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Crisis in de Volkshuisvesting waar maar geen eind aan lijkt te komen



Een crisis in de Volkshuisvesting waar maar geen eind 
aan lijkt te komen. En dat geldt niet alleen voor de crisis 
in de Volkshuisvesting, het geldt net zo hard voor de cri-
sis in het algemeen. Een huizencrisis wordt een banken-
crisis wordt een financiële crisis wordt een economische 
crisis wordt een politieke crisis. Wanneer komt er eens 
een eind aan en hoe ziet dat eind er dan uit.

Gebrek aan perspectief is vaak het ergste dat er is. Het 
werkt verlammend op creativitiet, op ondernemerszin, op 
solidariteit.
Gek genoeg is het besef van crisis nog steeds niet goed 
tot iedereen doorgedrongen. Velen gaat het ook nog 
steeds voor de wind. Weliswaar zitten we sinds begin fe-
bruari 2012 weer in een recessie (de zo gevreesde dub-
bele dip) maar met een werkeloosheidspercentage van 
6% wordt dit toch nog niet als dramatisch ervaren. Voor 
een groot deel komt het ook voort uit het feit dat niet al-
leen de regering, maar ook veel individuele huishoudens 
financieel orde op zaken aan het stellen zijn. Voor vele 
honderden miljoenen worden er nu, zoals ik al eerder 
voorspelde hypotheken afgelost. Niet onverstandig, want 
alleen al in Nederland hebben zo’n half miljoen woning-
bezitters een hypotheek die de tegenwaarde van het 
huis vaak ver overscheidt. Deze vorm van spaarzaam-
heid leidt dan wel tot een dip in de consumentenuitgaven 
en dientengevolge tot een dubbele dip in de economie.

En nog altijd heeft er geen hervorming van de woning-
markt plaatsgevonden. Wel kwam een groep economen 
met een plan. Aftrekbaarheid wordt minder, looptijd 
langer en huursubsidie vervalt. Of het zover komt valt 
te bezien. Een ding is inmiddels wel duidelijk, niemand 
vindt de hypotheekrenteaftrek meer een taboe onder-
werp. Er komt een lichte beweging in de zaak.
Inmiddels blijven de huizenprijzen zakken en is ook wat 
dat betreft de bodem nog niet bereikt.

Lincubator moet hoop bieden, na 5 jaar komen de wo-
ningpartijen (corporaties en ontwikkelaars) in beweging 
en constateren dat vernieuwing onontkoombaar is.

Vooralsnog lijkt het erop dat het geld waarmee de 
woningmarkt gesaneerd zou kunnen worden naar 
Griekenland verdwenen is. Er is overeenstemming over 
130 miljard euro als hulp aan de Grieken tot aan 2014, 
hiermee is een dreigend bankroet voorkomen en zullen 
de Grieken waarschijnlijk binnen de Euro kunnen blijven. 

De begroting moet in 2013 op orde zijn.
De 3% en 60% norm beheersen onze politieke en eco-
nomische wereld. Maar hoe ziet die wereld er voor de 
woningconsument er in 2013 uit.

Wat komt er na 12 september uit het Catshuis?

CONSUMENT STELT FINANCIEEL ORDE OP ZAKEN

HYPOTHEEK WORDT VERSNELD AFGELOST

WAT KOMT ER UIT HET CATSHUIS

HUIZENPRIJZEN BLIJVEN ZAKKEN

WONENNADECRISIS   -    3

woldhek 2012



In deel 2 van WonennadeCrisis stond ook een artikel 
van Wout Hermans afgedrukt waarin hij pleit voor het 
stimuleren van het aflossen van hypoyheken. Ik ben het 
daar helemaal mee eens. Maak aflossen aftrekbaar!
Hij constateerde terecht dat de hele particuliere woning-
markt aan het infuus van de belastingdienst ligt.
Een zorgelijke constatering, maar het is erger. Niet 
alleen de particuliere markt ligt aan het infuus, ook de 
corporaties beginnen langzaam maar zeker behoefte 
aan stervensbegeleiding te krijgen.

Als we zien hoeveel corporaties de afgelopen maanden 
in grote (en dat is dan nog een understatement) proble-
men zijn geraakt door speculatief gedrag of erger, dan 
moeten we vrezen dat binnenkort er nog een aantal 
zullen volgen. 
Reanimatie, waarna verplichte opname in een verzor-
gingshuis voor revalidatie wel het minste zal zijn om de 
patient weer een beetje gezond te krijgen.

