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D e woonconsument in de jaren negentig
W. J. MUHS
De woonconsument mag zich vandaag
de dag verheugen in de warme belangstelling van onderzoek en beleid. Aan
de vooravond van de negentiger jaren
zullen beleidsbeslissingen worden genomen, mede op basis van en ook bekritiseerd door wetenschappelijk onderzoek, die in de komende jaren hun
invloed zullen hebben OD de daneliikse
realiteit van het wonen'van m%oenen
woonconsumenten in ons land. Aan
kwaliteit van onderzoek en beleid rnoeten derhalve hoge eisen worden ge-
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koopsector blijft vooralsnog buiten schot. Het
gaat echter niet alleen om gevolgen van financiele aard. Overheid en belangenorganisaties dienen ervoor te waken dat in de
nieuwe beleidsvisie verworven rechten van
de woonconsument in het geding zijn.
Om dit te kunnen bewerktelligen is meer inzicht in de positie van de woonconsument een
absolute vereiste. Daarbij dient bedacht te
worden dat de positievan de woonconsument
juist in haar volle breedte benaderd moetworden. lmmers vanuit de woonconsument bezien omvat het wonen meer dan het tegen een
bepaalde prijs aanschaffen of in het bezit nemen van een fysieke ruimte. Wonen is meer
dan bouwen, meer dan een dak boven je
hoofd, hoe belangrijk op zichzelf het fysieke
aanbod van woningen ook is. Het is in dit
verband dan ook positief te waarderen dat het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Maatscha~~eliike
en Dolitieke ontwikkelinaen hebben een hernieuwde belanastellina
Goor de vraagzijde van de wonGgmarG
gelnitieerd. De vraag naar woonruimte IS als
gevolg van demografische, economische en
sociaal-culturele factoren meer aedifferentieerd geworden en het overheidsbleid is, zoals blijkt uit de 'Ontwerp Nota Volkshuise jaren Negentig', sterker dan
icht op een meermarktconforme
de woninamarkt.
"
egingvan~etvolkshu~svestingsmende aandacht voor de
en de keuze voor meer
verheid vinden hun oorzaak
in meer algemene beleidslijnenvandereguletjng, zelfregulering en inkrimping van de
owerheidsuitgaven. Mogelijk hehben ook de
krisiet-vanlde Algemene Rekenkamer en de
&?sslraterf;van de Parlementaire Enqu6te
pisubWdies;de belangstelling voor volkshs~gs~irhmieuw
leven ingeblazen.
qgetegd, nietde overheid maar
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gen op rnaat - voor een ieder vast te houden.
Deze uitspraak behoeft een nadere toelich-.
ting.
I n de Ontwerp Nota wordt gesteld dat de zorg
voor een goede huisvesting in de eerste plaats
de verantwoordelijkheid is van ieder individu
en van maatschappelijke organisaties. De
Karakterisering van het
overheid verzorgt de spelregels voor het
volkshwimestinftkleid
maatschappelijk verkeer en houdt daar toeIn haar keuze voor bele~dsmstrumenten,d ~ e zicht op. Bovendien heeft zij tot taak, daar
gekarakter~seerdwordt door "meer markt, waar bij de vrije werking van de markt ongerninder overhe~d",neemt de r~jksoverhe~d
nog wenste maatschappelijke effecten optreden,
altljd als ultgangspunt art~kel22. Ild 2 van de i n te grijpen. Geven de beleidsopties in de
Grondwet "Bevordercng van voldoende woon- Ontwerp Nota voldoende garantie om de zo
gelegenhe~dIS voorwerp van zorg der overgenoemde ongewenste maatschappelijke efheld" De ~ n v u l l ~ n~g m p l ~ c e e reen
t
aantal fecten te voorkomen? Veel deskundigen op
"plussen en m~nnen"voor de consument,
het terrein van de volkshuisvesting waarwaarop ~knader zal Ingaan
schuwen voor een al te optimistische kijk op
Ten algemene geldt dat zowel voor- als nade- de werkelijkheid.
