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"Het gaat h�er n�et over
het zomaar stapelen van
stenen en het onderl�ng
verhandelen h�ervan..." 

Turhan Özgüner las het verkiezingsprogramma van de
ChristenUnie en stelde een aantal kritische vragen over
onder andere het disfunctioneren van de Nederlandse
vrije huurmarkt en de plannen voor mensen met een
modaal inkomen.
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In de tweede publicatie als onderdeel van de nieuwe miniserie van de NVHP sprak
Turhan Özgüner met Pieter Grinwis, kandidaat van de ChristenUnie. Deze partij heeft in
het verkiezingsprogramma drie grote focuspunten op het gebied van wonen: het
aanbod van woningen vergroten, zorgen voor betaalbaarheid en verduurzamen. “Het
gaat hier niet over het zomaar stapelen van stenen en het onderling verhandelen
hiervan, maar om een samenlevingsvraagstuk, de inrichting hiervan is bepalend voor
alles”.

In het programma van de ChristenUnie staan een aantal plannen die betrekking hebben
op de vrije huurmarkt, die op dit moment volgens jullie in grote delen van Nederland
niet goed functioneert. Hoe komt dat?
“Dit heeft natuurlijk te maken met krapte en schaarste, met ruimtelijke ordening, met de fiscaal

ongelijke behandeling van kopen en huren, maar ook met de omgang van de Rijksoverheid

met woningcorporaties. De overheid heeft de woningcorporaties sinds het kabinet Rutte II als

probleem behandeld in plaats van als oplossing. Met als dieptepunt de zogenaamd tijdelijke

verhuurderheffing. Hierdoor loopt er elk jaar 1,7 miljard euro uit de woningmarkt die

geïnvesteerd had moeten worden in betaalbare nieuwbouw en woningverduurzaming. Wat mij

betreft gaat deze én de markttoets van tafel, zodat woningcorporaties ook volop gaan bouwen

in het segment boven de sociale huur. Daarmee hoop ik dat, in combinatie met een fiscaal

gelijke behandeling, de ongelijkheid richting huurders ten opzichte van kopers gaat

verdwijnen.”

De woningmarkt is decennialang scheefgegroeid: in 2015 steeg de woonquote van
huurders, terwijl die van woningeigenaren daalde. Wat is naar jullie oordeel een
redelijke woonquote?
“Een woonquote is geen keiharde norm en het is niet de bedoeling dat genoemde cijfers hun

eigen leven gaan leiden. Maar ik vind het absurd dat sommige mensen 50% van hun loon

afstaan aan huur. 

De ChristenUnie gaat
voor een land waar het

goed wonen is



Het kernprobleem zit hier bij een jongere doelgroep die niet kan kopen en waarbij de

problemen op de woningmarkt en arbeidsmarkt samenkomen. Aan de woonkant is er krapte,

ze kunnen geen huis kopen en de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang, dus

moeten ze naar de vrije sector waar hoge prijzen gelden. Zo starten veel jongeren

tegenwoordig op de woningmarkt, zonder mogelijkheid om te sparen en om op te klimmen.”

“Dat het Nibud het tweede inkomen, van een minstverdienende partner, elk jaar weer meer

mee laat tellen bij het verkrijgen van een hypotheek zie ik ook als onderdeel van dit probleem

en vind ik niet verstandig. Macro betekent dit namelijk dat er meer financieringsruimte is en

dat zie ik, evenals De Nederlandsche Bank, als medeoorzaak van de hoge koopprijs. Voor

alleenstaanden en kostwinners wordt het daardoor nog moeilijker om de markt te betreden. In

grote steden is dit de helft van de bevolking. Het is dus niet rechtvaardig en verstandig om de

ruimte voor tweeverdieners nog groter te maken.”

De ChristenUnie is van plan om met name veel betaalbare huurwoningen te bouwen in
de vrije sector. Worden huishoudens met een modaal inkomen, die nu de dupe zijn,
hiermee wel geholpen? Hoe gaan jullie mensen uit deze groep die willen kopen helpen?
“Wij willen niet alleen huurwoningen gaan bouwen, maar dit is, nationaal gezien, wel een klein

segment waar we relatief een grote inspanning moeten doen. We zijn ook van plan om te

investeren in koopwoningen. In de stad wil je juist graag een krachtige middenklasse houden,

dat is nu een probleem, terwijl woningen voor gezinnen ook in steden nodig zijn. Het is niet of

of, maar en en. Landelijk is er nauwelijks een tekort aan juffen en meesters, maar in de

steden wel. Deze mensen verdienen een plekje in onze steden, maar hebben het nu echt

zwaar met het kopen van een huis. We kunnen ze bijvoorbeeld helpen met concepten als

koop-later-woningen (huren met een recht op koop) die starters met een modaal inkomen

uitzicht geven op een eigen woning. En aan de woningbouwkant is er sowieso nog veel

mogelijk om woningen innovatiever en goedkoper te bouwen.”

