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Lankhorst 
tot dit vraagstuk. Het gaat voor mij in de eerste plaats om 
een goede huisvesting van ons gehele volk en dan op verant-
woorde wijze ingepast in de toch al betrekkelijk geringe ruim-
te die wij daarvoor in ons kleine land hebben. Nu veronder-
stel ik dat de Minister zal zeggen: Dat geldt ook voor mijn 
beleid, en daar ben ik dan blij om. Wanneer ik spreek van 
een goede huisvesting, bedoel ik dat de woningvoorziening zal 
mocen beantwoorden aan de eisen die men niet alleen nu, 
maar ook in de naaste toekomst daaraan kan stellen. Voorts 
zullen dan de huren zodanig in de inkomens moeten worden 
ingepast, dat vooral ook de grote groep van loontrekkenden 
— ik heb het dus niet uitsluitend over de sociaal zwakken 
- de huur zal kunnen betalen zonder dat andere levensbe-
hoefien daurdoor in het gedrang komen. Het is naar mijn 
mening onjuist, wanneer de relatie huur-inkomen uitsluitend 
wordt gelegd bij de huurders van woningwetwoningen en dan 
nog alleen maar om vast te stellen, welke inkomens in ver-
houding tot de huur eigenlijk te hoog zijn. De relatie huur — 
inkomen dient in de eerste plaats te worden gebezigd om na 
te gaan, wat de maximale huur mag zijn voor de grote groep 
van loontrekkenden. Ik zou de bewindsman de vraag willen 
stellen, of hij de opvatting deelt, dat bij alle activiteiten op 
het terrein van de woningbouw, de woningrestauratie, de 
krotttenvervanging en de verhuur van woningen voorop dient 
te staan het verlenen van een goede huisvesting voor het 
gehele volk tegen een huur, die uit de thans geldende lonen 
en inkomens betaald kan worden. Dat wil dus zeggen dat 
alle andere belangen - ik denk dan aan de beleggers- en ex-
p'.oiiantenbelangen — daaraan ondergeschikt dienen te zijn, 
omdat de hoofdzaak van een woning is het verlenen van huis-
vesting. Dit door mij gestelde algemene uitgangspunt in aan-
merking nemende, ligt het m.i. voor de hand dat wij de 
woonvoorzieningen het veiligst in handen achten bij de wo-
ningbouwcoöperaties. 

Bij deze instellingen prevaleert immers in elk geval niet 
het beleggers- en exploitantenbelang, maar de taak, goede 
huisvesting te verienen. Dat ook de woningbouwverenigingen 
dit het liefst doen met een sluitende exploitatie, waarin een 
redelijke afschrijving voor vervanging is begrepen, is duide-
lijk. Lukt dit onverhoopt niet, doordat nu eenmaal de lonen 
en inkomens niet toereikend zijn om de kostprijshuur te be-
talen, dan ben ik van mening dat deze instellingen — in het 
huidige systeem ook de gemeenten — recht hebben op een 
overheidssubsidie die het exploitatietekort dekt. Het bezwaar, 
dat de woningbouwverenigingen — en dus ook de gemcen-
ten nu — dan in een bevoorrechte positie zouden komen te 
verkeren, maakt op mij niet zoveel indruk. Op grond name-
lijk van de positieve instelling ten opzichte van het begrip 
„verlenen van goede huisvesting tegen betaalbare huur" en 
het feit, dat deze instellingen geen andere belangen in het ge-
ding brengen, verdienen zij deze overheidssteun, wanneer dit 
noodzakelijk is om hun taak op de juiste wijze uit te voeren. 

Ik wil dan ook wel zeggen, dat mijn fractie het een gun-
stige ontwikkeling vond, dat na de oorlog door het grote 
aantal woningwetwoningen, dat in het bouwprogramma zat, 
langzaam maar zeker een groter deel van het nationale 
woningbezit in beheer kwam bij de woningbouwvereni-
gingen, en het zou ons bijzonder teleurstellen, als daarin een 
wijziging kwam. Wij zouden het eerder als een vooruitgang 
beschouwen, indien op den duur het gehele nationale woning-
bezit in beheer zou komen bij dergelijke instellingen. 

