoveel mogelijk aan de wensen van de klant voldoen.

Men zou dit de doelmatigheid in enge zin kunnen noemen. Maar het woondomein is ook

onderdeel van een breder streven naar een doelmatig inrichtingsbeleid, waarbij gepro-

beerd wordt een concentratiestrategie te voeren met betrekking tot verstedelijking en om

de positie van de steden daarin te versterken. Dit kan men het streven naar doelmatigheid

van het wonen in breder verband noemen. Dit laatste thema is onder meer uitgewerkt in

de adviezen van de Raad ‘Stedenland-Plus’ en ‘Stad en Wijk’. Zo is een op differentiatie

van woonmilieus gericht beleid nuttig in verband met het streven om bewoners met een

redelijk inkomen te binden aan de stad en om het vestigingsklimaat voor bedrijven en

voorzieningen in of nabij de stad te verbeteren. Het woonbeleid staat zo de structuurver-

sterking van stedelijke gebieden ten dienste. Hetzelfde geldt voor een beleid dat gericht is

op versterking van de economische mogelijkheden op het platteland. Het bevorderen van

de woonfunctie aldaar kan leiden tot een groter economisch draagvlak voor voorzienin-

gen en werkgelegenheid. Het wonen heeft vele externe effecten op andere beleidsterreinen.

Deze brede doelmatigheidsoverwegingen geven aanleiding voor beleidsprogramma’s die

ruimtelijk gedifferentieerd zijn.

Waar het de doelmatigheid in enge zin betreft, is het startpunt van de redenering

veelal dat de woningvoorziening een marktsysteem is. Op de woningmarkt ontmoeten

vraag en aanbod elkaar, komt een prijs tot stand die het kompas vormt voor aanbieders

van woonruimte, zodat op enige termijn het aanbod kwantitatief en kwalitatief is afge-

stemd op de consumentenpreferenties. Maar dan volgen de kwalificaties. De flexibiliteit in

het aanbod is gering door de lange levensduur, de plaatsgebondenheid en de hoge investe-

ringen die voor bouw of aanpassing van het bestaande nodig zijn. Er bestaat een lange

reeks van instellingen en partijen die tezamen het aanbod bepalen, waarbij het vooraf

bepaald niet vast staat dat het uiteindelijke aanbod aan de consumentenwens voldoet. Die

partijen zijn immers vaak onderling afhankelijk, omdat de baten van de investering door

het gedrag van derden worden bepaald. Het kost soms veel om het initiatief te nemen,

zonder dat er redelijke zekerheid bestaat dat de baten op langere termijn terugvloeien. En

de marktmacht van consumenten is vaak beperkt doordat er soms grote (tijdelijke)

woningtekorten zijn, het wonen uiteindelijk een noodzakelijk goed is en de informatie-

kosten hoog zijn evenals de transactiekosten. Daar komt bij dat, mede door de sterke





gevoeligheid voor de rente en de verwachtingen bij investeerders en kopers van woon-

ruimte, de markt allesbehalve stabiel is, soms volledig uit het lood kan slaan, met hoge

maatschappelijke kosten.

In het verleden is overheidsbeleid vaak bepleit om het falen van het marktsysteem

te corrigeren. Daartoe zijn vele maatregelen getroffen, zoals prijs- en distributiemaatrege-

len, grootschalige en geplande aanbodsinterventies van overheidswege en omvangrijke

subsidiëring van bouwinitiatieven. Dergelijke grootschalige vormen van interventie liggen

thans minder voor de hand. Niet alleen is er meer aandacht ontstaan voor de kosten van

overheidssturing. Het motief tot aanbodsbeheersing om woningtekorten op te heffen

heeft aan urgentie ingeboet. De grotere nadruk op individualiteit en keuzevrijheid maakt

een beleid dat op planning van uitkomsten is gericht onwenselijk. Ook een beleid, dat is

ingegeven door het streven de negatieve effecten op gezondheid en individuele ontplooi-

ing weg te nemen, is door het goede niveau van de huisvesting inmiddels minder van

algemene betekenis geworden.

Dit neemt niet weg dat er naar het oordeel van de Raad nog steeds belangrijke

algemene motieven voor overheidsbeleid bestaan.

Een eerste motief is het verbeteren van de marktwerking: door informatie over

vraag en aanbod, door versterking van de onderhandelingspositie van woonconsumenten

(contractregulering en consumentenbescherming), door het bevorderen van efficiency en

klantgericht werken van instellingen, door het creëren van een level playing field voor de

verschillende aanbieders van woonruimte en door discriminatie en uitsluiting van groe-

pen op de woningmarkt tegen te gaan. Het gaat dus niet om het ideaaltype van een volle-

dig vrije en ongestuurde markt.

Een tweede motief betreft het ontwikkelingsmotief: het bevorderen van innovatie

in producten en diensten, het investeren in de kwaliteit van woningen en woonmilieus, die

zonder hulp van overheidswege niet of onvoldoende van de grond zouden komen

(prisoners dilemma’s). Dit tweede motief leidt niet tot permanente steun, maar tot vor-

men van tijdelijke hulp (subsidies, financiering, coördinatie projectgerichte besluitvor-

ming), vaak in nauw overleg tussen overheid en particulieren. Het gaat dan om een vorm

van coproductie, waardoor de aanvankelijke risico’s worden beperkt en de rol van de over-

heid afneemt naar de mate dat het project vordert.

Een derde motief is marktstabilisatie en risicoreductie. Was voorheen dit motief

belangrijk om te voorkomen dat de inhaal van het kwantitatieve woningtekort door

marktomstandigheden zou worden doorkruist, nu zou veel meer de nadruk kunnen lig-

gen op twee elementen: de instabiliteit in de marktontwikkelingen in de koopsector heeft

een belangrijke macro-economische doorwerking en leidt tot onevenwichtigheden binnen

het huisvestingssysteem zelf. Daarnaast geldt dat marktwerking grotere individuele risico’s

met zich brengt dan bij systemen van huisvesting door de collectiviteit, bijvoorbeeld in de



W
onen, beleid en legitim

iteit



sfeer van een inkomensdaling of de waardeontwikkeling van de woning. Deze overweging

is belangrijker naarmate het eigen woningbezit breder verspreid wordt onder kwetsbare

groepen, maar heeft ook en nog steeds zijn betekenis voor het huren. Ook daar blijven op

sectorniveau en individueel niveau zekerheidsstructuren van groot belang. Het gaat niet

alleen om risicodekking via de rijksbegroting, maar bijvoorbeeld ook om het bevorderen

van verzekeringsvormen voor die bewonersgroepen die zich in de vrije markt moeilijk of

tegen hoge kosten laten verzekeren (tegengaan van risicoselectie).

Een vierde motief is het tegengaan van negatieve externe effecten van individuele

beslissingen op de kwaliteit van de huisvesting. Bijvoorbeeld het voorkomen dat door

prijs- en kwaliteitsstijgingen van woningen de woningvoorraad die voor de lagere inko-

mensgroepen bereikbaar is (overheidssteun meegerekend) te zeer krimpt en er afwente-

ling plaats vindt op collectieve regelingen (huursubsidie).

3.5  Socia le  rechtvaardigheid

Rechtvaardigheidsoverwegingen spelen in het volkshuisvestingsbeleid al heel lang

een belangrijke rol. Eerst overheerste de benadering dat de huisvesting van de valide

arbeider verbeterd diende te worden door een beter aanbod, in het bijzonder langs de lijn

van de sociale verhuur en de stadsvernieuwing. Later is deze benadering verbreed door

meer in te zetten op keuzevrijheid over de verschillende aanbodsegmenten heen en door

de vraag naar goed wonen bij de lagere inkomensgroepen te versterken met een individu-

ele huursubsidie. Het herverdelingsmotief speelde een toenemende, de afgelopen tien jaar

zelfs een prominente rol, waarbij overheidssubsidies en de inzet van het non-profitvermo-

gen van toegelaten instellingen bij uitstek werden gericht op doelgroepen die gedefinieerd

waren naar de laagte van het huishoudinkomen.

Per saldo is dat beleid succesvol geweest. De verschillen in woningkwaliteit zijn

kleiner dan die in inkomen en de kwaliteitsstijging in de nieuwbouw en de bestaande

woningvoorraad is in redelijke mate ook aan de lagere inkomensgroepen ten goede geko-

men. De keerzijde is een vaak hoge woonlast, een gebrek aan keuzemogelijkheden om

goedkoop en bescheiden te wonen of om wonen en werk te combineren. Voor informele

strategieën van bewoners met betrekking tot werk en wonen is nauwelijks meer plaats.

Een op sociale rechtvaardigheid gericht beleid is soms ook verstarrend en bevoogdend. De

vraagt rijst in hoeverre het een taak van de overheid is om binnen het wonen een specifiek

verdelingsbeleid te voeren en de invloed van verschillen in inkomen en bestaanszekerheid

te beperken. Als individualiteit en keuzevrijheid zo hoog staan op de agenda, zijn dat dan

niet waarden die ook in de huisvesting van de lagere inkomensgroepen een rol behoren te

spelen?

Ook voor het toekomstige woonbeleid zijn, naar het oordeel van de Raad, recht-

vaardigheidsmotieven van groot belang. Huisvesting is meer dan een dak boven het

hoofd. De woning moet bescherming bieden tegen interventies van buiten, voor het huis-





houden als geheel en de leden ervan een ongestoord woongenot opleveren, mogelijkheden

geven voor individuele ontplooiing en door de locatie toegang mogelijk maken tot de

arbeidsmarkt en voorzieningen. Deze eisen gelden sterker naarmate het huishouden of

leden ervan in hun bewegingsvrijheid belemmerd zijn: gehandicapten en ouderen. Het

zijn groepen die door hun specifieke behoeften een vergroot risico lopen dat aangepast

aanbod ontbreekt. Juist omdat het wonen zo belangrijk wordt gevonden, is het van groot

belang dat ook degenen die een bescheiden en/of onzeker inkomen hebben, deel kunnen

nemen aan de gemiddelde kwaliteitsontwikkeling in de huisvesting. Bovendien zijn juist

op dit punt de vervlechtingen met andere beleidsterreinen belangrijk, zoals het welzijns-

beleid, onderwijs, activerend arbeidsmarktbeleid en grote stedenbeleid. Door te werken

aan een breed pakket van maatregelen kan succes worden geboekt. Zo wordt vrij alge-

meen benadrukt dat een sterke ruimtelijke sortering van bewonersgroepen ongewenst is

en een sterke concentratie van groepen moet worden voorkomen. Dit motief is niet inge-

geven door vrees voor verschil of angst voor de waarde van het vastgoedbestand, maar

door de mogelijke negatieve effecten op sociale mobiliteit en integratie in de Nederlandse

samenleving. De Raad is van mening dat deze overwegingen interventies in het woondo-

mein rechtvaardigen. In dit verband merkt de Raad voorts het volgende op.