De ChristenUnie stelt dat investeren in stenen ook investeren in je pensioen is. Maar
stenen kun je niet eten. Hoe denkt de ChristenUnie over de situatie dat ouderen straks
een woning zonder schuld hebben, maar geen geld om boodschappen te doen? Hoe
voorkom je nieuwe armoe en zou een verzilverhypotheek een oplossing kunnen zijn?
“Dit is een zeer terecht punt, waar we over na hebben gedacht. De vraag is hier wat

vermogen is. Een huurder zet geld op zijn spaarrekening, een koper ziet de waarde van zijn

woning stijgen. Principieel zit daar geen verschil, dus het is vreemd om dit fiscaal wel anders

te behandelen. Wij stellen dan ook voor om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen

en de woning van box 1 naar box 3 te brengen. In box 3 geldt geen aflossingseis van 100%,

zoals in box 1, maar van 50%. Dat schept ruimte, zodat je niet in een kast van een huis zit die

je niet kunt eten.



Voor veel ouderen die hun hypotheek hebben afgelost zou een verzilverhypotheek een

oplossing kunnen zijn, maar de loan-to-income is hier nu vaak het probleem. Ik zou daar

kijken naar de werkelijke lasten. Wees soepeler bij ouderen met de loan-to-income, op

voorwaarde dat er een gedegen plan ligt. We moeten hier creatiever zijn en meer maatwerk

leveren aan oudere eigenaar-bewoners, zodat zij en kunnen blijven wonen in hun huis dat

inmiddels misschien veel waard is en goed rond kunnen komen. Ik denk dat

hypotheekadviseurs met een keurmerk dit prima kunnen oplossen, als ze door de overheid de

ruimte hiervoor wordt geboden. Tegelijkertijd is het zonde dat ouderen blijven wonen in een

huis waar ook een gezin kan wonen.”

Een ander focuspunt in jullie programma is verduurzaming. Hoe denkt de ChristenUnie
hierover?
“We hebben maar één aarde en die hebben we in bruikleen. Deze moeten we net zo goed,

maar liefst nog beter, doorgeven aan de volgende generatie. Laten we dus zuinig zijn op onze

aarde en er goed voor zorgen. Dit is ons motief om ons in te zetten voor verduurzaming.

Daarnaast vinden wij het zonde dat we sinds de industriële revolutie er in een paar generaties

gigantisch veel grondstoffen doorheen hebben gejaagd. Ook voor de bebouwde omgeving

betekent dit dat we moeten ingrijpen. Ja,  verduurzamen vergt een grote inspanning, de CO2-

reductie is nog niet heel indrukwekkend en verduurzaming van huizen kost relatief veel geld.

Daarom zetten trekken we stevig geld uit voor het beter isoleren van huizen. Wij willen echt

met isolatiebrigades de steden en dorpen in. Zo helpen we mensen met

financieringsmogelijkheden, subsidies en ontzorgen we ze, zodat ze niet meer afhankelijk zijn

van hun cv-ketel. We moeten hierbij niet alleen kijken naar energiezuinigheid en

betaalbaarheid, maar ook kijken naar het comfort. Betere isolatie levert namelijk ook meer

wooncomfort op. Zo kunnen we mensen over de hobbel heen krijgen en hierin zie ik ook een

rol voor hypothecair planners.”  

Zou je deze laatstgenoemden nog wat mee willen geven?
“Ik heb vertrouwen in de beroepsgroep en hoop dat jullie, met jullie expertise en kennis van

de consumenten, iets goeds kunnen doen, zodat jullie klanten een fijn en duurzaam huis

vinden. Ik zou nog willen meegeven: denk bij elk individueel advies ook aan het macrogevolg

ervan. Je kunt natuurlijk de randen opzoeken per individu, maar wat betekent dat onder de

streep? Wat als je elke dag dat advies aan iedere klant zou geven, wat zou daarvan dan het

gevolg voor de woningmarkt zijn ? Ik zou willen zeggen: zorg niet alleen goed voor de klant,

zorg ook goed voor het land.”


