
4 Architectuur Lokaal #86

Lokaal Mondiaal

De implementatie van een nieuwe huursubsidie-
regeling voor kwetsbare gezinnen begint vorm te 
krijgen. In april j.l. sloot Rodrigo Perez, minister 
van Volkshuisvesting, een samenwerkingsover-
eenkomst met zijn Amerikaanse collega Shaun 
Donovan om de nieuwe subsidie in 2014 in te 
kunnen invoeren. 
 Volgens een rapport van de OESO (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling) van januari dit jaar moet Chili een aantal 
wijzigingen doorvoeren in het lokale woonbeleid 
om de armoede en de onderontwikkeling te 
verminderen. Het rapport merkt verder op dat 
Chili op dit moment het huizenbezit zeer sterk 
bevordert door middel van fiscale voordelen en 
het geven van subsidie bij de aankoop van een 
woning. Dit benadeelt de ontwikkeling van een 
huurmarkt en het beperkt de arbeidsmobiliteit 
van werknemers. De huurmarkt in Chili is een van 
de kleinste in de OESO en in Latijns-Amerika.  
 De OESO geeft de regering het advies de huidige 
subsidies te heroverwegen en de huurmarkt te 
stimuleren om de mobiliteit van werknemers te 
bevorderen en de segregatie te verkleinen.
 Het is de bedoeling dat de Chileense huursubsi-
dieregeling deel zal gaan deel uitmaken van een 
woonbeleid dat specifiek gericht is op jonge 
gezinnen die geen spaargeld hebben en meer 
dynamische banen  hebben. Daarnaast ook op 
ouderen voor wie het eigen woningbezit geen 

prioriteit is. In Noord-Amerika werkt het model 
door middel van een voucher die aan gezinnen 
wordt gegeven. Woningcorporaties bekijken, 
samen met pandeigenaren, wie er voor de subsidie 
in aanmerking komt, stellen wachtlijsten samen en 
betalen een deel van de huur aan de pandeigenaar. 
De rest van de huur, die de gezinnen betalen, mag 
niet meer bedragen dan 30% van hun inkomen. 
 In Europa en Amerika heb je voor de huurmarkt 
een groot aantal vastgoedeigenaren en -investeerders 
met huizenbezit in allerlei prijsklassen. De nieuwe 
Chileense huursubsidieregeling kan de opkomst 
van een huurmarkt stimuleren, die nu nog hoofd-
zakelijk bestaat uit particulieren die hun huis 
verhuren. Naar verwachting zal de vraag naar 
huurwoningen het aanbod echter overstijgen door 
de subsidieregeling. Dat wordt dan mogelijk wel 
een probleem. 
 Toch zijn deze ontwikkelingen goed nieuws. 
Het initiatief voor de nieuwe huursubsidieregeling 
laat zien dat het land sociale en demografische 
veranderingen heeft doorgemaakt in de afgelopen 
jaren. De grotere arbeidsmobiliteit vraagt om 
nieuwe instrumenten om aan die vraag te voldoen. 

Carlos Andrés Castillo Cortés is architect in 
Valparaíso en directeur van Archiprix Chile, dat op 
zijn initiatief wordt opgericht. In 2012 bericht hij 
over architectuur en opdrachtgeverschap in Chili.
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