De eerste opmerking is dat vrijere marktwerking voor juist de kwetsbare groepen

op de markt de risico’s vergroot. Deze groepen lijden het meest van de imperfecties, zoals

bewonersselectie door de aanbieders van woningen of de aanbieders van financiering,

specifieke en vaak locale marktonevenwichtigheden en het gebrek aan concurrentie. Vaak

bezetten deze groepen de minder gunstige delen van de voorraad waar de prijs-kwaliteits-

verhouding slecht is. Bescherming tegen marktimperfecties, door ze mogelijkheden te bie-

den tot het betreden van andere markten, is een belangrijk complement van het streven

de marktwerking in het huisvestingssysteem te versterken. Het handhaven van instituties

in de markt en vooral het versterken ervan binnen de koopsector, waardoor individuele

risico’s in het woondomein worden beperkt, dient ook verdelingsdoelstellingen.

De tweede opmerking is dat het rechtvaardigheidsvraagstuk van karakter is veran-

derd, doordat het verdelen van fysieke schaarste niet het overwegende vraagstuk is. Ook

binnen de lagere inkomensgroepen en bij overige doelgroepen van beleid is de differentia-

tie in de vraag naar woningen groot. Erkenning van de variëteit is belangrijk, al was het

slechts omdat bewoners uit die groepen ook de mogelijkheid dienen te hebben om ver-

antwoordelijkheid te nemen voor de eigen woonsituatie. Bovendien zijn er weinig aanwij-

zingen dat bewoners de betekenis van goed wonen onderschatten: het ‘merit good’ motief

heeft veel van zijn actualiteit verloren. Het gaat dan ook niet meer om gelijke uitkomsten

in het verdelingsproces. Beleid dient veeleer facilitair te zijn: versterken van de vraagzijde,

verruimen van keuzemogelijkheden van woningen, gevarieerde toegang tot woonmilieus

en het slechten van verhuisbarrières (onder andere tussen huur en koop, tussen wonen in
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oude woonwijken en suburbane gebieden), tegengaan van discriminatie en uitsluiting.

Deze benadering past binnen het versterken van de marktwerking, als tenminste het aan-

bod van woningen zodanig is gedifferentieerd dat bewoners ook reële keuzemogelijkheden

hebben. Zo passen vormen van aanbodsinterventie zeer wel in een rechtvaardigheidsbe-

leid, zij het dat voorkomen moet worden dat huishoudens steeds gedwongen worden om

naar maatstaven van de meerderheid ordentelijk te wonen. Keuzevrijheid houdt immers

ook in, dat er gelegenheid bestaat om te kiezen voor eenvoudig wonen en om de beschik-

bare middelen aan andere zaken te besteden. Er moet meer ruimte zijn voor informele

strategieën in het wonen en het combineren van wonen en werken.

Ten derde merkt de Raad op dat het doelgroepenconcept van het huidige beleid

aan herijking toe is. De doelgroep is een puur statistisch gedefinieerde categorie gewor-

den, die alleen door de gekozen parameters krimpt als de gemiddelde welvaart stijgt en

die steeds minder verband houdt met problemen die sociale groepen ondervinden binnen

het woondomein. Het streven naar kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad en duur-

zaamheid in het voorraadbeheer - het centrale thema van stedelijke vernieuwing en van

de Woonverkenningen 2030 - verhoogt een stijging van de kosten van het wonen en ver-

breedt de omvang van de groepen die beleidsaandacht vragen. Bovendien gaat het niet

slechts om een verticale herverdeling tussen rijk en arm, maar ook om een horizontale.

De eerder vermelde verzekeringsvormen hebben tot doel om binnen een sociale groep, die

ook een inkomen kan hebben boven de doelgroepgrens, tot herverdeling van risico te

komen. Dat risico neemt eerder toe dan af. In een kenniseconomie is immers de sociale

mobiliteit groot, zowel naar boven als naar beneden. De vaste carrière- en verdienpatro-

nen verdwijnen, terwijl bovendien de zekerheid van samenleven binnen hetzelfde huis-

houden vermindert. Ook voor de middengroepen is het risico plots door een onverwachte

gebeurtenis - echtscheiding of overlijden partner, verlies van een baan - tot woningontrui-

ming gedwongen te worden niet ondenkbeeldig. Het bevorderen van instituties in de

markt, die deze individuele risico’s dempen zou zeer wel een taak van de overheid kunnen

zijn. Dit verruimt tezelfdertijd de mogelijkheden om de solidariteit te verbreden en bin-

nen dergelijke formules ook steun te concentreren op de lagere inkomensgroepen.

3.6 Slotopmerkingen

In het vorige hoofdstuk constateerde de Raad dat de vraag naar de legitimiteit van

het beleid belangrijk is. Het woonbeleid is binnen doorgaans relatief stabiele kaders voort-

durend aan verandering onderhevig. Naar het oordeel van de Raad bestaan er nog steeds

dwingende redenen voor overheidssturing op het gebied van bouwen en wonen. De Raad

heeft in dit hoofdstuk niet een uitwerking willen geven van de instrumenten van beleid en

evenmin een specifieke invulling willen geven aan de rol van de (rijks)overheid. Hier ging

het veel meer om het duiden van aandachtsvelden binnen het woonbeleid. Maar duidelijk

moge zijn dat de Raad van mening is dat een passieve overheid of een beleid dat alleen op
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de onderkant van de woningmarkt is gericht, onvoldoende recht doet aan de geschetste

vraagstukken van collectieve actie.





4. Van legitimatievraagstukken naar

overheidstaken 

4.1  Is  er  meer  tussen overheid en burger  dan de markt?  

De woningvoorziening in Nederland kent veel partijen, die vaak van elkaar afhan-

kelijk zijn. Er is niet één die aan derden volledig haar wil kan opleggen, ook de overheid

niet. Hiërarchische sturing, bijvoorbeeld door gedragsnormen, is weliswaar op onderdelen

mogelijk. Te denken valt aan regulering van grondgebruik of minimum kwaliteitseisen bij

bouw en instandhouding van woningen. Maar toch overheerst het gegeven dat de

woningvoorziening een gemengd marktsysteem is, gebaseerd op overeenkomsten en ruil-

verhoudingen, naast zelfregulering en onderlinge gedragsafstemming. Het stelsel werkt,

doordat het is ingebed in vormen van contractregulering die elk der partijen heldere rech-

ten en plichten verschaffen, doordat het een zodanige marktordening kent dat er sprake is

van een evenwichtige positie van elk der partijen.

Er zijn talloze vraagstukken van coördinatie van beslissingen. Bij het ontwikkelen

van woongebieden of het beheren van woningen en buurten bijvoorbeeld, gaat het over

beslissingen, waarvan de kosten direct zichtbaar zijn, maar de baten pas op langere ter-

mijn. Van essentieel belang is dan dat er ook een toekomstperspectief bestaat dat voor die

partijen de onzekerheid over de baten beperkt en richting geeft aan hun handelen, een

perspectief dat zich vaak aan het blikveld en speelveld van dezelfde partijen onttrekt.

Bovendien moeten zij ook kunnen rekenen op het gedrag van anderen. Het tegengaan van

afwenteling en ‘free-riders’ gedrag, het bevorderen van duurzame coalities voor langere

termijn, zijn dus belangrijke voorwaarden voor aanpassing van het woningaanbod aan de

snel veranderende vraag. Het organiseren van vertrouwen is voorts van belang in de rich-

ting van de instellingen die (risicodragend) kapitaal ter beschikking stellen. Zekerheid

over rendement is niet alleen een essentiële voorwaarde voor de beschikbaarheid van kre-

diet op zich, maar ook bepalend voor de kosten die de consument uiteindelijk moet

opbrengen. Het peil van de woningvoorziening is sterk afhankelijk van de zekerheids-

structuren die financiers en investeerders geboden kunnen worden. Het Nederlandse stel-

sel is juist in dit opzicht redelijk uniek.

4.2 Inst i tut ies en inst i tut ional iser ing 

In een moderne samenleving is de tegenstelling tussen overheid en markt een

geconstrueerde, omdat goede marktwerking beleid vergt en omdat effectief en efficiënt

beleid op marktwerking gebaseerd moet zijn. Bovendien is er niet a priori een tegenstel-

ling tussen markt, overheid en instituties, want voorwaarde voor goede marktwerking en

goed beleid is dat de partijen bij de woningvoorziening ook op basis van onderling ver-

trouwen kunnen werken. Dat is precies de bestaansreden van instituties: het stabiliseren
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van onderlinge verwachtingen. Instituties zijn geen instrumenten die naar willekeur door

de overheid naar haar beleidsmatige inzichten kunnen worden aangepast. Door het insti-

tutionele kader behoren dagelijkse interventies van de overheid ook genormeerd te zijn.

Een duurzame ordening gaat aan marktwerking en interventies vooraf. Instituties zijn dan

geen tijdelijke hulpconstructies tussen overheid en burger, die van geval tot geval op hun

merites kunnen worden bezien.

Dit sluit natuurlijk een beleid dat op institutionele vernieuwing is gericht niet uit.

Maar juist hier heeft het beleid minder het karakter van interventies van bovenaf dan van

coproductie met de betrokken partijen. Een beleid gericht op institutionele vernieuwing

van woningcorporaties bijvoorbeeld blijft wenselijk. Een ander voorbeeld van vernieuwing

is een grotere speelruimte in de planvorming bij ingrijpende vernieuwing van bestaande

gebieden of bij de ontwikkeling van nieuwe woonmilieus voor individualiteit en dus

nieuwe arrangementen in de besluitvorming en in formele posities (bewoners, bouwon-

dernemingen, grondbedrijf). Voorts is in de eigen woningsector behoefte aan instituties

die de zekerheid in het wonen vergroten. In het volgende hoofdstuk gaat de Raad hier

nader op in.

