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VOORWOORD 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie: HUURM€TBELEID. De aanleiding voor dit onderzoek blijkt 

ook uit de titel : het nieuwe huurbeleid. 

Het interessante van een nieuw beleid is dat deze vaak nog volop in ontwikkeling is. Zo ook 

de vaststelling van het huurbeleid. Toen ik aan mijn onderzoek begon, waren de uitgangs

punten grotendeels anders dan nu. Sterker nog, afgelopen week is een groot deel van het 

'nieuwe' weer uit het huurbeleid geschrapt. De belangrijkste oorspronkelijke uitgangspun

ten zijn hiermee grotendeels teniet gedaan. 

Een deel van de aannames met betrekking tot de berekeningen in dit onderzoek is hiermee 

al weer verouderd. De denkwijze en het sturingsprincipe om de maatschappelijke prestaties 

te meten blijven echter overeind. De manier waarop de dilemma's in het (huur)beleid in dit 

onderzoek worden vormgegeven blijven toepasbaa r. Deze denkwijze is bovendien ook bre

der inzetbaar dan a Ileen op het huurbeleid. 

lnteressant is het om op te merken dat de uitkomsten van dit onderzoek ook een onderbou

wing vormen voor de kritiek die geuit is op het huurbeleid, ondanks dat dit niet de intentie 

van het onderzoek is. Naar mijn mening is en blijft de vernieuwing van het huurbeleid een 

goede zet. Echter is het vreemd om deze maatregelen niet in combinatie met de modernise

ring van de koopmarkt uit te voeren: namelijk het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. 

De maatstaven waarop het nieuwe huurbeleid is gebaseerd, zijn naar mijn mening dan ook 

grotendeels niet gegrond. 

lk wil mijn begeleiders van harte bedanken voor alle steun, aandacht en ideeen die ik van ze 

gekregen heb. Ook mijn fam ilie en vrienden wil ik bedanken voor de posit ieve motivatie. 

Aan u wens ik veel leesplezier toe. 

Georgeanne van Liebergen 
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SAMENVA TTING 

Als onderdeel van 'de grote beweging' maakt de minister van VROM het mogelijk de visie op 

het huidige huurprijsbeleid te wijzigen. De effecten hiervan zijn echter nog onderbelicht. 

Hoewel geschat wordt wat de financiele effecten voor woningcorporaties zullen zijn, zijn de 

effecten voor de maatschappij onbekend. Hoe de woningsamenstelling er over 5 jaar uit zal 

zien of wie de huurders over 5 jaar zullen zijn, is moeilijk in te schatten. Bovendien vergt de 

invulling van het toekomstige huurbeleid ook inzicht in de gevolgen van dat betreffende 

beleid. Hiervoor is een betrouwbare en transparante onderbouwing nodig, ook op volkshuis

vestelijke aspecten. Door middel van dit onderzoek wordt een instrument aangeleverd dat 

dit inzicht kan vergroten zodat de corporatie haar beleid verder kan onderbouwen. Dit in

strument wordt ook toegepast in een uitgebreide casestudie. Deze zienswijze brengt decor

poratie niet a Ileen nader tot de gewenste beleidsdoelen maar bevordert ook de communica

tie met haar stakeholders. 

DE DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK LUIDT DAN OOK ALS VOLGT: 

'het bepalen en inzichtelijk maken van het verband tussen het nieuwe huurbeleid en de 

financiele en maatschappelijke beleidsdoelen van de corporatie zodat sturing op deze doe

len mogelijk wordt ' 

DE BIJBEHORENDE PROBLEEMSTELLING IS: 

'wat is de relatie tussen het nieuwe huurbeleid en de beleidsdoelen van de corporatie, en 

hoe is sturing op deze beleidsdoelen mogelijk?' 

Zoals de titel al doet vermoeden is het onderzoek opgebouwd uit twee delen, waarin ook 

verschillende onderzoeksmethoden zijn toegepast. Het eerste deel gaat in op het HUURBE

LEID. Hierin is middels een literatuuronderzoek onderzocht wat het nieuwe huurbeleid in

houdt en hoe het huurbeleid samenhangt met de beleidsdoelstellingen. Deze verbanden zijn 

in een model geschetst. Het tweede deel gaat over HUUR M€T BE LEID, ofwel de wijze waarop 

het huurbeleid als stuurmiddel kan dienen om de beleidsdoelstellingen te behalen. Hiervoor 

is het model uit het eerste deel van het onderzoek doorgerekend in de vorm van een case

studie met behulp van Excel en Matlab. De aangenomen verbanden uit het model zijn bere

kend in verschillende scenario's, en vervolgens toegepast in een voorbeeld. Op deze wijze is 

inzichtelijk gemaakt hoe sturing op de doelstellingen door middel van het huurbeleid moge

lijk is. 

s A M E N v A T T N G 

PAGINA Ill 



PAGINA IV DEEL 1 ONDERZOEK: RELATIE TUSSEN HET HUURBELEID EN DE BELEIDSDOELEN 

Het huurbeleid is een van de strategieen die een corporatie kan aanwenden om van haar 

gewenste doelstellingen naar daadwerkelijke prestaties te komen. Andere strategieen be

treffen bijvoorbeeld verkoop, nieuwbouw, sloop, onderhoud, kwaliteitsverhoging, renovatie 

en dergel ijke. Het huurbeleid hangt nauw samen met deze andere mogelijke strategieen. 