len van d ~ bele~d
t
In prlncrpe naar groepen Knelpunten doen zich voor in de beleidsprioriconsumenten gedlfferent~eerdmoeten wor- teiten. De uitgaven voor wonen zijn een subden De (woon)consument bestaat lmmers stantieel deel van de totale bestedingen van
nlet Een belangrijk ondersche~d tussen de consument, ook na correctie voor de overwoonconsumenten wordt gevormd door het heidsbijdragen aan wonen i n de vorm van
~nkomen,de bestedmgsru~mte Andere on- object- of subjectsubsidies. In de achterligdersche~dendekenmerken betreffen onder gende jaren is de woonlastenquote voor
meer leeft~jd,etnlcielt, ople~dmg,kennls en huurders, vooral voor die met lagere inkovaard~gheden, m o b ~ l ~ t eHet
~ t . voorgenomen mens, door verschillende oorzaken in niet gebele~dkan, zoals u net, voor tat van groepen ringe mate gestegen. Voor de jaren negentig
van woonconsumenten worden beoordeeld
zal deze stijging zich voortzetten: de individuele huursubsidie blijft voorlopig gehandPlussen
haafd, de objectsubsidies worden afgebouwd
Plussen van het voorgenomen beleid zijn toe- en de huren worden verhoogd. Getuige de
resultaten van een recente Delftse (Conijn,
nemende mogelijkheden voor consumenten
1989) studie zal de toename van de nettoom de eigen individuele en groepsgebonden
wensen en behoeften te kunnen bevredigen. huurquote groter zijn dan in de Ontwerp Nota
Zo leidt minder regelgeving i n de sfeer van wordt verondersteld. De 'zorgbreedte" van
het beleid, dat alleen op de zwaksten van de
distributiebeleid en huisvestingsvergunninsamenleving is gericht, krijgt daarmee we1
gen direct tot een grotere bewegingsruimte
voor de consument op de woningmarkt. Indi- een erg smalle basis.
De aan de 'zorgbreedte' gekoppelde doorstrorect wordt de consument minder met gebonden bestedingen geconfronteerd. Hoewel n u mingstaakstelling, zoals vervat in de Ontwerp
nog niet aantoonbaar, is te verwachten dat Nota, is enerzijds een beleidsnoodzaak om te
sommige groepen hiervan meer zullen profi- voorkomen dat de woonlastenquote voor bepaalde groepen woonconsumenten onaanteren dan anderen.
vaardbaar hoog wordt, maar is anderzijds uit
Minnen
een oogpunt van evenwichtig sociaal-cultuMmnen z ~ j nde gevaren verbonden aan het reel beleid een potentieel gevaarvolle onderneming. Segregatieverschijnselen kunnen
geheel of ten dele wegvallen van de bescherhet gevolg zijn van een op voornamelijkfinanmende functie van de overheid. De relatief
zwakke groepen woonconsumenten zullen ciele overwegingen steunend doorstromingsen woonruimteverdelingsbeleid. Door dergevan de mogelijkheden van 'meer markt'
grosso modo minder profiteren, c.q. meer na- lijkeverschijnselen dreigt een tweedeling van
delen ondervinden, dan de relat~efsterke de samenleving te ontstaan:
groepen woonconsumenten Aandacht van
de overheid voor specifieke groepen blijft dus Terugkomend op de plaats van de woonconeen beleidsprioriteit en het is de vraag of deze sument binnen het voorgenomen beleid, w i l
aandacht In voldoende mate een plaats i n het ik no0 eens herhalen dat van de overheid ver-/i'
beleid kr~jgt.Het is zelfs de vraag of de over- w a c f i mag worden, dat zij ookaan de wensed
heid er in slaagt eerder genoemd uitgangs- van devraagzijde van dewoningmarkt gehoop
punt - betaalbare en kwalitatief goede wonin-
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Bij de in het schema genoemde regulering
van de volkshuisvesting moet u denken aan
subsidiering van en fiscale tegemoetkomingen i n de woonlasten van individuele consumenten. Er loopt een piil van 'inkomen' naar
"regulering", omdat "eel overheidsbijdragen
(of mogelijk ook kortingen) inkomensafhankelijk zijn.
Tenslotte wordt de gewenste uit te oefenen
vraag naar huisvesting be'invloed door het beschikbare aanbod van woningen, met a k belangrijke kernelementen: kwaliteit, betaalbaarheid, beschikbaarheid en zeggenschap.
In het schema is voorts een verband gelegd
tussen het aanbod op de woningmarkt en de
overheidsregulering binnen het terrein van
de volkshuisvesting. Deze samenhang is
vooralsnog geen onderwerp van onderzoek
door SWOKA. De nadruk bij het SWOKA-onderzoek ligt zoals gezegd op de vraagzijde van
de woningmarkt met als belangrijke probleemstelling: 'Wat zijn belangrijke determinanten van de vraag op de woningmarkt?"