De kleine woningbouwverenigingen moesten allemaal zo 
nodig fuseren, de slagkracht kon dan worden vergroot.
De huurders mogen nu de rekening betalen. 
Uiteraard zijn ook door Vestia mooie sociaal volledig 
te accpteren projecten gerealiseerd. De Corporatie als 
buurt- en wijkontwikkelaar, met aandacht voor Wonen, 
Scholing, Zorg, Sport een synergiemodel om trots op te 
zijn. Alleen zou het niet samen moeten gaan met specu-
latief handelen en zelfverrijking.  

Elders schrijf ik onder de noemer van Collectief Particu-
lier Opdrachtgeverschap; Een geëmancipeerde samen-
leving kent een geëmancipeerde woningmarkt, een 
geëmancipeerde woningmarkt kent geëmancipeerde 
opdrachtgevers.
Precies hetzelfde kan voor de huurders van woningcor-
poraties worden gezegd, geëmancipeerde huurders dus.

De woningbouwvereniging is een woningcorporatie 
geworden, geheel passend in de neo liberale geest van 
eind vorige eeuw, onder toeziend oog van links Neder-
land. Geef de controle over beheer van hun woningen 
weer terug aan de huurders. 
Ga terug naar de maat en de schaal van de wijk en de 
buurt. Maak de bewoner weer verantwoordelijk voor zijn 
woonomgeving. De VINEX heeft van de bewoner een 
koper gemaakt. Tegelijkertijd heeft de corporatie de regie 
over de door de VINEX-uitstroom verlaten buurten en 
wijken overgenomen.

Uiteindelijk resultaat:
De koper zit tot over zijn oren in de schulden en is af-
hankelijk geworden van de banken.
De huurder gedraagt zich als corporatie afhankelijke en 
mag straks de financiële klappen in de extra huurverho-
gingen opvangen.

Kortom, de geëmancipeerde samenleving is verder weg 
dan ooit, het wordt hoog tijd dat daar, ook in de woning-
markt, weer keihard aan gewerkt gaat worden.

NIET ALLEEN KOOP- OOK HUURMARKT AAN INFUUS

SANEER CORPORATIELAND

LAAT HUURDER DE CORPORATIE CONTROLEREN

GA TERUG NAAR MAAT EN SCHAAL VAN BUURT EN WIJK

DE GEËMANCIPEERDE SAMENLEVING

$



Uiteindelijk komt het erop neer dat we nu onze straf 
moeten uitzitten omdat we de verleidingen van de 
nieuwe welvaart niet hebben kunnen weerstaan.
Ik beperk mij bij dit schrijven tot het wonen, voor een 
deel ook omdat in het wonen en de wijze waarop wij de 
laatste 20 jaar met dit onderwerp zijn omgesprongen de 
angel van het crisisprobleem in Nederland zit.

De VINEX heeft onze economie totaal ontwricht, met 
paralel hieraan de verzelfstandiging van de woning-
bouwverenigingen naar corporaties.

De VINEX heeft voor explosies zorggedragen in de 
huizenprijzen en grondprijzen, en het ergste daarbij, het 
heeft eenzelfde opdrijvend effect op de bestaande wo-
ning- en grondmarkt gehad. Waardevermeerdering heeft 
het consumptiegedrag opgedreven en de schuldenlast 
enorm vergroot.
Velen hebben ervan geprofiteerd, maar dan ineens is 
het afgelopen. Vergelijkingen met een crisis op de beurs 
dringen zich op. Nog niet eerder heeft speculatief hande-
len de woningmarkt zo beheerst als de recente periode 
voor de crisis.

Nog niet eerder heeft een crisis op de woningmarkt tot 
zo’n grote economische ontwrichting  geleid als nu.
En ik ben bang dat velen de impact die deze woning-
marktcrisis nog zal hebben sterk onderschatten.

STRAF VOOR OVERCONSUMPTIE 

VINEX GROTE BOOSDOENER

CONSENSUS OVER DEGELIJKE ANALYSE ONTBREEKT

DELTAPLAN VOOR DE WONINGMARKT NOODZAKELIJK 

GEVANGENEN VAN HET SYSTEEM

Hulpprogramma’s zijn tot nu toe uitgebleven.
Hervormingen van de koop- en huurmarkt eveneens.
Iedere economie is in essentie ook een zelfregulerend 
systeem. Alles zal reg kom. Ook nu. 
Maar tegen welke prijs en hoelang zal dit gaan duren.