Deze samenhang is met name op financieel gebied van groot belang. Sommige strategieen 

zorgen voor grote positieve geldstromen (verkoopbeleid) en andere kosten geld (bijvoor

beeld renovatie, sloop, onderhoud). Wanneer het huurbeleid bijvoorbeeld gecombineerd kan 

worden met een omvangrijk verkoopbeleid, dan kan het huurbeleid gematigder zijn. Wan

neer een corporatie echter weinig nieuwbouw mogelijkheden heeft of hiervoor kiest en/of 

een gematigd verkoopbeleid voert is het huurbeleid een belangrijke inkomstenbron. Ui

teraard spelen hierbij de aanwezige financiele reserves ook een grote rol. Wanneer deze 

meer dan voldoende zijn , kunnen deze worden aangesproken voor de investeringen in plaats 

van het huurbeleid. In dit onderzoek wordt het ervan uitgegaan dat het huurbeleid een es

sentiele rol speelt. 

De wijze waarop de doelstellingen (vertaald in meetbare indicatoren) samenhangen met de 

inputstrategie 'huurbeleid' is weergegeven in onderstaand figuur 2. 

Figuur 2: Schematische weergave model 

INPUT STRATEGIE VARIABELE 

Huurtoeslag 

• Gemid. huurtoeslag per bewoner 

Gemid. aantal huurtoeslag ontvangers 

Totaal bedrag huurtoeslag 

OUTPUT 

betaalbaarheidsheffing 

Het model in figuur 2 is als volgt opgebouwd: 

OUTCOME 

De input strategie van het model is het huurbeleid. Dit huurbeleid wordt ingevuld door mid

del van een verandering in huurprijzen. Deze verandering in huurprijzen heeft twee directe 

output effecten tot gevolg. In de eerste plaats het effect op de inkomsten en in de tweede 
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plaats het effect op de samenstelling van de voorraad. Door veranderingen in de huurprijzen 

kan een corporatie meer inkomsten genereren, die vervolgens weer ge·investeerd kunnen 

worden aan de gevraagde maatschappelijke doelstellingen of in andere strategieen dan het 

huurbeleid. Op deze wijze dragen de financiele middelen die door middel van het huurprijs

beleid verkregen zijn indirect bij aan het behalen van de (maatschappelijke) doelstellingen. 

Het tweede, directe, output effect als gevolg van een verandering in de huurprijzen betreft 

de samenstelling van de voorraad. De verandering in de samenstelling van de voorraad heeft 

een aantal maatschappelijke effecten tot gevolg. 

Deze maatschappelijke effecten zijn onderverdeeld in eerste orde, tweede orde en meerdere 

orde effecten. De tweede orde en meerdere orde effecten zijn het gevolg van de eerste order 

effecten, en vinden veelal op langere termijn plaats. De eerste orde effecten uit het model 

zijn het huisvesten van de primaire doelgroep, de betaalbaarheid, de slaagkansen en de 

keuzemogelijkheden. De 2e orde effecten die hierna volgen zijn afhankelijk van de verhuis

bewegingen die hierdoor op gang worden gebracht. Dit heeft weer 3e orde en verdere effec

ten tot gevolg. De wijze waarop deze meerdere orde effecten samenhangen is weergegeven 

in figuur 3. De indirecte gevolgen en meerdere orde effecten worden in dit onderzoek verder 

buiten beschouwing gelaten. 

