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"We moeten het
aanbod u�t de

soc�ale huur gaan
halen." 

De VVD ziet twee grote oorzaken van het huidge
tekort aan betaalbare woningen. Maaike Verhoef
vroeg Daniel Koerhuis van de VDD naar hun ideeën,
plannen en mogelijke oplossingen.   



De NVHP publiceert in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021
een aantal interviews waarin politiek woordvoerders worden gevraagd naar de plannen
van de partij. In deze derde publicatie vroeg bestuurslid van de NVHP Maaike Verhoef
Daniel Koerhuis naar de plannen van de VVD. Daniel is binnen de VVD verantwoordelijk
voor de portefeuille Wonen en Bouwen, zit al vier jaar in de Tweede Kamer en staat op
nummer 19 op de lijst: “ik wil door!”.

De VVD noemt in haar verkiezingsprogramma dat het belangrijk is dat er genoeg
betaalbare huizen zijn. Is het begrip ‘betaalbaar’ te concretiseren?
“De huizen zijn betaalbaar als middengroepen ook een huis kunnen kopen en huren. Op dit
moment gaat dat op twee plekken niet helemaal goed. Ten eerste stijgen de
nieuwbouwprijzen behoorlijk hard. De scherpe kantjes aan bijvoorbeeld verduurzamingseisen
werken kostenopdrijvend. En ten tweede bouwen we vaak een te hoog percentage sociale
huurwoningen als je kijkt naar de woningzoekenden in deze sector. Door scheefwoners lijkt
het alsof er een tekort aan sociale huurwoningen is, maar dit is niet het geval. Als deze
scheefwoners doorstromen, zijn er te veel sociale huurwoningen. Daaruit moeten we het
aanbod van de middenhuur en -koop onder andere gaan halen. Daarbij komt nog dat de
grondprijs erg hoog is en dat we te weinig grond bestemmen voor woningen. De Ladder voor
duurzame verstedelijking heeft ervoor gezorgd dat we voor wonen eerst binnen- en daarna
pas buitenstedelijk gaan bouwen, maar die binnenstedelijke grond is stukken duurder en zet
een rem op buitenstedelijk bouwen. Daarom willen wij de Ladder afschaffen. Wat hier ook nog
meespeelt is het schaarse aanbod van middenhuur- en koopwoningen, deze vraag drijft de
prijs natuurlijk ook. Ik probeer de politieke discussie naar de sociale huur te halen. We gaan
de middenhuur niet oplossen door een klein percentage dure huur aan te pakken, maar we
moeten het aanbod uit de sociale huur gaan halen.”

De VVD wil de
bouwplannen een boost

geven 



Die vraag naar woningen is de laatste jaren flink toegenomen. Had, met de kennis van
nu, de politiek deze krapte kunnen voorkomen? En zo ja, hoe?
“Vier jaar geleden begon ik als Tweede Kamerlid en toen zag ik de huidige krapte al
aankomen. Het woningtekort was toen al stijgende. Ik wilde graag portefeuillehouder van
Wonen en Bouwen worden, omdat hier echt iets moet gebeuren en ik hier iets wil veranderen.
Het eerste wat ik daarin heb gedaan is, samen met het CDA, de plannen op dit gebied in
kaart brengen. Het bleek dat de plannen niet voldoende waren. We moeten niet 10, maar 15
jaar vooruit plannen en het aantal geplande nieuwbouwwoningen lag veel te laag. Dertig
procent van de bouwplannen valt uit, dus ik neem er geen genoegen mee dat een aantal
partijen het plan voor 1 miljoen woningen prima vindt. Het besef dat de plannen ambitieuzer
moeten lijkt nog niet bij iedereen te zijn ingedaald. Ik probeer het een boost te geven, maar
dat gaat helaas langzaam.”

Jullie zetten dus in op flink meer woningbouw en meer sturing met een nationaal
bouwfonds. Is de VVD van oordeel dat gemeenten en provincies minder zeggenschap
moeten krijgen over bijvoorbeeld waar woningen gebouwd moeten worden? 
“We vinden wel dat provincies minder zeggenschap moeten krijgen. De overgrote
meerderheid van gemeentes wil bouwen, maar wordt geremd door de Ladder en provincies.
De rem moet eraf. Het is niet per se onze insteek om het Rijk meer zeggenschap te geven,
maar het is wel haar taak om te zorgen dat er plannen komen. Ook moet het Rijk het gesprek
met gemeentes en provincies aangaan. Als gemeentes en provincies niet willen bouwen
moeten we kunnen ingrijpen, zoals we hebben gedaan in Valkenburg bij Katwijk en zoals we
willen doen in Rijnenburg bij Utrecht. Daar moet gewoon gebouwd worden en is het nodig om
in te grijpen in ellenlange discussies. We moeten niet overal zomaar in gaan grijpen, dit zijn
twee voorbeelden. Als liberaal zijn wij op zoek naar de remmen en willen wij ruimte geven om
te gaan bouwen.” 