Nog steeds mis ik degelijke analyses van het woning-
markt probleem, waarbij aard en omvang duidelijk in 
kaart zijn gebracht.
Nog te veel wordt vertrouwd op de zelfreinigende wer-
king van het systeem zelf. Ik ben daar wel ongerust over.

Wat als de rente gaat stijgen.
Wat als er nog meer ontslagen gaan vallen.
Wat als de groep die hun hypotheekschuld niet meer 
aankunnen blijft groeien.
Wat als oude ontwikkel- en grondovereenkomsten ge-
meenten naar een financieel bankroet leiden.
Wat als starters op de woningmarkt niet kunnen kopen.

Een Deltaplan voor de woningmarkt lijkt onontkoombaar.
Niet het wassende water is momenteel de grootste 
bedreiging voor onze woningen, het wassende geld 
vormde nu de grote bedreiging. 
Dijken moeten worden hersteld en zonodig worden 
opgeworpen.



Het water slaat over de dijken. Een Nationaal Woning-
plan, of een vijfde nota ruimtelijke ordening, het maakt 
mij niet uit hoe het wordt genoemd, maar de gekozen 
vertegenwoordigers van het volk zullen moeten aan-
geven hoe we deze crisis te lijf zullen gaan. Zet ver-
tegenwoordigers van alle politieke partijen in een hok 
en laat ze er niet eerder uitkomen dan nadat zij een 
uitgebalanceerd plan hebben gemaakt voor de gehele 
woningmarkt, zowel huur- als koopsector, zowel over de 
hypotheekrente als over de huursubsidie.

De woningbouw is sinds de tweede wereldoorlog een 
van de drijvende krachten van onze economie geweest. 
Er zal alles in het werk moeten worden gesteld om die 
positie weer voor zover mogelijk te herstellen.

SANEREN
STIMULEREN
DIRIGEREN
INNOVEREN

S A N E R E N

S T I M U L E R E N

D I R I G E R E N

I N N O V E R E N

NATIONAAL WONINGPLAN

Naast het Deltaplan voor de Woningbouw zal ook veel 
meer aandacht voor initiatieven uit het alternatieve 
cirquit moeten zijn.
Door het hele land vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. 
Vaak zwaar bevochten op de traditionele gezagsdragers 
weten zij toch nieuwe mogelijkheden en producten te 
realiseren.

Te weinig worden succesvolle ervaringen uitgewisseld.
Stimuleer als overheid ook deze ontwikkelingen.
Bij de 10 speerpunten van innovatief beleid, door minis-
ter Verhagen laatst gepresenteerd werd de Bouw niet 
eens genoemd! Overigens werd daar ook door niemand 
tegen geageerd.

Als je geschoren wordt moet je stil zitten is een goed 
nederlands gezegde. Maar als je geschoren bent mag 
je  er wel weer flink tegenaan. Die houding wordt mo-
menteel node gemist, de goede voorbeelden niet te na 
gesproken.

Dus niet alleen aandacht voor het Deltaplan, maar zeker 
ook voor de vinger in de dijk.

ALTERNATIEF CIRQUIT



Hypotheekrenteaftrek; er zijn plannen, zelfs van een 
demissionair kabinet, maar er is tot op heden niets 
veranderd.
Woningcorporaties; velen gelden nog steeds als gezond, 
zelfs als zij het echec van Vestia in hun boeken hebben 
verwerkt.
Banken zitten nu wel stevig op hun geld.
Huur- en koopmarkt nog steeds niet op elkaar afge-
stemd.
Consument blijft wachten op beter tijden. 

BEZUINIGINGSDRIFT DE NIEUWE PSYCHOSE

CONSUMENT WACHT OP BETERE TIJDEN

WONINGMARKT SPEELBAL MONETAIRE STRIJD

HOOP GERICHT OP ALTERNATIEF CIRQUIT

Vooropgesteld dat we er aan zullen moeten wennen dat 
de markt nooit meer het niveau van voor 2008 zal gaan 
bereiken kunnen we toch stellen dat er pas weer sprake 
zal zijn van een nieuwe woningmarkt als iedereen bin-
nen de eigen organisatie klaar is met saneren. Pas dan 
zal de markt in staat zijn om de sanering van de bedrijfs-
tak als geheel in ogenschouw te nemen.

De woningmarkt is voorlopig nog de speelbal van de 
monetaire strijd die zowel nationaal als internationaal 
rondom de euro wordt uigtgevochten. 
Zolang er strijd is is er geen rust.
De consument begrijpt er weliswaar geen snars van, 
maar voelt aan zijn water dat het niet deugd.