Figu ur 3: lnvloed huurbeleid op samenstelling voorraad 

MAATSCHAPPELIJKE 

EFFECTEN 

De doelstellingen uit het model zijn echter niet direct meetbaar. Dit komt omdat de doelstel

lingen zoals zij door corporaties omschreven worden meestal niet eenduidig omschreven 

zijn en veelal slecht meetbaar. Om dit probleem op te lossen zijn de doelstellingen uit het 

model vertaald naar meetbare indicatoren (geoperationaliseerd) die wel eenduidig te meten 

zijn . Deze indicatoren vormen dus een benadering van de doelstelling. De indicatoren zijn 

per doelstelling opgenomen in het model in figuur 2. 
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PAGINA VI DEEL 2 ONDERZOEK: HET HUURBELEID ALS STUURMIDDEL OP DE PRESTATIES (CASESTUDIE) 

In het tweede deel van het onderzoek is het model toegepast in een casestudie. Hiervoor zijn 

de gegevens gebruikt van een denkbeeldige corporatie 'SIM'. In de casestudie is een aantal 

varianten voor een periode van 5 jaar doorgerekend waarin de effecten van het huurbeleid 

op de verschillende prestatie-indicatoren zijn berekend . Deze prestatie-indicatoren zijn de 

meetbare onderdelen van de doelstellingen. In totaal zijn vier varianten van SIM doorgere

kend, waarin de jaarlijkse huurverhoging, de streefhuur of beide steeds aangepast zijn . De 

resultaten zijn per variant verschillend en weergegeven in tabellen, grafieken en samenge

vat in een schema waarin a lie prestatie-indicatoren naast elkaar zijn gezet. 

Om te verduidelijken hoe de resultaten uit het onderzoek gebruikt kunnen worden om te 

sturen op de prestaties is een voorbeeld toegepast op SIM. SIM heeft haar doelstellingen 

voor de komende 5 jaar vastgelegd in een ondernemingsplan. Deze doelstellingen zijn ver

taald in de gewenste prestaties voor een aantal prestatie-indicatoren. Deze gewenste pres

taties zijn vergeleken met de resu ltaten na 5 jaar van het variantenonderzoek. 

Een voorbeeld van een doelstelling met bijbehorende opgestelde prestaties is een meer 

evenwichtige verdeling van de huurklassen, waarbij het betaalbare en het goedkope seg

ment beide niet minder dan 25% van de totale voorraad mogen zijn . Deze prestatie hoort bij 

de doelstelling om meer kansen te bieden om de middengroepen te kunnen huisvesten, en 

bovendien de lagere inkomensgroepen te kunnen blijven huisvesten, zie onderstaande fi

guur 3 & figuur 4. 

Figuur 4 : Voorbeeld van prestatie- indicator van SIM met indicatoren van varianten 

-- --- ---- -- -- -- -- --
Prestatle-indlcatoren Gematigde variant Spreldlngs variant Harmonlsatie Maxlmale variant SIM 

variant 

AbsoluuUrelatief AbsoluuUrelatief AbsoluuUrelatief AbsoluuUrelatief AbsoluuUrelatief 

Jaarlijkse kasstroom (na €2.048.985 ("' ) €2.131.310 = €2.445.900 1'(1') €2.650.732 

"""" 
Min 5%-10% 

hefting) st1191ng 

Verdehng huurklassen Evenwichtiger. . Goedkocp 38% = 32% "' 24% "'"' 12% "'"' maar goedkoop . Betaalbaar 52% = 55% "' 45% "' 41 % "'("' ) minimaal 25% en 

• Duur 9% "' 11% 

"" 
19% 

"""' 
34% 

"""' 
betaalbaar mm 

• Geliberahseerd 1% = 1% = 12% 

"" 
13% "'"' 

25% 

Gemiddelde hp per doelgroep Stijgmg maximaal 
BBSH-doelgroep €343 = E353 = €369 (1') €407 1'(1') 10% 

• BBSH tot modaal €355 = €375 = €428 

"" 
€463 

"'"" • Bovenmodaal E421 = E438 (1') €502 1'(1') €535 

"""" Netto huurquote Sti1qinq max1maal 
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Uit figuur 3 blijkt dat deze prestatie-eis het beste past bij de tweede variant (aangegeven in 

de grijze gebieden}. In het figuur is ook te zien dat andere prestatie-eisen leiden tot andere 

grijze gebieden (gebieden die aan de eis voldoen}. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de eisen 

met betrekking tot de financiele positie. Hierbij zijn andere gebieden gekleurd dan bij de 

eerste prestatie-eis. De voorkeuren voor een bepaald huurbeleid komen dus niet met elkaar 

overeen. Uit het voorbeeld is dan ook gebleken dat de gevraagde prestaties die afkomstig 

zijn van de doelstellingen uit het ondernemingsplan vaak een aantal dilemma's met zich 

meebrengt. Er blijkt niet een variant te zijn waarin het beleid van SIM perfect lijkt te passen. 

Hierin zullen dus concessies gemaakt moeten worden. In eerste instantie is daarom bepaald 

welke doelstellingen de hoogste prioriteit hebben en in de eerste plaats gehaald moeten 

worden. Deze doelstellingen tellen dus zwaarder meer. Door het in de eerste plaats inwilli

gen van de doelstelling met de hoogste prioriteit zijn de varianten een voor een afgevallen. 