4.3  De posi t ie  van de burger

Waar het uiteindelijk om gaat is een goede woningvoorziening naar keuze van de

bewoners. Juist die partij staat vaak voor hoge transactie- en informatiekosten, heeft veelal

een minder goede onderhandelingspositie dan de professionals en de grote organisaties,

terwijl voor die bewoner de beslissingen ingrijpend zijn. Formele bescherming van de

positie van bewoners en woningzoekenden als marktpartij, bevordering van de klantge-

richtheid en de kwaliteit van dienstverlening bij instellingen, het handhaven van zorgvul-

digheidsnormen in het verkeer tussen producenten en afnemers, zijn dan even zovele ter-

reinen van aandacht voor de overheid.

De bewoner is echter niet alleen consument van het wonen. Wonen is een domein

voor burgerschapspraktijken, een terrein waarop niet alleen de ‘civic-competence’ (vooral

individueel niveau, consumentenrol), maar ook de ‘civic-commitment’ (vooral collectief

niveau, sociale participatie) ontplooid moet kunnen worden. De vraag is hoe verdere

democratisering binnen het woondomein gestalte kan krijgen. De Raad vindt daarbij met

name van belang hoe het geluid van bewoners op nationaal niveau meer kan doorklinken

bij de menings- en besluitvorming. Het gaat dan om zaken die uitstijgen boven het niveau

van behartiging van (gebundelde) individuele belangen. Op landelijk niveau spelen de

Woonbond, de Vereniging Eigen Huis en het Landelijk Samenwerkingsverband

Achterstandsgebieden een rol, maar van enige verankering van de positie van bewoners op

nationale schaal is nog nauwelijks sprake. De Raad bepleit faciliterend overheidsbeleid ter

ondersteuning van (organisaties van) bewoners, opdat een adequate representatie van de

betrokken belangen mogelijk is. Naar analogie van de zorgsector, waar het ministerie van





Volkgezondheid, Welzijn en Sport middelen reserveert voor het opzetten en instandhou-

den van groeperingen van belanghebbenden, dient de aandacht van de overheid voor dit

onderwerp in het woonbeleid op nationaal niveau te worden vergroot. Instelling van een

overleg op nationaal niveau waarin alle bij het wonen betrokken (groepen van) actoren

vertegenwoordigd zijn, acht de Raad eveneens wenselijk, desgewenst in samenstelling

onderscheiden naar beleidsprogramma’s.

4.4 De rol  van het  Ri jk

Een blijvende taak

Het grote belang van het wonen en de samenhang met vele andere beleidsterrei-

nen vormen op zich voldoende argument voor een blijvende taak van de rijksoverheid. De

Raad onderstreept, wellicht ten overvloede, de grondwettelijk verankerde overheidszorg

voor huisvesting en voegt daaraan toe dat voor die zorg ook op rijksniveau een centraal en

aanspreekbaar punt dient te zijn. Hieruit kan een aantal minimum taken worden afgeleid.

Informatie, monitoring en visie

De rijksoverheid zal op de hoogte moeten zijn van de ontwikkelingen op de

woningmarkt in het algemeen, de ontwikkelingen van de woningvoorraad, de huisvesting

van relevante groepen bewoners, zicht moeten hebben op de vraag naar woningen en in

staat moeten zijn om een inschatting te maken van de vraag c.q. de behoefte aan wonin-

gen op middellange termijn. Dit is nodig om zowel huidige problemen te kunnen signale-

ren als aan te geven wat gewenste ontwikkelingen zijn. Visie-ontwikkeling en het formule-

ren van opgaven voor het Rijk, andere overheden en partijen in het veld, ligt in het

verlengde hiervan, vaak in onderling overleg. De zo gedefinieerde agenda van beleid is niet

formeel bindend, maar zal op de discussies over de gewenste strategie van de betrokken

partijen grote invloed hebben en is op zich een vorm van communicatieve sturing.

Daarnaast is een vorm van monitoring nodig van de effecten van regelgeving (van belang

voor de handhaving ervan) en van het gedrag van instellingen.

Ordening van verhoudingen

Het is ook van belang dat een ordenend beleid gevoerd wordt. Zo is het de rijks-

taak om andere overheden van zodanige bevoegdheden en middelen te voorzien dat zij tot

doeltreffend beleid in staat zijn. Tot de ordenende taak behoort ook een regulering van de

verhoudingen tussen marktpartijen. De vraag of de uitwerking daarvan door regulering

sectorspecifiek moet zijn of dat vanuit de sector impulsen worden gegeven voor (aanpas-

sing van) algemene regulering, wil de Raad hier niet uitputtend behandelen. Het mede-

dingingsbeleid bijvoorbeeld is generiek van aard, maar kan ook een bijzondere op het

beleidsterrein gerichte uitwerking krijgen (aanbestedingen, het non-profitregime,

subsidiestelsels). Het contractrecht is dat bijvoorbeeld ook, maar denkbaar is de bescher-
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Een blijvende taak van de overheid in het wonen





ming van bewoners door publiekrechtelijke en sectorspecifieke regulering vorm te geven,

die het bereik van het Burgerlijk Wetboek overstijgt.

Afstemming met andere beleidsterreinen

Bij de minimumpositie hoort ook de afstemming van beleid ten aanzien van het

wonen met andere beleidsterreinen. Die afstemming is een tweerichtingsverkeer en vergt

daarom ook een herkenbare positie van de rijksorganisatie in het departementale spel.

Zonder geheel uitputtend te wezen, noemt de Raad:

¬ afstemming met het ruimtelijk beleid, in het bijzonder de gewenste investerings-

strategie in woonmilieus uit hoofde van het verstedelijkingsbeleid en de inrichting

van de dagelijkse leefomgeving. De laatste jaren is deze afstemming van groot

belang geworden. De instrumenten en middelen die het woonbeleid ten dienste

staan zijn mede uit dit oogpunt nodig. Omgekeerd geldt dat het streven naar een

door woonconsumenten gewenste kwaliteit en het streven naar duurzame woon-

milieus ook eisen stelt aan het inrichtingsbeleid;

¬ de afstemming met het beleid ten aanzien van openbare orde, veiligheid en de

zorg voor leefbaarheid van gebieden;

¬ de afstemming met het milieubeleid, zowel ten aanzien van duurzaamheid van

woningen en woonmilieus als ten aanzien van beperking in energiegebruik en uit-

stoot van broeikasgassen;

¬ de afstemming tussen het streven de marktwerking in de woningvoorziening te

bevorderen en het economische beleid in Europa en Nederland gericht op open

markten en vrije concurrentie;

¬ de afstemming tussen het beleid ten aanzien van inkomensverdeling en sociale

zekerheid en de aard en mate waarin binnen de beleidssector wonen compensatie

wordt geboden voor inkomenstekorten en bestaansonzekerheid;

¬ de afstemming met het beleidsveld zorg en welzijn: zorg voor ouderen - met de

vergrijzing van toenemend belang - en zorg voor specifieke groepen, zoals gehan-

dicapten, daklozen, immigranten.

4.5  Bele idsdoelste l l ingen

Er is dus een harde kern van verantwoordelijkheden van het Rijk, die een basis

vormt waarop specifieke vormen van interventies kunnen worden geplaatst. De Raad wil

nu een nadere inhoudelijke invulling geven aan het rijksbeleid. De algemene teneur is dat

het wonen aan betekenis wint, dat de eisen die burgers aan de woning en de bredere

omgeving stellen toenemen en dat tegelijk de behoefte aan zelfrealisatie en zelfbeschikking

groeit. Dit wijst in de richting van meer marktwerking enerzijds en open besluitvormings-

processen anderzijds.
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In de eerste plaats is een belangrijke taak van de overheid het vergroten van de

zekerheid van het wonen en daartoe niet alleen de individuele privacy te borgen en te

voorkomen dat onvoorziene omstandigheden buiten de individuele invloedssfeer tot ver-

huisdwang leiden, maar ook zorg te dragen voor een goede omgevingskwaliteit en leef-

baarheid. Dit sluit ook arrangementen - vaak op lokaal niveau - tussen overheid, woning-

aanbieders en bewoners(groepen) in.

In de tweede plaats is het versterken van de marktwerking en het tegengaan van

aanbodsimperfecties een belangrijke overheidstaak, marktordening zo men wil. Een gro-

tere transparantie van de markt door goede informatie aan marktpartijen past hierin; de

overheid kan hierin zelf voorzien of bevorderen dat het gebeurt. Daarnaast is het van

belang dat er evenwichtige verhoudingen op de markt bestaan. Deze overweging leidt tot

allereerst het versterken van de positie van woonconsumenten, bescherming bij huur,

koop en opdrachtverlening en een heldere regeling van aansprakelijkheid bij gebleken

gebreken. Vervolgens is in dit kader van belang dat er een ‘level playing field’ bestaat tus-

sen vergelijkbare aanbieders van woningen en woondiensten. Het bevorderen van product-

vernieuwing en coördinatie van beslissingen bij grotere ontwikkelingsprocessen past even-

eens binnen het streven naar betere marktwerking. Ten slotte wijst de Raad op de

wenselijkheid om evenwichtige marktontwikkelingen te bevorderen: het stabilisatievraag-

stuk in met name de koopsector.

In de derde plaats is het de taak van de overheid om te bevorderen dat het aanbod

van woningen en woonmilieus voldoet aan de te verwachten kwaliteitsvraag van bewo-

ners, zodat bestaande woonmilieus worden gemoderniseerd, nieuwe waar nodig worden

toegevoegd en per saldo zowel binnen die milieus als daartussen keuzevrijheid voor bewo-

ners ontstaat. In de gegeven omstandigheden wijst deze doelstelling op het vergroten van

de aantrekkingskracht van stedelijke woonmilieus voor de midden- en hogere inkomens-

groepen en tegelijk op het vergroten van de toegankelijkheid van suburbane woonmilieus

voor de lagere inkomensgroepen. Op rijksniveau zal de nadruk op marktverkenning,

visievorming en instrumentering van beleid liggen, op lagere schaalniveaus op plan- en

coalitievorming tussen betrokken partijen, toedeling van middelen (subsidies, grond) en

directe investeringen in de kwaliteit en leefbaarheid van het openbare gebied.

