
 
 

Onderwerp: Reactie op Plan voor de Volkshuisvesting, werkversie 2 

Aan:  Suzanne Schuitemaker 

Van:  Bestuur huurdersvereniging Houdt Zicht 

Datum:  23 september 2019 

 

 

Beste Suzanne, 

 

Hierbij ontvang je de reactie van huurdersvereniging Houdt Zicht op het Plan voor de Volkshuisvesting 

werkversie 2. Zij zullen niet aanwezig zijn tijdens jullie raadpleging van de leden op 21 september 

2019 en maken daarom dankbaar gebruik van de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. 

 

Houdt Zicht is blij dat de Woonbond zich uitspreekt en daardoor een stevige positie inneemt in het 

maatschappelijk en politiek debat over het huisvesten van mensen met de minste financiële middelen.  

 

Hieronder zie je de reacties. 

 

 

Algemene opmerking: 

Houdt Zicht adviseert om van het Plan een populaire versie te maken voor de leden. In die populaire 

versie zouden dan bijvoorbeeld geen termen als ‘woonconsumptie’ als ‘woonquote’ moeten 

voorkomen (of er moet een woordenlijst met definities worden toegevoegd). 

 

 

Kopers aan de onderkant van de woningmarkt 

In het stuk wordt genoemd dat kopers aan de onderkant van de woningmarkt ook in de knel zitten. Dat 

is waar, toch is het nodig dat de Woonbond zich richt op de vertegenwoordigen van belangen van 

huurders. Kopers hebben een eigen belangenvertegenwoordiger (Vereniging Eigen Huis).   

Wel zou het goed zijn als de MGE-regeling terug zou komen. Dat kan als de overheid geen 100% 

terugkoopreservering van de corporaties zou verlangen. Ook door vanuit het Rijk een garantstelling te 

geven. Zo stimuleer je gemêleerde wijken op het gebied van een mix van koop- en huurwoningen. 

 

 

Rol van de gemeente 

Houdt Zicht vindt dat de kaderstelling in woonvisies en prestatieafspraken van de verhouding tussen 

koop en huur en de huur- en koopklassen niet overgelaten moet worden aan gemeenten. Arme 

gemeenten kunnen zich immers laten leiden door perverse prikkels in de bepaling daarvan. Denk 

daarbij aan voorrang geven aan bijvoorbeeld huishoudens met sociaal economische kenmerken die 

meer brengen dan vragen in de hand (en daar zou een balans in moeten zijn). 

 

Er moet ook toezicht met doorzettingsmacht vanuit het Rijk komen om gemeenten aan te spreken op 

speculeren met grond (waardoor grond lange tijd niet bebouwd wordt).  

 

Dit geldt ook voor opkopers van grond die vervolgens om speculatieredenen de grond braak laten 

liggen. Deze zouden na een bepaalde tijd de grond moeten terug verkopen aan de gemeente tegen 

de verkrijgingswaarde.  

https://www.houdtzicht.nl/


 

 

Afhankelijkheid van toeslagen 

Houdt Zicht maakt zich zorgen over de hoge huurtoeslag- (en ook zorgtoeslag-)afhankelijkheid. Het 

agenderen van dit zorgpunt zorgt wellicht voor een andere manier van financiering.  

Bij het creëren van een woonmarkt, waarin zo min mogelijk subsidieafhankelijkheid van mensen 

ontstaat, past bijvoorbeeld objectsubsidies voor kopers en huurders. Deze objectsubsidies moeten 

dan door de Nederlandse belastingbetaler worden betaald, niet alleen door de huurders. 

De overheid wordt zo verantwoordelijk gesteld voor het leveren van financiële middelen om betaalbare 

huisvesting te realiseren.  

 

 

Meer bouwen 

Een oplossing voor de schaarse woningvoorraad is ook meer bouwen. De nood is nu zo hoog dat 

regelruimte nodig is om aan de enorme vraag te voldoen.  

Houdt Zicht is van mening dat – mede gezien de te leveren aanpassingen ten gevolge van de eisen 

van de energietransitie – het Rijk rek zou moeten aanbrengen in de regelruimte, in ieder geval tot 

2050. Het zou mooi zijn als de Woonbond zou oproepen tot meer regelruimte. 

 

 

Houdt Zicht is tegen de inzet van tijdelijke huurcontracten in een overspannen woningmarkt.  

Het is een product waarbij een belangrijk deel van het huurrecht buiten spel wordt gezet. Huurders 

worden beperkt in het recht op zelf te bepalen wanneer men verhuizen wil. Het aanbieden van 

woningen met deze beperking in dat recht, moet daarom gebaseerd zijn op het aanwezig zijn van een 

dringende noodzaak. Houdt Zicht vindt dat meer bouwen een betere oplossing is. 