Wanneer bleek dat de eindsituatie niet als gewenst was, is het proces opnieuw doorlopen 

maar met een concessie in de hoofddoelstellingen. Uiteindelijk is de variant gekozen die het 

beste bij zo veel mogelijk prestatie-eisen en bij de doelstellingen met de hoogste priorite it 

aansloot. 

CONCLUSIE ONDERZOEK 

Concluderend bestaat er een verband tussen het behalen van de beleidsdoelstellingen en 

het inzetten van het huurbeleid. Het huurbeleid is echter een van de mogelijke strategieen 

waaruit een corporatie kan kiezen. Er zijn situaties denkbaar wanneer dit een van de belang

rijkste strategieen betreft, met name op financieel gebied. 

Door middel van een casestudie is aangetoond dat het huurbeleid ook daadwerkelijk kan 

worden ingezet om (een deel) van de gewenste doelstellingen (vertaald in prestaties) te be

halen. Deze keuze is echter ook niet eenduidig gebleken. In {bijna) alle doelstellingen die 

door een corporatie gesteld zijn, in bijvoorbeeld haar ondernemingsplan, zijn tegenstellin

gen opgenomen. Om de optimale situatie te bereiken zullen dus altijd concessies nod ig zijn. 

Door het orderen van de gewenste prestaties met prioriteiten kunnen bepaalde typen huur

beleid worden uitgesloten. Uiteindelijk wordt dit proces net zo vaak opnieuw doorlopen tot

dat door middel van concessies een optima le situatie bereikt is. 
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• ONDERZOEKSOPZET 

In het navolgende onderzoeksplan wordt in de eerste plaats kort beschreven wat de aanlei

ding voor het onderzoek is met de bijbehorende doel- en probleemstelling. Hierna volgt een 

korte toelichting op het belang van dit onderzoek. Vervolgens worden de fasering, de onder

zoeksmethode en de te verwachten output onderzoek weergegeven. Tenslotte volgt een 

getailleerd stappenplan en de leeswijzer van de rapportage. 

1.1 Probleemschets 

voetnoot 

Volgens minister Dekker van het ministerie van VROM zit de woningmarkt op slot en staat 

de doorstroming op een laag pitje. Dit hangt mede samen met het toenemende woningte

kort en de onvoldoende vorderende stedelijke vernieuwing. Om meer beweging op de wo

ningmarkt te krijgen hebben diverse partijen de grote beweging in gang gezet. Deze bewe

ging bestaat uit drie onderdelen: modernisering van het huurbeleid, het verhogen van de 

investeringen in nieuwbouw en een herijking van de relatie corporatie/overheid, die onder

ling met elkaar samen hangen. Voor de belangrijkste doelstelling, het vergroten van de wo

ningbouwproductie, moeten de juiste investeringscondities gecreeerd worden. Het huurbe

leid dient hierbij als middel, aangezien het de benodigde geldstroom genereert.1 

Het huurbeleid bevindt zich in het spanningsveld van de hybride structuur van corporaties 

die op dit moment tot omvangrijke discussies leidt. Zo zijn de maatschappelijke verwachtin-

1 Samengesteld uit de brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer aan de Tweede 
Kamer,4 juni 2004, nr. 25 (27 926) en de MG circulaire van de minister van VROM op 16 maart 2005 (MG 2005-03). 
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PAGINA2 gen van corporaties hoog, maar kunnen deze pas plaatsvinden wanneer de financiele conti

nu"iteit zeker is gesteld. Het huurbeleid moet dus enerzijds recht doen aan het beschikbaar 

houden van woonruimte voor de doelgroep, en anderzijds voldoende middelen generen om 

aan de maatschappelijke doelstellingen te kunnen voldoen. Hierbij spelen ook diverse rand

voorwaarden een rol, zoals de marktpositie van huurwoningen en overheidssturing (heffin

gen e.d.). In deze visie is het huurbeleid een van de middelen om aan de beleidsdoelstellin

gen te voldoen, op het spanningsveld van maatschappelijke en financiele prestaties. 

De implementatie van de diverse plannen van het ministerie staat in de startblokken en 

brengt mogelijk grote gevolgen met zich mee voor de corporaties. Voor hen is het van be

lang om te weten wat het nieuwe beleid precies inhoud en welke gevolgen dit meebrengt op 

financieel en sociaal gebied, zodat zij op basis van hun beleidsdoelstellingen een passende 

strategie kunnen kiezen ten aanzien van het te voeren huurbeleid. 

1.2 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is 'het bepalen en inzichtelijk maken van het verband tussen het 

nieuwe huurbeleid en de financiele en maatschappelijke beleidsdoelen van de corporatie 

zodat sturing op deze doelen mogelijk wordt.' 

