
, 
 

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15,
16 en 17 maart 2021 publiceert de NVHP een aantal
interviews met de politiek woordvoerders van de
huidige coalitiepartijen. Ze worden gevraagd naar de
ideeën en plannen van hun partij. In deze vierde en
laatste publicatie vroeg Ronald Touwslager Faissal
Boulakjar namens D66. Faissal is sinds 2018
woordvoerder over het woondossier van D66 in de
gemeenteraad van Breda omdat hij de problemen op
de woningmarkt van dichtbij meemaakte: “de
uitdaging is groot!”. Hij is nu kandidaat-Kamerlid voor
D66.

Tijdens de vorige crisis stopten we met bouwen. Die
fout willen jullie niet meer maken en D66 pleit er, net
als de meeste andere partijen, voor om veel woningen
te gaan bouwen. De formatie zal op dit punt dus

waarschijnlijk snel gaan. De verschillen zitten echter in de plannen over de manier
waarop. Waar gaan we, naar jullie visie, die woningen bouwen?

“Het klopt inderdaad dat bijna iedereen minimaal een miljoen woningen wil gaan bouwen.
Op dat punt komen we er hopelijk wel vlot uit. Dat is ook nodig, want vanaf dag 1 moet een
nieuw ministerie van Wonen aan de slag met de woningbouw. De uitdaging is hier groot, de
stille ramp op de woningmarkt wordt steeds luider. Gelukkig hebben bijna alle partijen de
drive en ambitie om hiermee aan de slag te gaan. Ik hoop dat deze partijen ook duidelijke
keuzes durven te maken in de stikstofcrisis. Als D66 hebben wij voorkeur voor
binnenstedelijk bouwen. Binnen de steden zijn voorzieningen en infrastructuur aanwezig en
is volgens ons nog genoeg plek. Voor de buitenstedelijke bouw moet een minister vanuit het
Rijk met lokale overheden kijken naar kansen en mogelijkheden om het op een verstandige
manier te doen. Hier willen wij gebruik maken van slimme verbindingen en geen tijd
verspillen met onnodige procedures. De minister houdt een stok achter de deur en kan
procedures versnellen, maar in Nederland moet er plaats blijven voor overleg. Lokale
overheden hebben het beste zicht op de lokale situatie. Een samenwerking met het Rijk als
de regisseur moet partijen bij elkaar brengen en woningen realiseren. In Breda zien we
bijvoorbeeld dat de termijn voor realisatie van een plan voor woningbouw is teruggebracht
van gemiddeld 400 naar 100 dagen.”

Aan de vraagzijde is het voor starters niet te doen om aan een woning te komen.
Het afschaffen van de overdrachtsbelasting is teniet gedaan door een prijsstijging
van 9%. Hoe gaat D66 voorkomen dat de prijzen nog verder gaan stijgen en de
betaalbaarheid nog slechter wordt? Hoe gaan we de balans tussen vraag een
aanbod terugvinden en bewaken?

“Wat wij proberen te doen is de positie van starters te versterken ten opzichte van
beleggers. De veranderingen in de overdrachtsbelastingen zorgen misschien op korte
termijn voor een piek, maar het scheelt al veel voor starters. De oplossing zit hier ook in
het bouwen en het oplossen van het tekort. Ondertussen moeten er (tijdelijke) maatregelen
komen zoals een transformatiebrigade, flexwoningen en kortere procedures. Op die manier
kunnen we de druk voor starters op de korte termijn verminderen. We moeten de
hypotheekrenteaftrek afbouwen, want dat werkt ook prijsopdrijvend. Wat ons betreft
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gebeurt dat de komende jaren. Mensen moeten daar wel goed op worden voorbereid. We
hebben daarnaast een groot plan waarmee we de ingewikkelde toeslagen afschaffen. Door
het verhogen van het minimumloon, halveren van de zorgpremie en gratis kinderopvang
neemt de afhankelijkheid van toeslagen af. Daarnaast krijgt iedereen in ons voorstel een
belastingkorting. Wanneer mensen geen of weinig belasting betalen, krijgen ze dit bedrag
uitgekeerd. Dit werkt ook als bijdrage voor de woonlasten, ongeacht woonvorm. Wij vinden
dat het niet moet uitmaken of iemand huurt of koopt en streven naar een eerlijke
woningmarkt. Dan zal de woningprijs ook gaan dalen zodat middengroepen makkelijker een
woning kunnen kopen. De enige echte oplossing is hier het bouwen van woningen en
daarbij moeten we ook kijken naar de wensen van mensen. Het gaat hier namelijk om het
huisvesten van mensen. Als zij niet kunnen wonen waar en hoe ze willen is het probleem
nog niet opgelost. We moeten dus ook kijken naar wat er nodig is, waar behoefte aan is en
met de tijd meegaan. Vraag en aanbod moeten in balans zijn.”

