
BETAALBARE HUISVESTING IS MOGELIJK 
In Nederland hebben we al een lange tijd voor een grote groep mensen niet genoeg betaalbare 
woningen beschikbaar. In dit artikel kijken we naar oorzaken hiervan en wat de mogelijkheden 
zijn om ervoor te zorgen dat er wel voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar is. 
 
De belangrijkste oorzaak dat er niet voldoende betaalbare woonruimte (woningen en appartementen) 
in ons land beschikbaar is komt door het feit dat de overheid al een lange tijd een verkeerd beleid 
voert. Dit geldt met name voor de volgende punten: 
 

• Grond 

• Bouwvergunningen 

• Rente 

• Leennormen 

• Huurnormen 

• Bouwmethode 
 
Het grondbeleid wat door de overheid al vele jaren wordt gevoerd zorgt er voor dat gemeenten, 
projectontwikkelaars en speculanten etc. strategisch handelen. En hiermee ten koste van andere 
mensen zoveel mogelijk winst maken. Oplossing voor speculatieve misbruik van grond is wetgeving 
expres zo maken dat de speculatieve bubbel in de kale grondprijzen zoveel mogelijk wordt afgeschaft. 
 
Het beleid wat de overheid bij het verstrekken van bouwvergunningen voert zorgt er ook voor dat er te 
weinig woningen gebouwd worden en de grond/woningprijzen hierdoor te hoog zijn. Het systeem voor 
bouwvergunningen moet sterk vereenvoudigd worden. Hierdoor kunnen sneller meer woningen 
gebouwd worden. Ook is het nodig dat de normen voor bouwvergunningen worden aangescherpt 
zodat we duurzame steden bouwen. Hier zal een praktische middenweg in gevonden moeten worden. 
 
Door de overheid wordt al een lange tijd een verkeerd rentebeleid gevoerd. Hierdoor betalen we bij 
hypotheken sinds 1970 (en daarvoor vermoedelijk ook) structureel gemiddeld ongeveer 3% per jaar te 
veel rente. Mensen met een bestaande hypotheek van € 200.000 betaalde hierdoor in 2016 
gemiddeld ongeveer € 6.000 te veel rente. Alle mensen met een hypotheek betaalde in 2016 samen in 
Nederland ongeveer € 21 miljard te veel rente (dit is bovenmatige winst voor de financiële sector). 
 
Ter compensatie van de te hoge rentekosten maken we in Nederland al een lange tijd gebruik van de 
hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag. Deze twee regelingen werken als een subsidie op winst van 
banken. De kosten van deze subsidie betalen we met belasting (boete) op arbeid en uitkeringen. 
Meeste mensen denken dat ze deze twee regelingen van de overheid krijgen. Echter betalen de 
kosten hiervan eerst zelf. Want als we deze twee regelingen afschaffen kan het tarief van de eerste 
twee belastingschijven met 7% verlaagd worden. 
 
Het beleid wat we nu voeren is te typeren als pappen en nathouden in plaats van het probleem bij de 
bron aanpakken. In plaats van toepassen van een subsidie op gebruik van te hoge rente zouden we 
de wet moeten veranderen dat voor financieren van huur en koopwoningen maximaal nog maar een 
rente ter hoogte van de gemiddelde loon/prijsstijging en een marge van 0,5% per jaar gerekend mag 
worden. Rente voor de gemiddelde loon/prijsstijging is bedoeld als compensatie voor inflatie voor 
pensioen en overige spaarders. De marge van 0,5% per jaar is bedoeld om alleen de redelijke kosten 
en noodzakelijke winstmarge die banken hiervoor moeten maken te dekken. In het rapport: “Naar een 
dienstbaar financieel stelsel voor iedereen”1 wat in 2016 voor de Wetenschappelijk Raad van de 
Regering (WRR) is geschreven, wordt dit idee nader beschreven. 
 
In de periode van 1993 tot en met 2008 zijn de prijzen van woningen in Nederland ruim driemaal zo 
hoog geworden. De lonen en overige prijzen stegen in deze periode gemiddeld maar met 50%. 
Belangrijkste reden waarom de prijzen van woningen zo explosief konden stijgen is het toepassen van 
verkeerde leennormen. In de periode van 1993 tot en met 2008 was het mogelijk om meer dan 6 keer 
het inkomen per jaar en 120% van de marktwaarde van de woningen inclusief speculatieve bubbel te 
lenen. Na 2008 zijn de normen aangescherpt. Nu kunnen mensen nog maar ongeveer 4,5 keer het 
inkomen per jaar en 101% van de marktwaarde van de woning inclusief speculatieve bubbel lenen. 