Ten vierde is het van groot belang dat ook de lagere inkomensgroepen en bijzon-

dere aandachtsgroepen kunnen delen in de groei van de woningkwaliteit die gemiddeld

gesproken zal plaatsvinden. Niet alleen verruiming van bestedingsmogelijkheden op de

woningmarkt, maar ook voldoende en gedifferentieerd woningaanbod is hiervoor

gewenst. Tevens is een minder sterke tegenstelling geboden tussen huur en koop en (mede

hierdoor) een betere toegang tot verschillende typen van woonmilieus. De Raad bena-

drukt dat keuzevrijheid ook de optie inhoudt van bescheiden kwaliteit van het wonen en





van betaalbare combinaties van wonen en werken.

Bij dit alles is het een taak van de overheid om een werkbare balans tot stand te

brengen tussen individualiteit en keuzevrijheid aan de ene kant en vraagstukken van

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit aan de andere kant.

4.6 Slotopmerkingen

Door welvaartsgroei, culturele en demografische veranderingen groeit het belang

van het wonen. De woning is het eigen domein, de plek waar een breder palet aan activi-

teiten wordt gecombineerd, waar mensen veel tijd en geld in investeren. Aan de woonsitu-

atie worden hoge en vooral ook meer diverse eisen gesteld. Maar de groeiende betekenis

van de expressieve kant van het wonen is dubbelzinnig. Het wonen is ook een demonstra-

tie van de maatschappelijke positie van het huishouden, ook een middel om zich te

onderscheiden, een middel dus waardoor sociale tegenstellingen zichtbaar worden, zo niet

versterkt.

De groeiende veelvormigheid beklemtoont enerzijds de wenselijkheid tegemoet te

komen aan de individuele wensen en verantwoordelijkheid, anderzijds de noodzaak van

integratie in breder verband (duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, sociale integratie). De

integratiekaders zijn kwalitatief van aard, de integratiemechanismen zijn nog in ontwik-

keling en liggen in sterkere mate in de zachte vormen van communicatieve sturing dan in

de harde technieken van centrale resultaatsplanning.
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Aanpassen van woonmilieus aan de kwaliteitsvraag van bewoners 





5. Uitwerking op onderdelen

5 .1 Inle iding

In dit hoofdstuk geeft de Raad een uitwerking op onderdelen van de voorgaande

beschouwingen. De ambitie is hier niet een integrale uitwerking van alle beleidsdoelstel-

lingen. Veeleer ligt de nadruk op het formuleren van beleidsvelden en beleidsaanbevelin-

gen, die in het kader van de komende nota over het woonbeleid bijzondere aandacht ver-

dienen.

De Raad besteedt daarbij weinig ruimte aan duurzaamheidsvraagstukken. Het

thema duurzame woonmilieus en het vraagstuk van de stedelijke vernieuwing is elders

aan de orde gekomen, zoals in de adviezen ‘Stedenland-Plus’, ‘Corridors in balans’ en ‘Stad

en Wijk’. Het daar geformuleerde standpunt, dat ruimtelijke kwaliteit in belangrijke mate

wordt bepaald door contrastwerking tussen open en dicht, tussen rood en groen en door

diversiteit in natuurlijke waarden, geldt ook als beleidsfilosofie in dit advies. Verschillen

maken kwaliteit en bieden echte keuzemogelijkheden. Daarnaast is kwaliteit ook voorzorg:

huidige generaties moeten toekomstige keuzemogelijkheden bieden. Ruimte is een voor-

raad en ongecontroleerde spreiding van activiteiten nu, maakt een inrichtingsbeleid straks

aanzienlijk moeilijker. Het duurzaamheidsvraagstuk in relatie tot het wonen is derhalve

nauw met inrichtingsvraagstukken verweven.

Daarnaast is het wonen ook verbonden met duurzaamheid in ecologische zin.

Over dit vraagstuk zal de Raad desgewenst later adviseren.

In het navolgende komen drie hoofdthema’s aan bod:

¬ het bevorderen van keuzevrijheid bij stijgende kwaliteit ook voor de lagere inko-

mensgroepen (5.2);

¬ het bevorderen van een grotere flexibiliteit tussen huur en koop en het versterken

van de efficiency (5.3);

¬ klantgerichtheid in de sociale verhuur, met behoud van de publieke borging dat

de sociale taak goed wordt uitgevoerd (5.4).

5 .2 Keuzevr i jheid en kwal i te i t

Generiek aanbodbeleid

Een van de centrale doelstellingen van het woonbeleid is dat bewoners, ook dege-

nen met een bescheiden inkomen en vermogen, voldoende mogelijkheden hebben om de

eigen woonsituatie te kiezen en naar eigen hand te zetten. De overheid kan dit bevorderen

door enerzijds te streven naar differentiatie van woningaanbod en van woonmilieus in

breder verband en anderzijds naar aanpassing van dat woningaanbod aan de eisen des

tijds. Het streven naar keuzevrijheid brengt naar het oordeel van de Raad dus ook aan-
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bodinterventie met zich. Deze aanbodinterventie is doorgaans generiek van aard en niet

op smal afgebakende doelgroepen van toepassing, juist vanwege de verbindingen met het

streven naar duurzame woonmilieus en ruimtelijke kwaliteit. De middelen, die bijvoor-

beeld in het budget stedelijke vernieuwing beschikbaar komen, zijn niet in het bijzonder

gericht op de huisvesting van de formele doelgroepen van beleid. Die middelen zijn

immers ook bedoeld om het woningaanbod in stedelijke milieus voor de midden- en

hogere inkomensgroepen aantrekkelijk te maken. De Raad sluit zelfs niet uit dat in de toe-

komst hier meer middelen voor moeten worden ingezet, inclusief die van woningcorpora-

ties en inclusief opbrengsten uit bijvoorbeeld grondexploitatie en lokale belastingen.

Consumentenbescherming

Tegelijk kan de keuzevrijheid worden vergroot door de individuele onderhande-

lingspositie van bewoners te versterken en de toegang tot besluitvormingsprocessen te

verbeteren. Dit is eveneens een afgeleide doelstelling die zich niet tot specifieke doelgroe-

pen beperkt. Ook hier bepleit de Raad generiek beleid. Consumentenbescherming en

belangenrepresentatie zijn belangrijk. De relevante maatregelen zijn versnipperd en niet

expliciet onderdeel van rijksbeleid, terwijl naar het oordeel van de Raad dat wel het geval

dient te zijn. Het zou een apart beleidsprogramma kunnen zijn, waarin technieken van

overheidsregulering gecombineerd worden met gedragsregels die in overleg met de rele-

vante marktpartijen tot stand komen: een bewonerscharter. Het huurbeleid en de ontrui-

mingsbescherming passen hier in. De Raad is van mening dat juist bij een woningmarkt

die minder van overheidswege wordt gereguleerd, sterke rechtsbescherming van de huur-

der, onder andere bij ontruiming, wenselijk blijft. Derhalve blijft ook de noodzaak

bestaan van toegankelijke onafhankelijke conflictbeslechting voor alle bewoners . De

positie van bewoners als opdrachtgever zou versterkt kunnen worden door tijdens bewo-

ning en bij de (her)ontwikkeling van locaties aan individuele invullingen meer ruimte te

geven. Dit heeft nog nader uit te werken gevolgen voor de stedenbouwkundige planvor-

ming en de ontwerprichtlijnen op woningniveau, als ook voor de gronduitgifte, de rol

van ontwikkelaars en de organisatie van de besluitvorming van het ontwikkelingsproces.

Een verdere uitbouw is gewenst van het bouwconsumentenrecht, toegespitst op de

koop-aannemingsovereenkomst in de nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad. Bij

zo’n overeenkomst is één laagdrempelige geschillenregeling wenselijk. Grotere helderheid

inzake het tijdstip van oplevering, de prijsvorming bij meer- en minderwerk en het voor-

schrijven van toeleveranciers verdient de aandacht. Bij koop en verkoop van bestaande

woningen moet de informatie over de onderhoudssituatie verbeteren.

Concentratie van steun op de lagere inkomensgroepen via de vraagzijde

Het voorgaande neemt niet weg dat ook binnen het woonbeleid concentratie van

middelen op de lagere inkomensgroepen wenselijk is. De Raad is van oordeel dat bij een





stijgend kwaliteitspeil in de woningvoorziening, of dit nu de kwaliteit van woningen is of

van woninggerelateerde dienstverlening en zorg, bewoners met beperkte marktmacht ook

in staat moeten zijn om in die kwaliteitsstijging te delen. De voor deze groepen bereikbare

kwaliteit kent geen absolute norm, maar een relatieve (zoals ook het vraagstuk van de

armoede absolute en relatieve normen kent). Omdat ook deze groepen keuzes moeten

kunnen maken en voor die keuzes ook individuele verantwoordelijkheid dragen, is het

van belang het marktmechanisme in tact te laten en niet te streven naar specifieke aan-

bodsegmenten speciaal bestemd voor deze doelgroepen. Dit standpunt houdt tevens in

dat stringente aanbodbeperking voor andere dan de doelgroepen evenmin wenselijk is. De

meest doelmatige concentratie van steun wordt dan bereikt door de bestedingsmogelijk-

heden van de lagere inkomensgroepen te verruimen. Indirect beïnvloedt men zo de uit-

komsten van het marktproces. De vraag doet zich voor of dit een steun moet zijn in alleen

de sfeer van inkomen en sociale zekerheid, of dat er ook steun wenselijk is die gebonden is

aan de uitgaven voor het wonen.