Volgens jullie verkiezingsprogramma zijn er dan nog extra stappen nodig zijn om
wonen betaalbaar te houden voor middeninkomens. Mede daarom pleiten jullie om de
barrières bij het afsluiten of veranderen van een hypotheek weg te nemen. Wat zijn
voor de VVD de belangrijkste barrières? 
“Zestig procent van de starters heeft de kosten koper niet. Daarom hebben we de
overdrachtsbelasting afgeschaft en de NHG-premie verlaagd. Sommige mensen maken zich
zorgen dat verdwijning of verlaging van deze drempels prijsopdrijvend werken, omdat er meer
mensen gaan bieden op woningen. Maar volgens mij werken juist startersleningen meer
prijsopdrijvend, omdat je daarmee het biedingsbedrag verhoogt. Daarom denk ik dat je beter
de barrières weg kan nemen, in plaats van het hypotheekbedrag zelf te verhogen. De
drempels die daarnaast nog bestaan zijn bijvoorbeeld de kosten voor een hypotheekadviseur,
notaris en makelaar en daar kunnen we eventueel iets met starterspremies gaan doen om
barrières weg te halen. 



Maar het begint met meer aanbod van middenhuur- en -koopwoningen. Als we meer gaan
bouwen, gaan de kosten ook omlaag. Dat blijven we wat mij betreft binnenstedelijk doen,
maar moeten we ook buitenstedelijk gaan doen. Daarnaast vind ik dat we het in de Kamer
ook moeten hebben over hypotheken voor flexwoningen. De aflossing hiervoor moet binnen
10 of 15 jaar worden voldaan. Maar dat is gek, want zo’n woning gaat veel langer mee. Voor
jezelf, of als restwaarde voor de hypotheekverstrekker. Daarom vind ik dat we moeten kijken
naar een aflossing van bijvoorbeeld 80%. Daar wil ik echt werk van gaan maken.
Flexwoningen en transformaties zijn echt een van de successen van de afgelopen jaren, daar
wil ik een boost aan gaan geven.”

Jullie zien het hoge percentage sociale huurwoningen ook als onderdeel van het
probleem. In deze sector pleiten jullie voor een inkomenstoets voor de bewoners om te
zien of de gevraagde sociale huur nog gepast is. Hoe groot taxeert de VVD op dit
moment het aantal scheefwoners? 
“De scheefwoners met een hoog inkomen zijn in kaart gebracht en dat zijn er bijna 250
duizend. Dan er is nog een groep die geen hoog inkomen heeft, maar wel meer verdient dan
de toewijzingsgrens voor de sociale huur. Dat zijn er nog een paar honderdduizend, maar is
niet de groep waar wij ons op richten. Wij richten ons echt op de eerste groep met hoge
inkomens. Het is de bedoeling dat ze gaan doorstromen en daarom gaan we hun huren
optrekken tot de kosten van een koopwoning. Er bestaat al een inkomensafhankelijke
huurverhoging, maar boven de toewijzingsgrens betaalt iedereen dezelfde verhoging. Of je
nou een euro of een paar honderd boven de grens zit. Dit is niet helemaal eerlijk en daarom
zijn woningcorporaties ook huiverig om deze regeling in te zetten. Daarnaast geldt er op dit
moment een uitzondering voor gezinnen en AOW’ers, dus komen er op dit moment weinig
mensen in aanmerking voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij pleiten voor een
verbeterde versie van deze regeling waarin wij ons alleen richten op de hoge inkomens en
geen uitzonderingen meer toestaan.”

Is er nog een advies of aandachtspunt wat jij onze achterban van hypotheekadviseurs
nog mee zou willen geven? 
“Als landelijke politiek willen wij flexwoningen als een nieuw woonsegment gaan organiseren
en ik zou het heel fijn vinden als zij daarbij zouden willen helpen. Dat kan bijvoorbeeld door
mee te denken over de geschatte restwaarde van een flexwoning na 15 jaar. Wij willen ook
haalbare en betaalbare verduurzaming. Een hypotheek blijft daar toch de beste financiering
voor. Het geeft de meeste zekerheid en de laagste rente. Na de aankoop van een huis mag je
tot 6% en twee jaar na de aankoop extra lenen voor verduurzaming, ik zou graag zien dat
deze grenzen ruimer worden. Wij willen als VVD regels voor hypotheekverstrekking weghalen
en meer maatwerk mogelijk maken. Met de financieringsverstrekkers moeten we hiervoor nog
een oplossing zien te vinden. Als daar ideeën over zijn hoor ik die graag!"