Empirie
Tot zover de theoretische basis van het
SWOKA-onderzoek op het terrein van de
volkshuisvesting. Ikzal n u kort stilstaan bij de
impirie.
Ten behoeve van de ontwikkeling van de
vraagfunctie op de woningmarkt is er enige
maanden geleden een enqudte gehouden onder de deelnemers aan het NIPO/SWOKApanel. Dit (consumenten)panel vormt een representatieve steekproef van de Nederlandse
bevolking.
De groep van woonconsumenten is onder te
verdelen in bewoners(huurders en eigenaarbewoners) en in woningzoekenden (starters
en doorstromers). Elementen voor de vraagfunctie van woningzoekenden zijn relatief
eenvoudig te verzamelen. Voorzover de respondent geen manifeste verhuisbehoefte
heeft, wordt er gewerkt met een reconstructie
van de vraag van destijds naar de huidige
bewoonde woning. De analyse op micro-niveau van de verzamelde data vindt op dit moment plaats. We hopen i n de loop van het
voorjaar de eerste bevindingen te kunnen publiceren.
Bij eerdergenoemde enqudte zijn ook vragen
meegenomen waarmee de invloed van het
aanbod op de positie van de consument op de
woningmarkt nader beschouwd kan worden.
Aan de hand van de kernelementen van het
aanbod - kwaliteit, betaalbaarheid, beschikbaarheid en zeggenschap - kan deze positie

onderzocht en beschreven worden.
De kwaliteit van de woning wordt (hoe be-,
perkt dan ook) benaderd met de waardering
van de woonsituatie, dus de mate van (on)tevredenheid. Een eerste blik in de enqudteresultaten laat zien dat ruim 60% tevreden tot
zeer tevreden is met de huidige woonsituatie.
Uiteraard moet dit nog uitgesplitst worden
naar bijvoorbeeld het aantal jaren dat men er
woont, maar ook naar de hoogtevan de woonlasten.
Aan de betaalbaarheid van de woning zal uitgebreid aandacht worden besteed. Een politiek 'hot issue' als de scheefheid van de woningverdeling zal niet alleen voor huurders,
maar ook voor eigenaar-bewoners beschreven worden.
Veelal wordt bij de betaalbaarheid van wonen
alleen een relatie gelegd met het inkomen (a1
dan niet aangevuld met overheidsbijdragen).
Maar het kunnen opbrengen van de woonlasten wordt veel eerder bepaald door de bestedingsruimte van de individuele consument.
SWOKA heeft in opdracht van de Stichting
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
(SEV) recent een evaluatie uitgevoerdvan een
project op hetterrein van budgetadvisering bij
toewijzing van nieuwbouwwoningen. Medewerkers van de bij dit experiment betrokken
woningbouwvereniging geven aan (aspirant)
huurders een indicatie van de (maandelijkse)
ruimte in, of de gevolgen voor het budget als
in de nieuwe woning hogere woonlasten
moeten worden opgebracht dan in de oude
woning. Dit gebeurt middels het doorlopen
van het NIBUD-budgetadviesprogrammd. (NIBUD is het Nederlands lnstituut voor Budgetvoorlichting). Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met het inkomen en eventuele
huursubsidie, maar er wordt ook gekeken
naar een groot aantal uitgavenposten, waarbij met name aflossingen van schulden een
belangrijke plaats innemen.
De huurder wordt inzicht geboden i n definanciele-budgettaire consequenties van de verhuizing. En de verhuurder (de woningbouwvereniging) kan een beleid ontwikkelen
waarbij woningtoewijzing 'op maat' uitgangspunt is.
Op korte termijn zal er geen SWOKA-publikatie verschijnen waarin uitgebreide aandacht
wordt besteed aan de beschikbaarheid van
gswenste woningen. Dit w i l echter niet zeggen dat er bij SWOKA geen belangstelling
voor is.
Tenslotte dezeggenschap. Er is grote beleidsmatige interesse i n deverruiming van de keuzevrijheid en zeggenschap van woonconsur/
menten. Verruiming van mogelijkhedenyh P
zelfwerkzaamheid aan de woninn4vod&&
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