De Raad constateert dat in het beleid van de individuele huursubsidie ook vele

overwegingen van inkomenspolitiek een rol spelen: hogere subsidies verminderen de

noodzaak van aanpassing van het sociale minimum en het minimumloon. Aan de huur-

subsidieregeling kleven tegelijk nadelen, zoals het feit dat de regeling kwetsbaar is en

moeilijk budgettair beheersbaar, dat degenen die steun ontvangen alleen maar huurder

kunnen zijn en dat bovendien inkomensgroei al snel leidt tot een forse reductie op subsi-

die. Juist bij een beleid dat op vrije keuze tussen kopen en huren is gericht en dat uitgaat

van een activerend arbeidsmarktbeleid, zijn dit zwaarwegende nadelen. De Raad sluit

daarom een (gedeeltelijke) herverkaveling tussen de huursubsidies en het stelsel van

sociale zekerheid niet uit, maar tekent daar tegelijk het volgende bij aan. Allereerst is de

woningmarkt naar tijd en plaats specifiek en doen zich plaatselijk grote verschillen voor in

de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Juist de doelgroepen van beleid zijn voor

marktonevenwichtigheden en aanbodbeperkingen kwetsbaar. Een generieke verhoging

van bijvoorbeeld het minimumloon of de bijstand lost dit probleem niet op. Daar komt

bij dat er ook een bescherming dient te bestaan tegen de gevolgen van plotselinge inko-

mensterugval, bijvoorbeeld door sterfte of echtscheiding of door het wegvallen van het

inkomen. Vanwege het grote belang van het wonen is een vangnet nodig dat voorkomt dat

huishoudens naar een goedkopere woning moeten verhuizen door calamiteiten buiten

hun macht. Tenslotte leidt verbetering van de kwaliteit en concurrentiepositie van stede-

lijke woonmilieus - vaak het resultaat van overheidshandelen - tot een voor dat gebied

specifieke prijsstijging die de keuzemogelijkheden van de lagere inkomensgroepen zou

beperken. Bijgevolg is de Raad van opvatting dat er een aan de bijstand voorliggende

voorziening nodig is.
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Een dergelijke voorziening zou het karakter van een breed werkende woonverze-

kering kunnen hebben, van toepassing in zowel de huur- als de koopsector. Voordat een

dergelijke regeling is geïmplementeerd en levensvatbaar is gebleken, zal nog wel heel veel

water door het Hollands landschap stromen. De Raad pleit daarom voor het handhaven

van een afzonderlijke individuele subsidie binnen het woonbeleid. Er blijft een regeling

nodig die de toegang tot kwalitatief goede woningen en dus ook aantrekkelijke woonmi-

lieus voor de lagere inkomensgroepen vergroot.

De vraag welke vorm deze subsidie moet krijgen, wil de Raad hier niet definitief

beantwoorden. In discussie is thans een subsidie die het karakter van een voucher krijgt,

een bepaald bedrag dat de bewoner wordt verstrekt op grond van een gebleken behoefte,

die het zoekgebied op de woningmarkt vergroot. Dit bedrag zal ongetwijfeld wel afhanke-

lijk zijn van het inkomen, maar minder fijnsturing kennen dan het huidige subsidiestelsel

waar het de samenhang tussen huur en inkomen betreft. Een dergelijk systeem heeft als

voordeel dat de individuele verantwoordelijkheid voor de woningkeuze wordt versterkt.

Het directe nadeel is ook duidelijk. De risico’s op individueel niveau nemen toe, omdat

lang niet altijd keuzevrijheid bestaat. Daarom zal in een dergelijk systeem de hoogte van

de bijdrage afhankelijk moeten zijn van de woningmarktomstandigheden: de huur en de

woningtekorten. Want het zou niet doelmatig zijn om in goedkope woningmarkten in

evenwicht dezelfde voucher te geven als in de dure stedelijke markten met (nog) grote

woningtekorten. Kortom, achter het ogenschijnlijk eenvoudige systeem zal een ingewik-

keld stelsel van monitoring van markten en huisvestingskansen moeten staan. Bovendien

zal een dergelijk stelsel ook altijd differentiaties in bedragen kennen. Onduidelijk is voor-

alsnog of vouchers per saldo een eenvoudiger en doelmatiger instrument zijn dan het stel-

sel van individuele huursubsidie dat wij thans kennen.

5 .3  F lexibi l i te i t  tussen huur en koop

Eerder in dit advies kwam de groeiende tegenstelling tussen huur en koop aan de

orde. Dit beperkt de keuzemogelijkheden van grote groepen woningzoekenden en heeft

ook bredere gevolgen: beperking van de doorstroming vanuit huur, een zelfs bij tweever-

dieners moeilijker wordende start in de koopsector, ruimtelijke segregatie omdat de aan-

bodverdeling naar huur en koop ook specifiek naar gebied is. Bovendien hebben de prijs-

stijgingen die zich thans voordoen ook belangrijke economische gevolgen. De prijsstijging

lokt velen en is zelfversterkend. Op korte termijn vergroot de groei in marktwaarde de

ruimte voor consumptieve bestedingen bij zittende eigenaar-bewoners. Het vermogens-

risico groeit tegelijk, met name bij degenen die recent kochten. Een omslag in de prijsont-

wikkeling zou derhalve niet alleen leiden tot geforceerd sparen en - hopelijk - slechts bij

uitzondering tot gedwongen verkoop. Er is dan een vrij grote groep bewoners die als het

ware aan het huis geklonken is en op de woningmarkt nauwelijks bewegingsruimte meer

heeft. Het conjuncturele risico neemt toe. Daar komt bij dat, los van de conjuncturele





ontwikkelingen binnen de koopsector, het individuele eigen woningbezit in kwetsbare

buurten risico’s met zich brengt, ook ten aanzien van het onderhoud en verbeteringen van

het woningcasco.

Sectorneutraliteit als beleidsuitgangspunt

Een vrije keuze tussen kopen en huren is al geruime tijd doelstelling van over-

heidsbeleid. In de praktijk betekende dit dat het eigen woningbezit werd bevorderd, mede

om aan de grote vraag ernaar tegemoet te komen. Achterliggende redenen kunnen zijn

vermogensvorming, grotere zeggenschap over de eigen woonsituatie, bijdrage aan leef-

baarheid van buurten en woningkwaliteit. Maar dwingende redenen zijn het niet. Zo

wordt vaak verondersteld dat eigenaar-bewoners veel meer betrokken zijn bij de kwaliteit

van de woning en de leefbaarheid van de buurt dan huurders. Deels komt dit doordat

huurders minder de voordelen van eigen investeringen ervaren: dit heeft ook te maken

met het geldende huurrecht. Tussen leefbaarheid en het aandeel eigen woningbezit van

een wijk bestaat een zwak verband: er zijn wijken met veel huurwoningen die prima func-

tioneren, er zijn ook wijken met een behoorlijk aandeel eigen woningbezit die problema-

tisch zijn.

Omdat lang niet zeker is hoe de koopmarkt zich in de naaste toekomst zal ontwik-

kelen en omdat de koopprijzen de laatste jaren in bijna explosieve mate zijn gestegen, is

het financiële risico dat met koop van woningen samenhangt een punt van zorg. In de

huidige marktomstandigheden is in generieke zin bevordering van het eigen woningbezit

nodig noch wenselijk. Neutraliteit in het overheidsbeleid ten aanzien van de sectoren

kopen en huren is dat naar het oordeel van de Raad wel. Immers, dan worden de bewo-

ners niet door beleid tot een specifieke keuze gebracht. Bovendien mag worden verwacht

dat sectorneutraliteit ook minder segmentatie in de woningmarkt brengt, waardoor de

marktwerking wordt versterkt. In dit verband gaat de Raad nader in op vraagstukken van

fiscaliteit, financiële steun voor de lagere inkomensgroepen, tussenvormen tussen koop en

huur en flexibiliteit bij de aanbieders van woningen om zich in beide marktsegmenten te

begeven.

Fiscaliteit en eigen woningbezit

De behandeling van huur en koop in de fiscaliteit is verschillend. In de huursector

zijn grote delen van het woningbestand van vennootschapsbelasting vrijgesteld. Dit geldt

voor zowel de woningen van institutionele beleggers, als voor de woningcorporaties.

Eigenlijk is er alleen bij de particuliere verhuur sprake van directe belasting van exploita-

tiewinsten. Vermogenswinsten zijn vrijwel nergens aan een belasting onderworpen. In de

koopsector geldt de welbekende forfaitaire regeling met een onbeperkte aftrek van hypo-

theekrente, een relatief laag gesteld huurwaardeforfait en een 6% overdrachtsbelasting.

Net als bij alle vermogensbestanddelen valt de eigen woning ook onder de vermogens-
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belasting. De renteaftrek is een stimulans voor financiering van het bezit door hypotheek

en de groei van het hypotheekvolume leidt tot een forse belastingontwijking. De vraag in

hoeverre er sprake is van fiscale bevoordeling van het eigen woningbezit, van belastinguit-

gaven dus, is in de gegeven context niet gemakkelijk te beantwoorden. Immers, deze

behandeling is uitvloeisel van de brontheorie op grond waarvan de kosten van verwerving

van een bron van inkomsten in mindering kunnen worden gebracht op de opbrengsten.

Fiscaal theoretisch is de renteaftrek dan geen subsidie en kan hooguit gesteld worden dat

het huurwaardeforfait laag is gesteld. Een fiscale vergelijking tussen huur en koop wordt

bovendien bemoeilijkt door het feit dat zich ook in de huursector velerlei vrijstellingen

van belasting voordoen. Een probleem bij dit alles is dat verandering van de fiscaliteit niet

alleen electoraal risicovol is, maar dat er ook grote overgangsproblemen bestaan. De

renteaftrek is inmiddels allang in de koopprijzen verdisconteerd en burgers zijn op de

lange termijn verplichtingen aangegaan in de verwachting dat het stelsel zich niet wijzigt.

De Raad heeft geen oordeel over belastingwetgeving in het algemeen en benadert

het vraagstuk van de fiscale behandeling van het eigen woningbezit vooral vanuit het per-

spectief van het woonbeleid. Nu de plannen worden uitgewerkt tot een ingrijpende wijzi-

ging van het belastingstelsel, meent de Raad dat er alle reden toe is om het thema ‘fiscali-

teit en eigen woningbezit’ op de beleidsagenda van het wonen te plaatsen. In de

voorstellen wordt - waar het de behandeling van vermogen betreft - uitgegaan van een

forfaitaire rendementsheffing van 30% over een verondersteld rendement van 4%, per

saldo dus 1,2% van de marktwaarde. De kosten van verwerving van de inkomstenbron

zijn dan niet meer aftrekbaar. Fiscale neutraliteit ten aanzien van verschillende vermo-

gensbestanddelen zou inhouden dat ook voor koopwoningen de nieuwe rendements-

heffing in de plaats komt van de renteaftrek, het huurwaardeforfait en de huidige vermo-

gensbelasting. Dit gebeurt in de voorstellen van Minister Zalm en Staatssecretaris

Vermeend echter niet. De Raad meent derhalve dat met de nieuwe voorstellen de netto

baten voor de eigenaar-bewoner ten gevolge van het lage forfait en de onbeperkte renteaf-

trek als een fiscale subsidie dienen te worden beschouwd. De doelmatigheid van deze sub-

sidie is, los van de overgangsproblematiek, bepaald onzeker. De overheid subsidieert

immers die groepen het meest waar het eigen woningbezit al het ruimst is vertegenwoor-

digd en waar de mogelijkheden het grootst zijn om woningen op eigen kracht te kopen.