Kortom, van het reguliere cirquit zal de redding op korte 
termijn niet komen.
De vraag is dan uiteraard liggen hier toch kansen en 
mogelijkheden voor een alternatief cirquit.
Kunnen we concepten, ideeën, plannen bedenken die 
ondanks de geschetste impasse toch realiseerbare 
oplossingen bieden en zo hoop bieden voor een betere 
toekomst.

Het klinkt eenvoudiger dan het is.
Het grote probleem op voorhand is dat de crisis moet 
worden opgelost door dezelfde mensen die de crisis 
mede hebben veroorzaakt.

Het neo liberale denken stimuleerde de zelfontplooiing 
van het individu totdat egoisme, zelfverrijking en graai-
cultuur uiteindelijk een einde aan deze “bloei” periode 
maakte.
Bezuinigen is de op zichzelf wellicht logische reactie 
op de uit de hand gelopen groei, Maar net als het neo 
liberale denken is nu de bezuinigingsdrift de nieuwe 
collectieve psychose geworden. Dat Europa er door de 
crisis slechter voor lijkt de staan dan Amerika, China, 
Brazilië enz. heeft alles met de geforceerde manier te 
maken waarmee ons een verenigd Europa door de strot 
wordt geduwd.
Grootschalige processen zijn niet of nauwelijks stuur-
baar. Dat is geen probleem als de richting deugt, maar 
als dat niet het geval is kan dit rampzalige gevolgen heb-
ben. Deze crisis is daar een voorbeeld van. 
Van het neo liberale denken storten we ons zonder er 
goed over na te hebben gedacht in het neo monetaire 
denken. Onder het mom dat de Euro moet kost wat kost 
worden gered [waar ik het overigens wel mee eens ben] 
is bezuinigen tot we erbij neervallen de enige verplichte-
remedie.

En dat alles wordt uitgedacht en uitgevoerd door de-
zelfde mensen.

S A N E R E N

Saneren, het klinkt eenvoudiger dan het is.
Goedbeschouwd zullen we blijkbaar ook voort moeten 
met diezelfde mensen. De kans dat er flink zal worden 
gesaneerd is heel erg klein. Bijltjesdag heeft niet plaats-
gevonden en zal vooralsnog niet plaatsvinden. 
Er wordt ongelimiteerd geld bijgedrukt om een in de 
grond van de zaak failliet systeem in stand te blijven 
houden.

Wat we wel zien is dat op kleinere schaal de sanering 
van de eigen bedrijfstak vaak driftig ter hand wordt 
genomen. Met soms [veelal voor het lagere personeel] 
drastische gevolgen.

We zien ook dat de banken nauwelijks meer geld uit wil-
len lenen. In die zin heeft die sanering niet tot een gro-
tere mate van dienstverlening aan haar klanten geleid.

We zien dat de sanering bij de corporaties heeft geleid 
tot het schrappen van vrijwel alle plannen, vreemd ge-
noeg, want investeren is eigenlijk nog nooit zo goedkoop 
geweest.

Welbeschouwd kan worden gesteld dat iedereen binnen 
de eigen organisatie aan het saneren is geslagen, maar 
dat dit tot nu toe niet heeft geleid tot een sanereing van 
de bedrijfstak als geheel. Nog niemand kent het pad dat 
in de toekomst zal worden afgelegd. Onduidelijkheid blijft 
vooralsnog troef.



Het probleem bij stimuleren lijkt wel dat eerst moet 
worden bepaald welke richting uit gestimuleerd moet 
worden voordat tot stimuleren kan worden overgegaan.
Dat er ook gestimuleerd kan worden zonder dat dat is 
bepaald is voor sommigen lastig te begrijpen.

Belangrijk is ook wie er kan, moet, zal, wil stimuleren.
- Overheid
- Corporaties
- Banken
lijken de eerst aangewezen partijen.
Marktpartijen zullen als deze partijen stimuleren zeker 
inspringen om risicodragend voorbereidende werkzaam-
heden te doen.