 

 

Leefbaarheid in een ongedeelde stad 

Bij het vormen van een ongedeelde stad, buurten en wijken moet er op gelet worden dat de 

aanwezige dynamiek en het normen en waardenstelsel niet radicaal verstoord wordt als andere 

leefstijlen en masse toegang krijgen. Binnen woonruimte-verdeelsystemen moet ook gelet gaan 

worden op de balans zodat geen dominante culturen ontstaan, die het voor anderen gaan bepalen. Er 

moet ruimte zijn voor iedereen. 

 

 

Vermogen meetellen 

Houdt Zicht verzet zich tegen het idee dat spaargeld/vermogen moet worden meegenomen in de 

beoordeling of men recht heeft op een sociale huurwoning. De overheid grijpt daarmee in in het 

individuele keuzepatroon van mensen (sparen of uitgeven). Sparen voor de toekomst wordt daarmee 

afgestraft wat gaat leiden tot verhoogde subsidievraag. Dat is ongewenst. 

 

 

Rol pensioenfondsen 

Pensioenfondsen moeten niet investeren in laag-renderend vastgoed. De enige taak van 

pensioenfondsen is een zo hoog mogelijk rendement behalen op het hun toevertrouwde vermogen, 

nog onvermeld de mogelijke verlaging van de pensioenen ten gevolge van onder ander door de 

overheid vereiste rekenrente. Dat is risico laten lopen waar je dat niet wil. Dat betekent dat de mensen 

die pensioen ontvangen het risico lopen dat hun pensioen (negatief) door het lage rendement 

beïnvloed wordt. Investeren is wenselijk als er sprake is van hoog rendement met een laag 

risicoprofiel. Het is daarom geen goed idee om pensioenfondsen in laag-renderend vastgoed te laten 

investeren.  

 



Ook is het geen goed idee om mensen op basis van pensioendeelname voorrang te geven bij 

woningtoewijzing. Bij schaarste moet de schaarste eerlijk verdeeld worden.  

 

 

Woontoeslag  

Woontoeslag gebaseerd op inkomen is een goed idee. Echter niet op basis van de grootte van het 

huishouden en de bijzondere kenmerken. Dat moet er eigenlijk niet toe doen: gelijke monniken, gelijke 

kappen. Het systeem van woontoeslag moet zo eenduidig mogelijk gehouden worden. 

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging afschaffen 

Houdt Zicht vindt dat een corporatie niet aan inkomenspolitiek mag doen, dat is een ongewenste 

inbreuk op het recht om te blijven wonen waar men wil. De staat kan ook op een andere manier 

hogere inkomens belasten. Maatschappelijke doelen mogen niet met politieke doelen vermengd 

worden. Ook hier is het zaak om meer te bouwen om het tekort aan woningen op te lossen. 

 

 

Anticyclisch bouwen bevorderen door het omzetten van de verhuurderheffing in een 

investeringsfonds en een lange termijn bouwprogrammering. 

Het moet zo zijn dat de reservering die zo ontstaat beschikbaar blijft voor dezelfde corporatie die de 

verhuurderheffing betaald. Gebeurt dit niet dan zullen grotere corporaties of corporaties die toevallig 

de juiste slagkracht hebben de pot leegtrekken. 

 

Tot slot nog drie opmerkingen: 

1. Moet er op pagina 31, in plaats van ‘woningverbetering’ niet ‘groot onderhoud staan? Bij 

woningverbetering mag hogere huur worden toegepast. Energetische maatregelen vallen naar 

de mening van Houdt Zicht niet onder verbetering, maar onder het in lijn met de 

overheidsnorm brengen, dus groot onderhoud. Als de huurder daaraan moet meebetalen 

stijgen de woonlasten onterecht. 

2. De realiteit is dat je als huurder zeker niet flexibeler bent om te verhuizen (in vergelijking met 

een koper). Niet bij de huidige schaarste en de wachtlijsten / wachttijden. 

3. De overheid dient ‘extreme overbewoning’ aan te pakken. In deze gevallen hebben de 

woningen eigenlijk geen woon- maar een hotelfunctie, waarbij de veiligheid niet op 

hotelniveau zit. 

 

 

Houdt Zicht hoopt met de inhoud van deze brief bijgedragen te hebben aan de consultatie over het 

Plan voor de Volkshuisvesting en wenst je een goede bespreking toe a.s. 21 september. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Houdt Zicht 

Xander van de Scheur 

Richard van Klink 

Job van Eijk 

Leen van Esch 

Arij Moerman 

John de Vos 

Gerrit Loghem 

 