De overheid stimuleert bovendien niet zozeer vermogensvorming, als wel het aantrekken

van vreemd vermogen, al mag erkend worden dat op de lange termijn via deze omweg

vermogensvorming wordt bevorderd. In verband met een sectorneutraal woonbeleid acht

de Raad een algemene fiscale subsidie van koopwoningen, voorzover die gemiddeld per

woning hoger is dan fiscale faciliteiten voor huurwoningen, ongewenst omdat deze de

prijsvorming verstoort en tot oneigenlijke concurrentieverhoudingen tussen huur en koop

leidt. De Raad wil over de precieze uitwerking van het onderwerp geen uitspraken doen,

evenmin over de mate waarin binnen de koop- en huursector met fiscale faciliteiten





woningbezit en investeringen worden bevorderd. Die afweging valt buiten zijn competen-

tie. Het geheel van fiscale faciliteiten en heffingen (ook de gemeentelijke WOZ-heffing) zal

wat de Raad betreft nader bestudeerd moeten worden. Hij acht het wenselijk dat bij de

uitwerking van het woonbeleid aan dit thema aandacht wordt besteed. Hij bepleit de

instelling van een Staatscommissie terzake. Deze commissie zou de opdracht moeten krij-

gen om de fiscale behandeling van de huur- en koopsector in kaart te brengen en om, uit-

gaande van sectorneutraliteit, voorstellen te doen voor een evenwichtige verhouding tus-

sen de huur- en koopsector.

Financiële steun voor de lagere inkomensgroepen 

Het thema sectorneutraliteit is ook van toepassing op de financiële steun van de

overheid aan de lagere inkomensgroepen. In abstracto redenerend bestaan er geen argu-

menten voor een beperking van de individuele huursubsidie tot huurwoningen. De bewo-

ners met een laag inkomen zouden immers ook de keuze moeten hebben om te kopen; de

huidige huursubsidie vergroot de keuzemogelijkheden duidelijk, maar alleen bij huur.

Bovendien is het vanuit het woondomein bezien niet duidelijk waarom hogere inkomens-

groepen met fiscale faciliteiten kunnen kopen, terwijl die faciliteiten in mindere mate voor

de lagere inkomensgroepen beschikbaar zijn. Inkomensgebonden steun bij de koop van

woningen door de lagere inkomensgroepen kan dan ook als een compensatie van dat

nadeel worden gezien.

De reden voor de beperking van koopsubsidies is een praktische. In de huursector

heeft subsidiëring niet of in beperkte mate een effect op de hoogte van de huur, waardoor

de subsidie in substantiële mate de keuzemogelijkheden van de ontvanger vergroot. In de

koopsector zijn prijsreacties onvermijdelijk. Subsidies leiden dan tot vermogenswinst bij

de verkopende partij en beperking van het bereikbaar aanbod voor de woningzoekenden,

en wel sneller naarmate het aandeel van de transacties waar subsidie in het geding is gro-

ter wordt. Deze prijsreacties gaven in het verleden aanleiding tot een beperking tot nieuw-

bouw, en wel die nieuwbouw waarvan de kosten van verwerving beneden een relatief laag

gestelde grenswaarde liggen.

Inmiddels ligt er een wetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit, een voorstel

dat gekenmerkt wordt door jaarlijkse, inkomensafhankelijke bijdragen in de kosten van

verwerving bij relatief goedkope woningen, waarbij een duidelijk maximum aan de

omvang van de hypotheek is gesteld. Dit maximum, bijna twee ton, is gerelateerd aan de

normen van de Nationale Hypotheekgarantie. Bezien vanuit het streven ook lagere inko-

mensgroepen meer mogelijkheden te bieden om te kopen en als tegenhanger van het fis-

cale voordeel bij de hogere inkomensgroepen, kan deze regeling positief worden beoor-

deeld. Daar staat als nadeel tegenover dat de koopprijzen van tot nu toe bereikbare

woningen kunnen stijgen. Juist in een gespannen markt is versterking van de vraag naar

eigen woningbezit riskant. Bovendien stimuleert men eigen woningbezit in een periode
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dat het vermogensrisico toeneemt. De timing van de regeling is dus minder gelukkig; het

zou wel een instrument kunnen zijn om problemen van een neergaande markt te beper-

ken, maar dan zijn de budgettaire risico’s groot. Er zijn ook onderhoudsrisico’s op langere

termijn. Voorkomen moet worden dat er nieuwe stadsvernieuwingssituaties worden

gecreëerd. De nadelen wegen minder zwaar als de regeling beperkt van omvang blijft en

met name wordt toegepast bij verkoop van sociale huurwoningen of bij koop van goed-

kope nieuwbouw. In dit verband heeft de Raad wel zorgen bij de beperkte sturingsmoge-

lijkheden: het is een recht op subsidie, met landelijk uniforme normen, terwijl de woning-

marktsituatie lokaal sterk verschilt. Bovendien kent de regeling een ‘open einde’, wat altijd

riskant is en tot een druk kan leiden op andere uitgaven waaronder de huursubsidie .

Tussenvormen huur en koop

De flexibiliteit neemt in de markt ook toe door tussen de huidige marktsegmenten

huur en koop een segment te plaatsen, dat de voordelen van huur en koop verenigt. Er

zijn vele tussenvormen ontwikkeld, variërend van garanties op onderhoud van het eigen

woningbezit, huurconstructies waarin geleidelijk het aandeel wordt overgedragen, koop

van alleen het casco of koop onder stringente voorwaarden van terugkoop en prijsregule-

ring. Vaak wordt in die constructies een onderscheid gemaakt tussen het juridische eigen-

dom, dat bij een derde blijft en het economische eigendom dat geheel of gedeeltelijk door

de koper wordt verworven. Het worden dan in juridisch opzicht nogal gecompliceerde

constructies, die naarmate de beperkingen van het eigendomsrecht groter zijn, steeds

meer gaan lijken op productvernieuwing vanuit de huursector.

De Raad ziet van dergelijke constructies de voordelen wel, vooral binnen stedelijke

woningmarkten waar, uit oogpunt van casco-onderhoud en gebiedsbeheer, eigendomsver-

snippering problemen kan opleveren. Het is daar een verrijking van het assortiment. Maar

er zijn ook nadelen. De doorstroming naar de vrije eigen woningsector wordt niet een-

voudiger, omdat in het tussengebied de prijs- en vermogensvorming afwijken. Bovendien

kan de koper sterk gebonden zijn aan de instelling die de constructie in de markt heeft

gezet. Niet altijd zijn er voldoende open contractverhoudingen als het om bijvoorbeeld

onderhoud gaat. Ook schort er veel aan de juridische helderheid en houdbaarheid van de

ontworpen constructies met inherente risico’s voor de koper.

De Raad kan echter wel instemmen met een beleid ten aanzien van het toepas-

singsgebied van de fiscale koopregeling, namelijk dat de eigenaar-bewoner minstens de

helft van het vermogensrisico draagt en dus ook minstens de helft van het eigendom

bezit. Het interessante van die benadering is dat er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden

ontstaan. Zo zou een vergaand beschikkingsrecht over de woning gepaard kunnen gaan

met huur van de infrastructuur waar de woning onderdeel van uitmaakt. Woningverhuur

verandert dan in locatiebeheer en casco-management. Tevens zouden aan de gedeeltelijke

verkoop ook verzekeringen gekoppeld kunnen worden, die zonder het individuele





beschikkingsrecht aan te tasten, het inkomens- en het vermogensrisico matigen; dit zou-

den dan landelijk te ontwikkelen formules kunnen zijn.

Meer kwaliteit en flexibiliteit binnen de huursector

Neutraliteit in het beleid ten aanzien van huren en kopen zal ook versterking van

de kwaliteit van de huursector inhouden. Een omvangrijke en kwalitatief goede huursec-

tor is om verschillende redenen van belang. Het voorkomt dat de huursector een segment

van minimum-choice wordt van degenen die niet kunnen kopen. In stedelijke gebieden is

een omvangrijk aandeel van de huursector ook wenselijk, niet alleen in verband met de

hogere mobiliteit van bewoners (dan is kopen vaak duur), maar ook omdat het beheer

van woningen en gebieden doorgaans georganiseerde actie en hoge investeringen vergt.

Een omvangrijke en levensvatbare huursector is ook van belang in verband met conjunc-

turele ontwikkelingen in de koopmarkt: het huuralternatief dempt - als de concurrentie-

verhoudingen evenwichtig zijn - de prijsontwikkelingen. Een aantrekkelijke huursector

draagt bij aan vermindering van scheidslijnen op de woningmarkt, ook in sociaal opzicht.

De huursector tenslotte is voor ouderen aantrekkelijk vanwege het beschutte woonklimaat

dat geboden kan worden en vanwege het feit dat de verhurende instellingen in principe in

staat zijn zorgdiensten te (doen) bieden. Het streven naar levensloopbestendige woningen

en naar een zodanige inrichting van het publieke domein dat de toegang tot voorzienin-

gen is gewaarborgd, zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.

De Raad verwacht dat bij een meer neutrale fiscale behandeling van huur en koop

de huursector aantrekkelijk blijft voor de midden- en hogere inkomensgroepen. Het

beleid dat op differentiatie van het aanbod is gericht, draagt daar ook toe bij. De Raad

acht het heel zinvol om met name in stedelijke gebieden een luxe huurmarkt te ontwikke-

len, die bewoners niet alleen een hoogwaardig, maar ook een ongestoord woongenot kan

bieden. Ook de sociale verhuurders zouden zich in dit marktsegment moeten kunnen

begeven. Onderdeel van het streven de aantrekkingskracht van de huursector te vergroten,

kan ook een verdere variatie in de contractvormen zijn. De condities, waaronder gehuurd

wordt, zijn thans nauwelijks onderwerp van onderhandeling. Het gaat dan om de rechten

en plichten van de huurder (hoogte huur en regime van huurverhogingen, kale huur als

huurbegrip, oplevering oude staat). Denkbaar is dat huurders, in ruil voor een lagere huur

voor een nader te bepalen periode, onderhoudsverplichtingen op zich nemen of zelf

opdrachtgever voor het onderhoud zijn; dat huurders de mogelijkheid krijgen om het

gehuurde te veranderen; dat huurders de zekerheid krijgen geboden dat gedurende een

bepaalde periode reële huurstijgingen achterwege blijven. De Raad beseft dat innovaties

op dit onderdeel primair tot de verantwoordelijkheid van corporaties en andere markt-

partijen behoren, maar deze innovaties kunnen door overheidsbeleid bevorderd worden.

