
PvdA Plan 

Weg uit de crises op de bouw- en woningmarkt 
PvdA zet starters en woningzoekers centraal 

600 miljoen overdrachtsbelasting beter inzetten  

 

• Huidige inzet verlaging overdrachtsbelasting is geldverspilling: kosten belastingbetaler 

tussen de 100.000 en 231.000 euro per huis. 

• Kortzichtig beleid Kabinet Rutte doet bouw- en woningmarkt vastlopen 

• PvdA wil budget overdrachtsbelasting anders inzetten per 1 jan. as. 

• Nieuwe kansen voor starters en woningzoekers; Stimulering van de bouw; Zeker stellen 

werkgelegenheid bouwvakkers  

 

Nooit eerder in de naoorlogse geschiedenis konden zo weinig Nederlanders het huis van hun 

droom kopen of huren als tijdens dit kabinet Rutte. Zelden werden zoveel bouwvakkers 

werkeloos en gingen aannemers failliet als onder het kabinet Rutte. Zelden zal een kabinet ook 

zoveel tegenstrijdige besluiten hebben genomen in een tijd van crises als in dit kabinet.   

De PvdA presenteert in aanloop naar het debat over de woonvisie van het kabinet Rutte haar 

eigen plan om de bouw- en woningmarkt op korte termijn effectief te stimuleren. 

 

De aanleiding voor het PvdA voorstel:  

In de troonrede werd al met geen woord gerept over de zorgelijke toestand van de Nederlandse 

volkshuisvesting en van onze bouwsector. Het kabinet presenteerde deze zomer haar integrale 

woonvisie. Integraal? Er wordt geen enkele maatregel voorgesteld tot verbetering van de 

koopmarkt.  Wat rest is paniekvoetbal. De ministers Donner en de Jager besturen als een kip 

zonder kop. De maatregelen vliegen alle kanten op. 

 

Meest recent was er de noodgreep met de overdrachtsbelasting midden in de zomer. De 

slechtste tijd om de huizenmarkt te stimuleren. De maatregel werd vervolgens gevolgd door een 

aanscherping van de hypotheek verstrekking door de banken. Weg winst. En nu houdt het 

kabinet vast aan de verlaging van de Nationale hypotheekgarantie, waardoor weer minder 

mensen een huis kunnen kopen. Een budget voor Startersleningen waar de PvdA vorig jaar al 

een amendement voor indiende werd destijds afgewezen. Terwijl starters bij uitstek de 

doelgroep vormt die de woningmarkt kan vlot trekken. 

 

In de huurmarkt is het kabinet zo mogelijk nog kortzichtiger. Huishoudinkomens van boven de 

33.000 euro mogen geen corporatiewoning meer huren. Willen ze nu nog verhuizen dan moeten 

ze op de markt huren of kopen. Een hypotheek krijgen ze helaas niet, een huurwoning op de 

markt is veelal onbetaalbaar. Hardwerkende Nederlanders kunnen geen kant meer op. 

 

Maar ook voor de huishoudens die minder dan 33.000 euro verdienen is er slecht nieuws. De 

huren voor woningen voor huurders met inkomens onder de 33.000 euro mogen in steden als 

Eindhoven, Utrecht, Leiden, en Amsterdam door dit kabinetsbeleid stijgen met maximaal 120 

euro per maand als de woning vrijkomt. Stel een politieagent of verpleegster of onderwijzer wil 

graag wat groter wonen en kan daar 100 euro per maand meer voor betalen. Hij of zij betaalt nu 

400 euro per maand huur.  Maar de vrijkomende grotere woning van 500 is inmiddels verhoogd 

door het nieuwe beleid naar 620 euro. De ironie wil dat elke vrijkomende woning die nu nog 

vrijkomt geen enkele verbetering voor een nieuwe huurder zal opleveren. De huurder blijft dus 

zitten waar hij zit en verroerd zich niet. Kortom,  dit is het meest kortzichtige 

volkhuisvestingsbeleid uit de Nederlandse naoorlogse geschiedenis.  

 



 

 

 

 

Het PvdA plan: Starter en woningzoekers centraal 

600 miljoen overdrachtsbelasting effectief inzetten 

 

De PvdA stelt voor om op korte termijn met een uitgebreid pakket maatregelen starters, 

woningzoekers, bouwvakkers en bouwbedrijven radicaal te steunen. De tijd voor 

halfslachtigheid is voorbij.  De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting is geldverspilling. 

Per verkocht huis heeft dit de belastingbetaler zelfs in de meest gunstige berekening meer dan 

een ton per huis gekocht.  

 

A. Stimuleringspakket van 1 januari 2012 t/m 1 juli 2012 

 

1. Creëer een nieuw budget voor startersleningen; Starters zijn de cruciale groep om de 

woningmarkt op korte termijn vlot te trekken. Doel tenminste 15.000 extra aankopen 

mogelijk maken die vervolgens een vier-tot vijfvoudig verhuiseffect te weeg brengen. 

Budget 80 miljoen Euro 

2. Breng de Overdrachtsbelasting naar 0% vanaf 1 januari 2012  voor starters. Budget 320 

miljoen Euro 

3. Geef een tijdelijke verhuispremie aan alleenstaanden die een eengezinswoning achterlaten 

Budget 25 miljoen Euro 

4. Handhaaf de Nationale hypotheekgarantie op 365.000. Verlaging van het garantiebedrag 

betekent minder kansen voor middeninkomens. 

5. Kies voor maatwerk bij de hypotheekverstrekking. 

6. Investeer in de bouw van woningen en de leefbaarheid van dorpen en oude wijken via een 

nieuw Stads- en Dorpvernieuwingsfonds.  Budget 100 miljoen euro 

7. Stijgende energielasten brengen de betaalbaarheid van het wonen in gevaar. Verlaag 

daarom de BTW voor verbouwingen naar 6%  voor energiebesparende investeringen. 

Budget: 75 miljoen Euro 

8. Eis bij de Europese Commissie opschorting van de maatregel om sociale huurwoningen 

alleen beschikbaar te laten zijn voor inkomens onder de 33.000. 

9. Schort de verhoging van de huren met 120 Euro per maand in schaarste gebieden op. 

 

B. Hervorm de woningmarkt voor de toekomst  

Gebruik de periode tot de zomer van 2012 om met een Nationaal Woonakkoord te komen. 

Besluit zomer 2012. Invoerdatum woonakkoord vanaf 2016. Daarbij moet de 

Hypotheekrenteaftrek als onderdeel van een Nationaal Woonakkoord toekomstbestendig 

worden. Kopers moet snel langjarige zekerheid worden geboden over de financiering van hun 

woning. Doelstelling van de aanpassing van de HRA is de verstoring van de woningmarkt 

tegengaan, starters weer kansen geven, hoge schuldenlast van gezinnen beperken en de 

torenhoge kosten voor de schatkist terugbrengen. In het Nationaal Woonakkoord zal de 

structurele verlaging van de overdrachtsbelasting betrokken moeten worden. En er zal weer 

beweging in de huurmarkt moeten komen. Daarvoor zijn uiteenlopende maatregelen nodig.  

In het Nationaal Woonakkoord kunnen ook de meest succesvolle en noodzakelijke maatregelen 

uit het stimuleringspakket worden gecontinueerd. 

 

Financiering voorstel PvdA  

1. Budget kabinet tijdelijke verlaging Overdrachtsbelasting,  600 miljoen Euro, anders 

inzetten, zie onder A. 