Maar daarnaast moet de drempel om een woning te kopen ook omlaag.
Bijvoorbeeld taxatierapporten kosten nu een paar honderd euro, de eisen worden
per 1 juli opgerekt en daardoor worden de rapporten honderden euro’s duurder.
De regelingen voor verduurzaming van de bestaande woningen zijn ook
ingewikkeld en het komt maar moeizaam op gang. Wat gaat D66 bijdragen aan
verduurzaming?

“Hier ligt een grote uitdaging. De taxatiebranche vindt de kwaliteit van een taxatierapport
erg belangrijk. Wat goed is, is dat het nieuwe taxatiemodel meer inzicht geef in
duurzaamheid en de bouwkundige staat van woningen. Op de lange termijn kan dit een
goede ontwikkeling zijn, maar hierbij vind ik het belangrijk om te voorkomen dat mensen
onnnodig op kosten worden gejaagd. Dit zullen we dus scherp in de gaten moeten gaan
houden. Het Europese beleid is gericht op kwaliteit en dat is goed, maar het moet niet
leiden tot allerlei rompslomp en een nieuw bureaucratisch model. Voor de bestaande
woningvoorraad willen wij de verhuurdersheffing van woningcorporaties omzetten naar een
fonds. Deze corporaties hebben namelijk veel woningen in hun bezit en kunnen met deze
miljarden snel verduurzamen en isoleren. Woningeigenaren moet je ondersteunen met
kennis en middelen. Isolatie is de beste manier om te verduurzamen en staat bij ons op
nummer 1, maar woningeigenaren weten niet waar ze moeten beginnen. Ik stel voor om
keukentafelgesprekken in te plannen met coaches en bemiddelaars, zij geven inzicht in
uitdagingen en behoeftes. We moeten het gesprek aangaan en woningbezitters financieel
ondersteunen. Niet alle woningen hoeven morgen duurzaam te zijn, maar we moeten een
plan hebben en zie de inrichting hiervan samen met woning- en energiecorporaties. Daarbij
moet er ruimte zijn voor maatwerkadvies en hebben sommige mensen een financieel
duwtje in de rug nodig.”

In jullie programma staat dat jullie huisjesmelkers willen aanpakken. Wat maakt
iemand een huisjesmelker? En hoe willen jullie concreet invulling gaan geven aan
deze belofte?

“Natuurlijk is niet elke verhuurder een huisjesmelker. Er zijn ook mensen die een nette prijs
vragen, maar huisjesmelkers zijn zij die misbruik maken van het woningtekort. Verhuurders
die geen net verhuurderschap laten zien kunnen we missen als kiespijn. Dit zien we vooral
in grote steden en moet door gemeentes worden tegengegaan. Je wilt huurders die het
moeilijk hebben niet onder druk zien van louche verhuurders. Deze willen we actief
bestrijden en gemeenten meer mogelijkheden geven om toe te zien op goed
verhuurderschap. Ook willen we de Huurcommissie versterken om op excessen te acteren.
Normale verhuurders die omzien naar hun huurders zien we als partners om betaalbare
woningen op de markt te brengen. Dat is een win-winsituatie voor gemeentes en huurders.”

Een recent rapport van de AFM waarschuwt voor problemen van woningbezitters
met een aflossingsvrije hypotheek. Daarbij komt de onzekerheid van de
hervormingen van het pensioenstelsel. Jullie stellen in het verkiezingsprogramma
een premievakantie voor, maar ben je niet bang dat mensen hierdoor in nog meer
problemen zullen komen?

“De problemen zitten hier vooral bij mensen met een 100% aflossingsvrije hypotheek. Ik
ben blij dat het nu niet meer mogelijk is om die nog af te sluiten en daar moeten we ook
niet naar terug gaan. Daarom pleiten wij voor een maximaal aflossingsvrij deel van 50% en
een verlaging van de hypotheekrenteaftrek. Een premievakantie geeft financiële ruimte en
daarbij zijn wij voor een langere hypotheeklooptijd van 40 jaar. Zo komt er ruimte vrij. Dit
soort voorstellen hebben uiteraard altijd mitsen en maren. Wij proberen mensen rust te
geven. Het is hier wel belangrijk om het gesprek aan te gaan met mensen en ze goed voor
te lichten als hypotheekadviseur. Mensen moeten wel weten en beseffen wat de gevolgen
zijn.”

Welk advies zou je onze achterban van hypotheekadviseurs nog willen meegeven?



“Iedereen is gebaat bij een gezonde en financieel sterke woningmarkt en dat begint bij een
goed advies. Als iedereen goed geadviseerd wordt komen zo min mogelijk mensen in de
problemen. Deze uitdaging moeten we de komende jaren samen gaan aanpakken. Dat
begint met goede fiscale regelingen en goede informatie naar de klanten toe. Het gaat
uiteindelijk om mensen huisvesten. Ik ben me met het dossier Wonen gaan bemoeien
omdat ik mensen met tegenzin zag vertrekken uit hun geliefde stad omdat ze geen woning
konden vinden. Dat is vreselijk. De uitdaging op dit gebied is groot, misschien wel de
grootste van de komende 10 jaar. Dit moeten we samen gaan doen. Dit begint bij de
hypotheekadviseurs.” 
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