Daarbij is ook van belang dat de huidige huurwetgeving en de individuele huursubsidie

de contractuele verhoudingen als het ware fixeert. Een grotere flexibiliteit in contractvor-

men vergt dus van het landelijk beleid ook het nodige.
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Marktstabilisatie

Een gelijke behandeling van huur en koop stuit uiteindelijk op het feit dat de

marktdynamiek in de huursector sterk van die in de koopsector afwijkt. In de huursector

zijn veranderingen in de woningvraag doorgaans zichtbaar in de lengte van de wachtlijs-

ten, waarna langzaam het aanbod wordt aangepast. In de koopsector werkt het prijsme-

chanisme sterk en is aanbodaanpassing evenzeer beperkt. Daar komt bij dat de vraag naar

koopwoningen sterk kan fluctueren onder invloed van inflatieverwachtingen, rente en

beschikbaarheid van krediet. De koopsector is sterk gevoelig voor exogene schokken. Op

dit punt is al meermalen ervaring opgedaan, ook buitenlandse ervaringen wijzen hierop.

De financiële instellingen voeren op de hypotheekmarkt een concurrentiestrijd,

die niet alleen tot velerlei innovaties in het hypotheekproduct heeft geleid, maar ook tot

een soepeler kredietverlening. Hypotheekbedragen van vijf tot zes maal het huishoud-

inkomen komen voor. Op grote schaal wordt de overwaarde die is ontstaan door de 

prijsstijging op de woningmarkt ingezet voor nieuwe of aanvullende hypotheken. Er zijn

nauwelijks mechanismen om de met de concurrentie samenhangende risico’s van on-

evenwichtige prijsvorming te dempen. Juist als het streven gericht is op meer marktwer-

king en meer keuzevrijheid tot koop onder de lagere inkomensgroepen, acht de Raad

nieuwe aandacht voor beperking van de risico’s van marktonevenwichtigheden in de

koopsector wenselijk. Dit is een thema dat in het woonbeleid veel meer aandacht nodig

heeft dan tot op heden blijkt. De Raad beveelt aan om in het woonbeleid afzonderlijke

aandacht te besteden aan zekerheidsconstructies in de koopmarkt en het vraagstuk van

evenwichtige en duurzame groei van het eigen woningbezit.

Er valt aan een aantal maatregelen te denken, zonder ambitie van volledigheid. De

eerdervermelde verzekeringsconstructies voor inkomens- en vermogensrisico vormen een

eerste aandachtspunt; de overheid zou een rol kunnen spelen bij de productontwikkeling

en implementatie terzake, instellingen als woningcorporaties zouden hier ook eigen pro-

ducten in de markt kunnen zetten. Ook kan gestreefd worden naar heldere afspraken tus-

sen financiële instellingen over de criteria bij kredietverlening, de informatievoorziening

over risico’s en kosten, over marketing en reclame; dit zijn maatregelen die passen in een

consumentencharter. De Nederlandsche Bank zou actief sturend kunnen zijn ten aanzien

van de solvabiliteitseisen die bij hypotheekverlening gelden: de belangrijkste ratio daar-

achter is wellicht dat marktonevenwichtigheden in de koopsector ook een bedreiging vor-

men voor het macro-economisch evenwicht; voordeel van sturing op dit punt is dat er

een in Europees verband bezien regionale differentiatie van beleid kan worden doorge-

voerd. Tenslotte is er in Nederland een stelsel van hypotheekgaranties gegroeid: het

Waarborgfonds Eigen Woningen. Net als het Waarborgfonds Sociale huurwoningen is dit

een private instelling, waarvan het vermogen grotendeels is gevormd door bijdragen van

de gebruikers. Het startkapitaal is echter uit publieke middelen afkomstig en er is een ach-

tervang van overheidswege. Juist daardoor is de zekerheid van rente en aflossing groot en





kunnen de financiële instellingen afzien van risicovermogen (geen solvabiliteitseis bij

garantie). De Raad meent dat het Waarborgfonds Eigen Woningen zeer goed als platform

zou kunnen dienen voor een zorgvuldige hypotheekverlening, nieuwe zekerheidsconstruc-

ties en voor een macro-sturing van de koopmarkt. Een ruim werkterrein is daartoe een

voorwaarde. Denkbaar is een ontwikkeling in een meer private richting, als de achtervang

van overheidswege wordt vervangen door zekerheidsconstructies in de markt, zoals een

secundaire hypotheekmarkt of optieachtige constructies. Bij handhaving van de achter-

vang van overheidswege zou echter een meer publieke inbedding van het fonds voor de

hand liggen. Het voordeel is dat daarmee ook meer instrumenten ontstaan voor een

beleid ten aanzien van de koopsector, de hypotheekvoorwaarden en de kredietverlening in

het bijzonder. De Raad pleit voor vergroting van de functie, verruimen van het werkter-

rein en wellicht publieke inbedding van het Waarborgfonds Eigen Woningen.

5 .4 Klantger ichtheid in de socia le  verhuur:  de posi t ie  van de 

woningcorporat ies

Een sterke huursector kan alleen bestaan bij sterke verhuurders. De grootste partij

onder deze verhuurders zijn de woningcorporaties. Deze groep van verhuurders heeft

inmiddels een groot marktaandeel, verhuurt een woningbestand dat in redelijke mate is

gedifferentieerd, biedt huisvesting aan nog steeds een vrij breed samengestelde groep, al

groeit de specialisatie op verhuur aan starters, ouderen en lagere inkomensgroepen. De

sociale verhuur heeft ook een functie op de woningmarkt als buffer bij economische neer-

gang. Het zijn inmiddels professioneel geleide bedrijven, met een omvangrijk vermogen

en een grote investeringscapaciteit. Zij kunnen (en dienen) af (te) zien van risicoselectie

bij de verhuur. Door de brede functie op de woningmarkt, de daarmee samenhangende

mogelijkheden om de waarde van het bezit in stand te houden en ontwikkelingen binnen

woongebieden bij te sturen, kunnen zij risicodragend investeren. De inmiddels gegroeide

garantiestructuren op sectorniveau vergroten de mogelijkheden daartoe. Deze structuren

blijven van groot belang. Dit blijkt ook uit een vergelijking met non-profitstelsels in

andere landen, waar een versmalling van het takenpakket leidt tot een groter risico op de

markt en tot doorgaans hoge subsidies voor huisvesting van de laagste inkomensgroepen.

Woningcorporaties hebben een bijzonder karakter. Zij vormen geen onderdeel van

de overheid, het zijn naar hun aard en werkwijze geen taakinstellingen die met publiek

gezag zijn bekleed. Het zijn ondernemingen. Tegelijk zijn zij niet een volledig vrije markt-

partij, omdat de middelen waarover deze instellingen beschikken ‘uitsluitend op het ter-

rein en in het belang van de volkshuisvesting’ moeten worden besteed. Deze bestem-

mingsplicht is in de statuten vastgelegd, deels geborgd door de rechtsvorm en deels door

de aan de toelating verbonden gedragsregels en het toezicht op de naleving ervan. In dis-

cussie is de vraag of woningcorporaties zouden moeten kiezen tussen twee uitersten. Aan

het ene uiterste de taakreductie tot het huisvesten van alleen de lagere inkomensgroepen -
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alsof het dan taakinstellingen zouden worden - aan het andere uiterste de doorsteek naar

de vrije markt - alsof bij die doorsteek de overheid opeens verdwenen zou zijn. Zuivere

marktwerking zonder overheidsinterventie is er immers niet, sociale huisvesting zonder

marktwerking is ondenkbaar. Ook voor de huisvesting van de lagere inkomensgroepen is

de tucht van de markt onmisbaar. Instellingen dienen immers juist voor deze groepen

aantoonbaar efficiënt te werken. De differentiatie van de vraag bij de doelgroepen van

beleid is groot en het is zaak dat ook aan de wensen en behoeften van deze groepen tege-

moet wordt gekomen. Het is van groot belang dat de kwaliteiten die in de markt overle-

vingsvoorwaarden vormen - efficiency en klantgerichtheid - ook binnen het non-profitre-

gime gelden. Als bovendien door een breed palet aan activiteiten ook middelen

beschikbaar komen die het primaire doel dienen, is er slechts winst geboekt. Voorwaarde

is dan dat die activiteiten ook onder normale marktcondities worden verricht.

De Raad is van mening dat een publieke inbedding van het non-profitbestel wen-

selijk blijft. Hij wenst dat er garanties blijven bestaan, dat de middelen die in deze sector

zijn vergaard ook in de toekomst goed worden gebruikt. Die garanties liggen niet slechts

in een formele afbakening van taken en een sturing van bovenaf. Het zal nooit mogelijk

zijn om door formele regels, dus door rechtmatigheidseisen, een doelmatige en efficiënte

besteding van de middelen af te dwingen, laat staan om het ondernemerschap te bevorde-

ren dat voor de verwerving van de middelen onmisbaar is. Een voortdurende plicht van

de instellingen, om zich over hun gedrag te verantwoorden in een publiek debat over de

doeltreffendheid van hun gedrag en de resultaten daarvan, is evenzeer belangrijk.

Derhalve ziet de Raad niets in een gedwongen privatisering. Dit sluit niet uit dat instellin-

gen zich als het ware uitkopen, dat wil zeggen zich losmaken van de sociale taakstelling.

Indien het belang van de volkshuisvesting zich daartegen niet verzet, zouden er onder

nader te bepalen voorwaarden mogelijkheden toe geopend kunnen worden. De Raad acht

het denkbaar dat de voorwaarden voor uitkoop afhankelijk zijn van de garanties die de

betreffende instelling biedt, bijvoorbeeld ten aanzien van de huisvesting van de lagere

inkomensgroepen of de instandhouding van het woningbestand. Evenzeer acht de Raad

het niet uitgesloten dat private instellingen, die niet toegelaten zijn, toegang krijgen tot de

aan de toelating verbonden voordelen, zoals vrijstelling van de vennootschapsbelasting.