1.3 Probleemstelling 

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: 'wat is de relatie tussen het nieuwe 

huurbeleid en de beleidsdoelen van de corporatie en hoe is sturing op deze beleidsdoelen 

mogelijk?' 

figuur 1.1 Huurbeleid als strategisch middel 

UITGANGSSITUATIE GEWENSTE SITUATIE MIDDEL UITWERKING 

M1ssie/v1sie Beleidsdoelen 

In deze figuur warden de probleem- en doelstelling gevisualiseerd. De corporatie vertaalt haar missie/visie in 

diverse beleidsdoelen. Deze warden vervolgens vertaald in meetbare prestaties. Om de uiteindelijke prestaties in 

overeenstemming te brengen met de gevraagde prestaties (beleidsdoelen) warden strategische keuzen gemaakt. 

Een van deze strategieen zou het huurbeleid kunnen zijn. Of en hoe dit huurbeleid de gewenste beleidsdoelstel-

lingen kan be"invloeden wordt in dit onderzoek onderzocht. 

De onderzoeksvraag is opgedeeld in diverse deelvragen. De verschillende deelvragen corres

ponderen met de hoofdstukken uit het rapport. Het onderzoek bestaat uit twee delen, het 

eerste deel heeft betrekking op het bepalen van de relatie tussen het huurbeleid en de be

leidsdoelen en resulteert in een schematisch model. Het tweede deel bestaat uit een case-
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studie waarin wordt nagegaan op welke wijze met het huurbeleid op de beleidsdoelen ge

stuurd kan worden. De deelvragen luiden als volgt: 

Deel 1: relatie tussen het huurbeleid en de beleidsdoelen 

I . Wat is de positie van het huurbeleid in de beleidscyclus? 

2. Wat is het 'nieuwe huurbeleid' en welke beleidsvrijheid biedt dit ten opzichte van het 

huidige beleid? 

3. Wat zijn de financiele en volkshuisvestelijke beleidsdoelen van woningcorporaties en 

hoe komen deze tot stand? 

4. Wat zijn de maatschappelijke beleidsdoelen en hoe wordt maatschappelijk rendement 

gemeten? 

5. Hoe hangen de versch illende beleidsdoelen met elkaar samen en hoe is dit schematisch 

weer te geven? Hoe zijn de onderdelen uit het model te meten? 

Deel 2: het nieuwe huurbeleid als stuurmiddel op de doelstellingen (casestudie) 

6. Wat is het gevolg van de toepassing van de nieuwe mogelijkheden van het huurbeleid 

op de beleidsdoelen van woningcorporaties, bekeken vanuit een aantal varianten. 

7. Hoe kunnen de gevonden onderzoeksresultaten in de praktijk worden toegepast? 

8. Wat zijn de gevolgen van en de relaties met het nieuwe huurbeleid op de beleidsdoelen? 

1.4 Meerwaarde onderzoek 
Als onderdeel van 'de grote beweging' maakt de minister van VROM het mogelijk de visie op 

het huidige huurprijsbeleid te wijzigen. De effecten hiervan zijn echter nog onderbelicht. 

Hoewel geschat wordt wat de financiele effecten voor woningcorporaties zullen zijn, zijn de 

effecten voor de maatschappij onbekend. Hoe de woningsamenstelling er over 5 jaar uit zal 

zien of wie de huurders over 5 jaar zullen zijn, is moeilijk in te schatten. Bovendien vergt de 

invulling van het toekomstige huurbeleid ook inzicht in de gevolgen van dat betreffende 

beleid. Hiervoor is een betrouwbare en transparante onderbouwing nodig, ook op volkshuis

vestelijke aspecten. Door middel van dit onderzoek wordt een instrument aangeleverd dat 

dit inzicht kan vergroten zodat de corporatie haar beleid verder kan onderbouwen. Dit in

strument wordt ook toegepast in een uitgebreide casestudie. Deze zienswijze brengt decor

poratie niet a Ileen nader toe de gewenste beleidsdoelen maar bevordert ook de communica

tie met haar stakeholders. 

1.5 Methode 
Evenals de titel van het onderzoek is het onderzoek zelf ook tweeledig. In beide delen zullen 

ook versch illende onderzoeksmethoden gebruikt worden. Het eerste deel zal ingaan op het 

HUURBELEID. Hierin wordt middels een literatuuronderzoek onderzocht hoe het huurbeleid 

samenhangt met de beleidsdoelstellingen. Deze verbanden worden in een model geschetst. 

Het tweede deel zal ingaan op HUUR M€T BE LEID, ofwel de wijze waarop het huurbe/eid a/s 
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PAGINA 4 stuurmiddel kan dienen om de beleidsdoelstellingen te behalen. Hiervoor zal het model uit 

het eerste deel van het onderzoek doorgerekend worden in de vorm van een casestud ie met 

behulp van Excel en Matlab. Dit zal plaatsvinden middels een variantenonderzoek. 