Sitmuleren hoeft ook niet altijd geld te kosten. Cor-
poraties kunnen de motor van [Collectief] Particulier 
Opdrachtgeverschap worden. Stimuleer, organiseer, stel 
grond beschikbaar tegen vernieuwende condities.
Nogmaals, de rentes zijn nog nooit zo lang zo laag ge-
weest, dit zijn toch bij uitstek de tijden om te investeren.
De corporaties kunnen zich op die manier ook prima 
opwerpen als de belangenbehartiger van de bewoner, of 
dit nu een huurder of koper is moet niet ter zake doen.
Het vertrouwen terugwinnen van de consument is zeker 
voor corporaties, die zich de laatste jaren te veel hebben 
geprofileerd als risicodragende marktpartijen, een zaak 
van levensbelang zijn.

STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR:
[in willekeurige volgorde]

- Passief Huis
- Warmtepomp
- EnergieZelfSupport
- Stadsboeren
- Moestuin
- Groenwonen
- Eén regime voor Huur- en Koopmarkt
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
- Woonlasten centraal bij financiering
- Woonlasten centraal bij schuldhulp
- Duurzaam Ontspannen
- Alternatieve Financiering
- Verlaging Grondprijzen 

Deze laatste is momenteel vooral bij overheden nog een 
heikel punt. Grondprijzen zullen net als de huizenprijzen 
flink in waarde moeten dalen. Minimaal zal een stimule-
rend grondbeleid gevoerd moeten worden. Gedacht kan 
worden aan een deel van de grondprijs nu en een ander 
deel later, na 5 of 10 jaar, als de koper al in staat is 
geweest om een flink deel van zijn hypotheek afgelost te 
krijgen. Alles toch beter dan de grond jarenlang te laten 
verinteresten. Dan zijn er alleen maar verliezers.
Creatief residueel zullen we maar zeggen, maar dan met 
de bedoeling om echt stimulerend bezig te zijn.

S T I M U L E R E N

STIMULEER, MAAKT NIET UIT HOE



Op alle gebied.
- Financiering
- Typelogie
- Stedenbouw
- Energie
- Voedselproductie
- Mode
- Onderwijs
- Zorg

Samenredzaam, zorg voor elkaar, zorg voor de natuur, 
een filosofisere levenshouding, zolang mogelijk zelfstan-
dig blijven wonen, met al deze zaken zullen we in de 
nabije toekomst vaker te maken krijgen.

Wonen na de Crisis gaat nu al het 4e seizoen in. De 
crisis is nog lang niet over, wonen na de crisis laat dus 
nog even op zich wachten. Als één ding duidelijk is ge-
worden, dan is het wel het feit dat de gevolgen van deze 
crisis zich in langzaam tempo laat aftekenen. Weliswaar 
ligt de markt al enige tijd stil, maar wanneer en onder 
welke omstandigheden de markt zich weer zal gaan ma-
nifesteren is voor vrijwel iedereen nog steeds volslagen 
onduidelijk.

Het lage tempo van afwaarderen en de onduidelijkheid 
over de hypotheekrenteaftrek zijn mijns inziens de groot-
ste boosdoeners binnen de woningmarkt.

Hier ligt wat mij betreft een mooie taak voor de Rijks-
bouwmeester.
Het dirigeren van een stimeleringstraject dat moet leiden 
tot vernieuwende woonconcepten is een mooie rol, 
bovendien  kan de stagnerende markt ook wel een meer 
proactieve rol van de architectenwereld gebruiken.

Daarnaast zie ik hier een nieuwe taak voor de corpo-
ratie. Ik zei het op de vorige bladzijde al, de motor van 
de Particuliere Opdrachtgever. De manier om huur- en 
koopmarkt ook in praktische zin te combineren.
De manier ook om je als woningcorporatie te scharen 
in de neo liberale hoek of in de meer sociale hoek als 
begeleider en initiator van de particuliere opdrachtgever, 
met name dan de sociale koper.

De overheid als grondbezitter [op vele locaties bezitten 
gemeentelijke overheden nog gronden] zou een meer 
directieve rol moeten spelen.

En dan niet te vergeten, de toekomstige bewoners zelf. 
Als ze dan niet geholpen worden door overheid of corpo-
ratie, dan het initiatief maar zelf ter hand genomen.
Steeds vaker zien we dat stedenbouw met en door de 
toekomstige bewoners een grote kans van slagen heeft.

D I R I G E R E N I N N O V E R E N

RIJKSBOUWMEESTER ALS BOUWDIRIGENT

CONSUMENT MOET OOK ZELF INITIATIEF NEMEN

INNOVATIE OP ELK GEBIED NODIG

WONENNADECRISIS NOG NIET IN ZICHT

WONENNADECRISIS



TOVERSTRALEN
werken aan een duurzaam ontspannen samenleving
Stedenbouw - Landschap - Architectuur