Maar dan zouden die bedrijven ook met woningcorporaties vergelijkbare prestaties moe-

ten leveren. Aldus kan ‘aan de grenzen van het non-profitregime’ de flexibiliteit worden

bevorderd. De Raad kan zich ook vinden in een keuze van de instellingen zelf voor huis-

vesting van alleen de doelgroepen van beleid. De Raad zou het echter betreuren als daar-

toe een systeemdwang zou bestaan. Naar zijn opvatting dient het non-profitregime de

ruimte te laten voor een eigen strategiekeuze, dus ook voor de keuze tot een breder taken-

pakket.





Deze keuze voor een publieke inbedding én flexibiliteit in taakstelling houdt

tevens in, dat er altijd het vraagstuk zal blijven bestaan van afbakening van het 

non-profitregime en van gelijke concurrentieverhoudingen met vergelijkbare partijen.

Naar het oordeel van de Raad hangt met dit standpunt ook samen dat er een ministeriële

verantwoordelijkheid voor het toezicht blijft, tenminste ten aanzien van de rechtmatigheid

van werkzaamheden en de inzet van het non-profitvermogen. De Raad is warm voorstan-

der van een kwaliteitszorg door de sector zelf, maar dit kan in laatste instantie de ministe-

riële verantwoordelijkheid niet wegnemen.

De Raad kan zich voorstellen dat het concurrentievraagstuk minder belangrijk

wordt, als commerciële activiteiten onder de BTW en de vennootschapsbelasting vallen.

De grenzen tussen het non-profitbestel en de markt hoeven ook niet per se met de gren-

zen van de instellingen als organisatie samen te vallen, maar kunnen er dwars doorheen

lopen. De Raad acht de vorming van concerns mogelijk, mits inzet van het non-profitver-

mogen voor de kerntaken is gewaarborgd en dus voldoende garanties bestaan voor trans-

parantie van bestedingen en in toezichtsverhoudingen. Een flexibeler beleid ten aanzien

van deelnemingen aan marktorganisaties is evenzeer een middel.
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Het belang van een veilige woonomgeving
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Bi j lage 2

Expert -meet ing over  de legi t imite i t  van overheidsbele id in het  wonen

d.d. 16 maart 1999

In het kader van de opstelling van dit advies heeft de werkgroep uit de Raad,

belast met de voorbereiding van het advies, een expert-meeting georganiseerd. Voor deze

expert-meeting is een aantal personen uit de sector volkshuisvesting uitgenodigd en

gevraagd naar hun gedachten over de legitimiteit van overheidsbeleid in het wonen. De

experts zijn verzocht tevoren hun gedachten hierover op papier te zetten.

De VROM-raad is deze personen erkentelijk voor het enthousiasme waarmee zij

hebben deelgenomen aan de meeting en heeft dankbaar gebruik gemaakt van de opge-

dane kennis en ideeën. De hieronder vermelde experts zijn bij de gedachtewisseling

betrokken geweest. De heer prof. dr. H. Priemus was verhinderd, maar heeft een schrifte-

lijke bijdrage geleverd.

Experts:

drs. ir. C.A.M. de Boo Amvest Vastgoed

dr. L. Gerrichhauzen Gerrichhauzen & Partners BV

mr. W.D. van Leeuwen Aedes Vereniging van Woningcorporaties

prof. dr. H. Priemus TU Delft/ Onderzoeksinstituut OTB

prof. dr. W.G.M. Salet Universiteit van Amsterdam/Faculteit der Ruimtelijke

Wetenschappen/Vakgroep Planologie en Demografie

mevrouw M. van Veen Nederlandse Woonbond

ir. P.G. Vermeulen Bank Nederlandse Gemeenten

Belangr i jks te  u i t spraken:

We geloven toch niet écht dat de welvaartsstijging zodanig is, dat alles aan de

markt en de individuele burger kan worden overgelaten? De vraag wát de overheid moet

doen is daarom veel interessanter dan de vraag óf de overheid wat moet doen. Bovendien

bestaat er verschil tussen de vraag wat de overheid moet doen, geredeneerd vanuit het

centrale beleid en geredeneerd vanuit het lokale beleid. Gezocht moet worden naar

nieuwe vormen van samenwerking tussen de centrale en lokale overheid en tussen de

overheid en de corporatie. Dit geldt overigens zeker niet alleen voor de sector volkshuis-

vesting, maar ook voor andere sectoren. Het is opvallend, dat de vraag naar de legitimi-

teit van overheidsbeleid steeds weer opdoemt op het beleidsveld van de volkshuisvesting

en niet op andere beleidsvelden.
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Lange tijd lag het antwoord op de vraag naar de legitimiteit van overheidsbeleid

in het wonen voor de hand: de woningnood bepaalde de agenda. Het begrip volkshuis-

vesting zag vooral op productie en verdeling van woonruimte. Nu dit niet langer het

geval is komt de vraag op of het wonen kan worden overgelaten aan de markt. Het

begrip wonen heeft een veel bredere betekenis gekregen en heeft bijvoorbeeld ook

betrekking op de leefbaarheid van de omgeving. De markt alleen stelt in dit opzicht

onvoldoende garanties. Zo is een belangrijke bron van legitimatie van overheidsbeleid in

het wonen, de zorg voor de leefbaarheid van de omgeving. Betaalbaarheid is een andere

belangrijke bron.

Vanwege de specifieke kenmerken van de woningmarkt blijft sturing gerechtvaar-

digd, omdat anders collectieve waarden in het gedrang komen. Maar in het licht van de

veranderingen die zich in het wonen voordoen, moet er een nieuwe rolverdeling tussen

de overheid, marktpartijen, burgers en corporaties komen. De overheid kan zich niet

beperken tot alleen het monitoren van de markt. De markt corrigeert zichzelf namelijk

niet en lost bijvoorbeeld niet het fatsoenlijk huisvesten aan de onderkant van de markt

op. Daarnaast zijn er doelstellingen van duurzaam bouwen en ruimtelijke ordening.

In het verleden heeft men zich steeds bekommerd om zaken als de kwaliteit van

de openbare ruimte en van het stedelijk leven in de zin van de aanwezigheid van voorzie-

ningen. De behoefte aan private ruimte is stelselmatig verwaarloosd. Voor bepaalde men-

sen kan een woning van relatief geringe kwaliteit in een armzalige woonomgeving, maar

met voldoende ruimte om in of aan eigen huis een zaak te beginnen, aantrekkelijker zijn

dan een woning en woonomgeving van topkwaliteit, die geen ontwikkelingsmogelijkhe-

den biedt. Het creëren van private ruimte - ook in de stad - kan een fundamenteel

nieuwe invalshoek van beleid bieden.

Uitgaande van het begrip keuzevrijheid In Nederland valt er, gelet op de woning-

voorraad, behoorlijk wat te kiezen. Keuzevrijheid en betaalbaarheid is een andere kwes-

tie. Het moet ook mogelijk zijn om vanwege kosten of andere redenen te kiezen voor

substandaard wonen.

Door het overhevelen van de huursubsidie naar Sociale Zaken geef je mensen

meer vrijheid in de keuze waar en onder welke omstandigheden ze willen wonen.

Vraagstukken van herstructurering, sociale segregatie, keuzevrijheid en betaal-

baarheid zullen de komende tien jaar niet wezenlijk veranderen. Deze vraagstukken kun-

nen niet in handen worden gelegd van de marktpartijen, omdat die partijen niet gelijk-

waardig zijn. Zo moet de overheid een rol spelen waar het gaat om de leefbaarheid van

de woonomgeving.





In het volkshuisvestingsbeleid zitten hele fundamentele waarden die nog altijd

van grote betekenis zijn. Een rechtstreeks gevolg van het ‘merit good’ beleid is dat er geen

sociale getto’s zijn en een aardige reeks van huishoudens woonachtig is in de sociale

woningvoorraad. Ook in de toekomst moet sterk worden geïnvesteerd in kwaliteit voor

brede bevolkingsgroepen. Gegroeide kwaliteiten worden anders regelrecht geschaad.

De solidariteitsgedachte moet worden geactualiseerd. Hiermee wordt bedoeld dat

subsidies niet automatisch meer moeten gaan naar de steden die de meeste problemen

kunnen aanreiken. Meer wordt gezien in sponsoring door het Rijk van projecten die

ergens toe kunnen leiden.

Optimale effectiviteit van overheidsinterventie is het beste te bereiken vanuit de

woningcorporatie als hybride organisatie. De corporaties accepteren dat er op het gigan-

tische vermogen dat zij bezitten een maatschappelijke bestemming zit. Maar tegelijkertijd

willen zij meer ruimte hebben om te ondernemen. Hierin zit ook de garantie dat opti-

male effectiviteit van overheidsinterventie wordt bereikt. Er bestaat een soort verplich-

ting om de maatschappelijke bestemming van het vermogen in te vullen met arrange-

menten met de overheid, zoals bijvoorbeeld prestatieafspraken met gemeenten.

Bovendien blijft bij een dergelijke positionering van de corporatie en een langs die lijn

interveniëren van de overheid in de marktimperfecties altijd een toezichtrelatie bestaan.
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Bi j lage 3 :  Samenstel l ing Vrom-Raad

De VROM-raad is  a ls  volgt  samengesteld:

dr.ir. Th. Quené, voorzitter

mw. M.M. van den Brink

mr.drs. L.C. Brinkman

mw. mr. M. Daalmeijer

prof.dr. J.W. Duyvendak

prof.dr. R. van Engelsdorp Gastelaars

ir. J.J. de Graeff

prof.dr. W.A. Hafkamp

mw.ir. F.M.J. Houben

mw. prof.mr. J. de Jong

mw. M.C. Meindertsma

mr. P.G.A. Noordanus

mw.prof.dr.ir. I.S. Sariyildiz

prof.dr.ir. J. van der Schaar

prof.dr. W.C. Turkenburg

drs. T.J. Wams

mw.mr. L.M. Wolfs-Kokkeler

Waarnemers

drs P.J.C.M. van den Berg (tot 1 juli 1999)

namens het Centraal Planbureau

prof.ir. N.D. van Egmond, namens het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu

drs. Th.H. Roes, namens het Sociaal en Cultureel Planbureau

Algemeen secretar is

drs. W.A. Haeser

Betrokkenen  secretar iaat

dr. V.J.M. Smit (projectleider)

mr. J. Bruggeman

mw. mr. C. Cockram

mw. mr. I.P. Sievers

mw. A.M.H. Bruines

mw. M.J.J. van der Laan