1.6 Onderzoeksresultaten 

Gezien de tweeledige opzet van het onderzoek zijn de onderzoeksresultaten ook tweeledig. 

De resultaten van het eerste deel, het literatuuronderzoek met betrekking tot het leggen van 

de relatie tussen het huurbeleid en de beleidsdoelen zal een schematisch model betreffen 

waarin deze relaties zijn weergegeven. 

De resultaten van het tweede deel zullen bestaan uit de onderzoeksresultaten van het vari

antenonderzoek. Deze zullen worden weergegeven met behulp van grafieken en tabellen. 

Deze gegevens per variant zullen worden samengevat in een schema met een toelichting per 

variant. 

Het stappenplan voor het gehele onderzoek is weergegeven in het volgende figuur. 

Figuur 1 . 2 Stappenplan onderzoek 

Deel 1: relatie tussen het huurbeleid en de beleidsdoelen 

Het huurbele1d als 
strategisch m1ddel 

Hoofdstuk 6 

Deel 2: huurbeleid als stuurmiddel op beleidsdoe/en (CASESTUDIE) 
................................................. ............... ................... ........................................................ 

Hoofdstuk 7 

Casestudie referent1ecorporatie 

j ... ...... ....... ........................ . 

Hoofdstuk 8 

Conclusies 

Beleidsdoelen 

Maatschappelijke 
beleidsdoelen 

Output en outcome 
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1. 7 Leeswijzer 

Het eerste dee I betreft de relatie tussen het huurbeleid en de beleidsdoelen, en bevat hoofd

stuk twee tot en met zes. 

Allereerst wordt in hoofdstuk twee weergegeven hoe het huurbeleid zich verhoudt tot het 

beleidsdproces en andere strategieen. Hieruit zal duidelijk worden dat het huurbeleid een 

onderdeel vormt van de middelen die een corporatie tot haar beschikking heeft, maar wel 

een belangrijk onderdeel. 

Hoofdstuk drie schetst de wijze waarop de strategie 'huurbeleid ' zou kunnen worden inge

vuld met de nieuwe ontwikkelingen van het huurbeleid. Hiervoor wordt beschreven wat het 

'nieuwe' huurbeleid inhoudt en wordt de discussie gevoerd of dit 'nieuw' is. 

In het vierde hoofdstuk worden de beleidsdoelen die woningcorporaties over het algemeen 

hanteren bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse stakeholders. 

In hoofdstuk vijf wordt die per ingegaan op de maatschappelijke doelstellingen die in hoofd

stuk vier benoemd zijn . Deze bepalen het maatschappelijke rendement. Dit wordt uitgelegd 

aan de hand van de terminologie van input-output-outcome. Hieruit volgen een aantal rand 

voorwaarden. 

In het zesde hoofdstuk wordt tenslotte het model ontwikkeld. Hiervoor worden de onder

zoeksresultaten van de eerdere hoofdstukken aan elkaar gekoppeld. Ook worden de onder

delen uit het model in dit hoofdstuk vertaald naar meetbare indicatoren (geoperationali

seerd). 

Het tweede deel van het onderzoek gaat in op de wijze waarop met het huurbeleid gestuurd 

zou kunnen worden op de gewenste doelstellingen, vertaald in prestaties. 

Hoofdstuk zeven is opgebouwd aan de hand van een casestud ie. Hiervoor worden in de eer

ste plaats de randvoorwaarden geschetst en aannames die gedaan zijn om tot de bereke

ningen te komen. Vervolgens is door middel van een variantenonderzoek het effect van het 

huurbeleid op de prestatie-indicatoren berekend. Deze effecten worden samengevat en toe

gepast op een voorbeeld. 

Het achtste hoofdstuk geeft de conclusies weer van het onderzoek, evenals randvoorwaar

den van het onderzoek en de aanbevel ingen voor verder onderzoek 
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In het beleidsproces worden de visie en missie vertaald in doelstellingen. Om van de ge

wenste tot de werkelijke doelstellingen te komen is een aantal strategische keuzen nodig. In 

dit hoofdstuk wordt dit beleidsproces besproken, waarin de positie van het huurbeleid cen

traal staat. Het huurbeleid kan bovendien op verschillende manieren worden ingezet om aan 

een bijdrage te leveren aan de gevraagde doelstellingen, zowel direct als indirect. Ook deze 

relaties zullen aan bod komen. 

2.1 Vormgeving beleidsproces 
ledere corporatie voert een bepaalt beleid om tot haar gewenste doestellingen te komen. 

Deze heeft zij al dan niet geent op een onderbouwd beleidsproces. Wanneer hier een be

leidsproces aan onderhevig is, wordt het mogelijk om op dit proces te sturen. De corporatie 

zal moeten monitoren of het daadwerkelijke resultaat aansluit bij het gewenste resultaat. 