                                                           

1
 http://www.deburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2017/01/Naar-een-dienstbaar-financieel-stelsel-voor-iedereen.pdf 



Bij het financiële stelsel waar we nu mee werken wordt op het moment dat we geld bij banken lenen 
met een druk op de knop van een computer geld uit het niets2 geschapen wat er nog niet was. Voor 
zolang hier reëel onderpand onder zit is dit geen probleem. Als dit extra geld wordt gebruikt om 
speculatieve bubbels mee in stand te houden of nog verder op te pompen is dit wel een probleem. 
 
Geld lenen voor het betalen van de kosten van de speculatieve bubbel lijkt op olie op het vuur gooien. 
Waar het probleem van de speculatieve bubbel mee in stand wordt gehouden en vaak nog erger mee 
wordt gemaakt. Oplossing voor dit probleem is de wet aanpassen dat mensen maximaal nog maar 
100% van de nieuwbouwkosten van nieuwe woningen exclusief speculatieve bubbel kunnen lenen. 
Om nog woningen te kunnen kopen/verkopen moet de speculatieve bubbel (voor een groot deel) 
leeglopen en prijzen van woningen dalen, zodat mensen weer woningen kunnen kopen/verkopen. 
 
Bij financiering van bestaande woningen zou hier eventueel nog een correctie voor de staat van 
onderhoud vanaf gehaald moeten worden. Deze correctie zou eventueel in een depot gereserveerd 
kunnen worden. En vrijgegeven kunnen worden als de woningverbeteringen zijn uitgevoerd. 
 
In de figuur hieronder zijn de effecten van verkeerde rente en leennormen weergegeven. Hierbij is 
uitgegaan van een annuïteitenhypotheek van 30 jaar ter hoogte van het bedrag wat voor het kopen 
van de woning betaald moet worden. In dit voorbeeld is duidelijk te zien dat we met het huidige beleid 
in 30 jaar gemiddeld een bedrag ter grootte van de nieuwbouwkosten van de woning te veel betalen.   
 

 
 
Aanscherpen van de norm wat mensen maximaal nog maar voor het kopen van een woning kunnen 
lenen zorgt dat de prijzen van woningen gemiddeld met 20% dalen. Om te voorkomen dat mensen 
door toepassen van verkeerde leennormen in het verleden te veel voor het kopen van hun woning 
hebben betaald en geleend. Door invoeren van de nieuwe leennormen in de financiële problemen 
komen. Zouden we net als in IJsland het gedeelte van de hypotheek wat betrekking heeft op 
financieren van de speculatieve bubbel kwijt kunnen schelden3. Alternatief is een overgangsregeling 
toepassen, zodat de prijzen van woningen geleidelijk en niet in één keer sterk dalen. 
 
Bij huurwoningen gelden in principe dezelfde problemen als bij koopwoningen. In de maandelijkse 
huurprijzen van huurwoningen zijn meestal ook te hoge kosten voor grond en rente versleuteld. Dat dit 
in de specificatie van de huurnota niet duidelijk is te zien is niet relevant. Probleem wat bij het bepalen 
van de huurprijzen meestal er nog bij komt. Is dat vaak met afschrijving/ terugverdienperiode van 30 
jaar wordt gerekend, terwijl woningen in praktijk meestal veel langer mee gaan. Het rekenen met een 
te korte afschrijving/ terugverdienperiode is een verborgen vorm van rente/winst. In figuur hieronder 
zijn de effecten van rente en verlengen van de terugverdientijd weergegeven. 

                                                           

2
 http://adbroere.nl/web/nl/columns/geld-komt-uit-het-niets.php 

3
 http://www.politalk.nl/2013/12/03/econoom-bezemer-kabinet-moet-hypotheekschulden-deels-kwijtschelden-net-als-in-ijsland/ 

Woningwaarde / hypotheek Eerlijk Huidig

Nieuwbouwkosten gemiddelde koopwoning(1) € 200.000 € 200.000

Kalegrondprijs (speculatieve bubbel) 50.000

Correctie voor staat van onderhoud etc.