In dit opzicht ga ik waarschijnlijk iets verder dan de heer 
Andriessen. In mijn aantekeningen had ik aanvankelijk staan, 
dat ik mij waarschijnlijk wat radicaler opstelde, maar sinds-
dien is er enige begripsverwarring gekomen over het woord 
„radicaal". De heer Andriessen heeft, krachtens zijn uitlatin-
gen in de openbare commissievergadering, gezegd, dat naar 
zijn opvatting de woningwetbouw in elk geval niet tot de rand-
verschijnselen mocht worden teruggedrongen. Ik ben van 
mening, dat de heer Andriessen zelfs daarop geen positief 
antwoord van de Minister heeft gekregen, tenzij de heer An-
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driessen de mededeling van de bewindsman, dat de woning-
wetbouw in ons land zijn plaats zal weten te vinden te mid-
den van andere vormen, waarin wij in onze woningbehoefte 
zullen voorzien, als een positief antwoord heeft opgevat. De 
Minister heeft hieraan bovendien nog toegevoegd, dat hij 
het beleid voor 1968 niet in die zin beschouwt, dat hij al 
weet, hoe hij dit in 1969 of 1970 zal continueren. Dit zal 
men als weinig hoopgevend kunnen opvatten. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is op grond van het voorgaan-
de ook duidelijk, dat ik ernstig bezwaar maak tegen de ver-
laging van het aantal woningwetwoningen in het bouwpro-
gramma voor 1968, ook al is dit dan een geclausuleerde ver-
laging. Het betekent in feite de wens, om te buigen naar een 
vooroorlogse situatie, die toch echt niet zo gunstig was en 
die voor een belangrijk deel ook aansprakelijk is voor het 
kwantitatieve woningtekort, dat wij nu hebben. Ik ben het 
namelijk niet eens met de heer Wiegel, dat — maar mis-
schien heeft hij het zo ook niet bedoeld - het stilstaan van 
de bouw tijdens de oorlog het kwantitatieve woningtekort 
zou hebben opgeleverd. Ook het ongunstige beheer van een 
groot deel van de woningvoorraad voor de oorlog is aanlei-
ding geworden tot de snelle verkrotting, tot het snelle weg-
vallen van die woningvoorraad. Ik heb de indruk, dat vele 
huiseigenaren voor de oorlog - zij waren daarvoor niet hele-
maal verantwoordelijk, er waren omstandigheden, die tot een 
minder goed beheer van die huizen leidden — eigenlijk wel een 
huurbescherming hadden willen hebben, maar dan in omge-
keerde zin dan nu. 

Voorts heb ik bezwaren tegen het feit, dat woningweiwo-
ningen aan huurders worden verkocht. Ik meen, dat deze wo-
ningen niet voor dat doel zijn gebouwd. De Regering acht 
het bovendien onjuist, dat huurders van woningwetwoningen, 
die in verhouding tot de huur een te hoog inkomen genieten, 
van de in die woning gestoken subsidie profiteren, en ik be-
grijp niet, dat de Regering er geen bezwaar tegen heeft, dat 
de huurders wel door middel van koop de voordelen van de 
geïnvesteerde subsidie opstrijken. Bovendien zou mijn be-
zwaar nog niet zo erg belangrijk zijn, als ik de zekerheid 
had, dat deze huurder-kopers in deze huizen bleven zitten, 
maar ongetwijfeld zal na kortere of langere tijd zo'n huis 
worden doorverkocht tegen hogere prijzen. Ik vind het rusti-
ger, wanneer deze woningwetwoningen onder beheer van de 
woningbouwcorporaties blijven. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot de huurlibera-
lisatie heb ik de indruk, dat de Minister wat erg lichtvaardig 
tot conclusies komt. De Handelingen van de openbare com-
missievergadering nog eens doorlezende, kwam ik op blz. 44 
een conclusie tegen, die luidt: 

„Die huurliberalisatie stimuleert de bouw en leidt 
tot verbetering van het woningbezit en tot meer tevre-
denheid van de mensen, die dan beter passen bij hun 
huis.". 

Ik meen, dat dit meer wishfull thinking is dan feitelijke 
constatering. Met de opmerking van de Minister, dat bij huur-
liberalisatie men in sommige gevallen met een hogere huur 
zal worden geconfronteerd, maar dat men dan in even zo-
veel gevallen soms heel lang voor een te lage huur heeft mo-
gen wonen, ben ik het beslist niet eens. Ik heb er in de com-
missievergadering al op gewezen, dat die lagere huur een 
onderdeel vormde van een loon- en prijspolitiek. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Wiegel wil ik mijn excuus 
maken, dat ik hem bij zijn maidenspeech heb geïnterrumpeerd. 
Ik heb hem al enige malen horen spreken en het was mij ont-
gaan, dat het voor het eerst was, dat ik hem hier hoorde 
spreken. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Iemand, die zijn maidenspeech 
houdt, niet interrumperen is, geloof ik, een wat ouderwetse 
gewoonte. 

TWEEDE KAMER 

u102113
Markering