Hiervoor is het in de eerste plaats van belang om te weten hoe het beleidsproces is ingericht. 

Het beleidsproces is het gevolg van een beleidscyclus die een corporatie doorloopt. Deze 

start met het formuleren van een organisatiemissie en de vertaling hiervan in de keuze voor 

een bepaalde positionering van de organisatie. Om de missie in daden om te zetten worden 

de keuzes uitgewerkt in een strategie, vervolgens in plannen en tot slot in concrete presta

ties (VTW, 2005), zie figuur 2.1. 
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PAGINA 8 figuur 2.1 Beleidscyclus volgens VTW 

longere termijn 

lNHOUO 

positionering: voor 

wie Wi llen we w j t 

betekenen? 

h6e gaan we onze 
missie in daden om

zetten? 

welke doelen wi llen 
we bereiken? 

PROC ES 

missie 

strategie 

plannen 

- + -

jaarlijhe cyclus 

Bron : VTW(2005; 8}. 

welke bijdragen leve

ren we? 
prestaties 

Om van de missie tot concrete prestaties te komen zijn een of meerdere strategieen nodig. 

Er zijn verschillende soorten strategieen denkbaar die een corporatie kan hanteren. Dit zijn 

bijvoorbeeld strategieen met betrekking tot (Aedes, 200Sb, p.3-6): 

• lnvesteringsbeleid 

0 Nieuwbouw 

0 Aankopen 

0 Woningverbetering 

0 Verkopen 

0 Sloop 

• Financieringsbeleid 

o Treasurybeleid 

• Operationeel beleid 

o Huurbeleid 

o Personeelsbeleid 

In dit onderzoek staat het huurbeleid centraal. De positie van het huurbeleid in het beleids

proces wordt nu verder toegelicht. 
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2.2 Huurbeleid als {directe) strategie in beleidsproces 
Het huurbeleid vormt dus een van de 'middelen' die gebruikt kan worden om een bepaalde 

doelstelling te behalen. Hiervoor moet de corporatie in eerste instantie duidelijk in beeld 

hebben wat haar visie/missie is, en welke beleidsdoelen hieruit voortkomen. Deze moeten 

vervolgens vertaald worden in meetbare en concrete prestaties, middels een of meerdere 

strategieen. Dit is weergeven in figuur 2.2. 

figuur 2.2 Huurbeleid als (direct) strategisch middel 

Uitgangssituatie Gewenste situatie Middel Uitwerking 

M1ss1e/v1sie Beleidsdoelen 

In deze figuur worden de probleem- en doelstelling gevisualiseerd. De corporatie vertaalt haar missie/visie in 

diverse beleidsdoelen. Deze worden vervolgens vertaald in meetbare prestaties. Om de uiteindelijke prestaties in 

overeenstemming te brengen met de gevraagde prestaties (beleidsdoelen) worden strategische keuzen gemaakt. 

Een van deze strategien zou het huurbeleid kunnen zijn. Of en hoe dit huurbeleid de gewenste doelstellingen kan 

be·invloeden wordt in dit onderzoek onderzocht. 

Uit figuur 2.2 blijkt dat het huurbeleid een van de middelen vormt om de beleidsdoelstellin

gen te behalen. Omdat deze doelstellingen direct door het huurbeleid be.invloed kunnen 

worden wordt dit voortaan aangegeven als een 'directe relatie tussen het huurbeleid en de 

beleidsdoelen '. 

2.3 Huurbeleid als indirecte strategie in beleidsproces 
Het huurbeleid kan echter ook op een indirecte manier de beleidsdoelen be.invloeden. Door 

middel van het huurbeleid worden immers inkomsten gegenereerd waarmee in andere stra

tegieen ge"investeerd kan worden en maatschappelijke uitgaven gedaan kunnen worden. 

Om het belang van deze huurinkomsten te schetsen zal het huurbeleid in kaart worden ge

bracht ten opzichte van de vermogenspositie. Hierbij komt ook de financiele continu·iteit van 

een corporatie aan bod. Dit vormt de randvoorwaarde voor het voortbestaan van de organi

satie. 
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PAGINA 10 Als eerste wordt het begrip 'vermogen' toegelicht evenals de kasstromen die het vermogen 

opbouwen. Hierna wordt de huurkasstroom eruit gelicht, en de gevoeligheid ervan binnen 

het totaal besproken. 