Totaal aanschafprijs / leenbedrag hypotheek € 200.000 € 250.000

Gemiddelde loon / prijsstijging (inflatie) per jaar 0,60% 0,60%

Marge voor de bank(2) 0,50% 3,50%

Totaal rentepercentage per jaar 1,10% 4,10%

Totaal hypotheekkosten 30 jaar € 236.000 € 439.000

Hypotheekkosten per maand € 656 € 1.219

1) Incl. kosten aanleg nutsvoorzieningen (gas, water, elektra, riool, kabel, wegen)

2) Marge bij kolom huidig is structureel gemiddelde sinds 1970



 
 
In het hiervoor getoonde rekenvoorbeeld kunnen we duidelijk zien dat door verlagen van de rente en 
verlengen van de afschrijving/ terugverdientijd de huren met 75% verlaagd kunnen worden. Dit is 
mogelijk als we een eerlijk rentebeleid voeren en woningen van goede kwaliteit bouwen die 600 jaar of 
langer mee gaan. Dit is goed voor het milieu en de betaalbaarheid van de woningen voor de huurders. 
 
In de vrijesector betalen mensen nu over het algemeen (fors) hogere huren dan bij de sociale sector. 
En bestaan de huren na aftrek van € 100 tot € 150 service/ onderhoudskosten per maand. Bijna 
helemaal uit overbodige winst (te hoge grondprijs, winst van banken en de verhuurders/beleggers). 
Dit probleem kan opgelost worden door de norm wat wettelijk maximaal aan huur gerekend mag 
worden te verlagen naar bijvoorbeeld 2% of 3% per jaar van de nieuwbouwkosten van de woning. 
Deze huurnorm is inclusief kosten voor service/onderhoud. En exclusief kosten voor de speculatieve 
bubbel in de prijs van de woning, energie, water en gemeentelijke heffingen. 
 
De manier waarop we nu in Nederland gewend zijn om woningen te bouwen is te duur, inefficiënt, 
achterhaalt en niet duurzaam. Met de huidige bouwmethode kost het bouwen van een appartement 
van 70 m2 exclusief speculatieve bubbel ongeveer € 120.000. Met de bouwmethode wat in deze 
video4 is te zien kan hier een appartement van ongeveer 120 m2 voor gebouwd worden. Die 600 jaar 
mee gaat en eens in de 60 jaar een grootonderhoudsbeurt nodig heeft. Door gebruik van speciale 
isolatie 80% minder energie nodig heeft dan wat een woning in Nederland nu gebruikt. En met gebruik 
van aardwarmte en zonnecelramen 100% in de eigen behoefte aan energie kan voorzien. Met deze 
nieuwe bouwmethode is het mogelijk om (nadat de fundering is gelegd) in een periode van twee 
maanden in plaats van jaren wat we nu gewend zijn een zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijk 
voor 10.000 inwoners (620.000 m2) te bouwen. Met de manier waarop we nu nog steeds steden 
bouwen is behoefte aan vervoer en gebruik van de auto bijna maximaal. Door woonwijken zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend te maken kan behoefte aan vervoer met ongeveer 75% en de behoefte aan 
auto’s met ongeveer 90% verlaagd worden. Dit is duurzaam en in lijn met het advies wat in het rapport 
van de club van Rome in 1973 en diverse andere auteurs zoals5 en6 al in de jaren zestig is gegeven. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=PyxwgLYbAk0 

5
 http://frontierworld.nl/stefan-denaerde.html/ 

6
 https://www.thevenusproject.com/ 

Huurkosten per maand(1)(2)

Rente per jaar(3)(4) 1,5% 4,0%

Huur bij afschrijving / terugverdientijd 30 jaar € 463 € 613

Huur bij afschrijving / terugverdientijd 60 jaar € 295 € 463

Huur bij afschrijving / terugverdientijd 100 jaar € 228 € 417

Huur bij afschrijving / terugverdientijd 140 jaar € 200 € 405

Huur bij afschrijving / terugverdientijd 600 jaar € 153 € 400

1) Appartement 70 m2, bouwkosten excl. speculatieve bubbel € 120.000

2) Huur is incl. € 100 service / onderhoudskosten per maand

3) Bij een gemiddelde loon / prijsstijging (inflatie) van 1% per jaar

4) Rente voor inflatie wordt via jaarlijkse verhoging van de huren betaald