2.3.1 Begrip vermogen 

Het vermogen van een corporatie is opgebouwd uit verschillende onderdelen, zijnde eigen 

vermogen en vreemd vermogen aan de passiva kant tegen liquide middelen en de vaste 

middelen aan de activa kant. Dit vermogen is op verschillende manieren vast te stellen. Tot 

op heden gebeurde dit op basis van de historische kostprijs. De grondslag hiervan zijn de in 

het verleden betaalde bedragen. Echter zijn de inzichten over de waardering van vastgoed in 

beweging, en wordt deze methode als niet meer zaligmakend bestempeld (CFV, 2004a: 8). 

Ondanks de relatieve eenvoud van de berekening op basis van de historische kostprijs, houdt 

deze geen relatie met de in de toekomst te realiseren waarde en boekwaarde(CFV, 2004a: 9). 

lnzicht in de financiele spankracht van de corporatie blijft hierbij beperkt. Waardering op 

basis van de actuele waarde is mede hierdoor in opmars. Deze actuele waarde kent verschil

lende verschijningsvormen. De meest toegepaste zijn de bedrijfswaarde, vormen van markt

waarde en de vervangingswaarde. De marktwaarde is toegespitst op de vraag wat de ver

koop op termijn oplevert. Het voordeel van deze methode is dat inzicht verkregen wordt in 

de mogelijke stille reserves bij verkoop. Echter gezien de primaire taak van woningcorpora

ties, het verhuren van woningen, is deze methode minder relevant. De vervangingswaarde 

houdt rekening met de kosten van een vergelijkbare woning op dit moment. Het geeft in

zicht in de uitgaven die een corporatie zou hebben gedaan, uitgedrukt in euro's van nu, maar 

geeft geen inzicht in de toekomstig te realiseren waarde. De bedrijfswaarde wordt momen

teel onder andere door het CFV als beste methode bestempeld (zie CFV, 2004a:9, CFV, 

2004c:). Deze wordt berekend door het contant maken van alle toekomstige inkomsten en 

uitgaven, waardoor de verdiencapaciteit van de corporatie inzichtelijk wordt gemaakt. Hier

bij wordt rekening gehouden met de lopende huurcontracten, het huurbeleid en het beleid 

van de met de exploitatie van vastgoed samenhangende kosten, alsmede de restwaarde bij 

beeindiging van de beschouwde periode voor de exploitatie. Hiermee wordt de financiele 

kracht of zwakte van de corporatie inzichtelijk gemaakt (CFV, 2004a: 9). Nadeel van de be

drijfswaarde is dat het een aantal mogelijkheden biedt om te sturen op de gewenste uit

komsten. 

De beleidswaarde is niet alleen gebaseerd op de actuele waarde maar houdt ook nog reke

ning met de potentie van het bezit. In de beleidswaarde (CFV, 2004) worden de gevolgen van 

het toekomstig beleid in de waardering van het bezit (en dus de vermogenspositie) uitge

drukt. 

2.3.2 Kasstromen 

De bedrijfswaarde wordt berekend door het contant maken van de toekomstige kasstromen. 

Hiervoor wordt de netto contante waardemethode gehanteerd. Dit houdt in dat de verwach-
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te toekomstige kasstromen naar de situatie van nu worden verdisconteerd met het verdis

conteringspercentage. De bedrijfswaarde is dus opgebouwd uit diverse kasstromen en 

wordt mede bepaald door het verdisconteringspercentage. 

De kasstromen die in een corporatie omgaan zijn onder te verdelen in 3 categorieen (infor

matie afkomstig uit Aedes, 200Sb: 3-6). Dit zijn kasstromen door middelen uit de exploitatie 

(operationele kasstromen), (des)investeringen en financiering. De operationele kasstroom 

bestaat uit onder andere huren, overheidsbijdragen, opbrengsten uit verkoop, lonen en sala

rissen, onderhoud en overige bedrijfslasten. De (des)investeringen zijn van invloed op de 

financieringsruimte. Voorbeelden hiervan zijn nieuwbouw, investeringen in bestaand bezit, 

verkoop delen bezit en herstructurering. Tenslotte is de financieringskasstroom van belang. 

Dit is een andere soort kasstroom dan de andere twee, aangezien deze niet direct liquide te 

maken is. Zou deze echter niet worden meegenomen, dan zouden zich stille reserves kunnen 

vormen die over het hoofd worden gezien. De aanwezige financieringsruimte bij het WSW 

bepaald immers de mogelijke financieringskasstromen. Hierop kan een voordeel behaald 

worden ten opzichte van geen borging waardoor de kaspositie dus indirect verhoogd wordt. 

Binnen de financieringskasstroom vallen de aflossingen en leningen (Aedes, 2005). In het 

volgende stuk zal iets dieper worden ingegaan op de verschillende kasstromen . 

(Des)investeringsprogramma 

Het (des)investeringsprogramma bestaat uit nieuwbouw van huurwoningen, aankopen, 

woningverbetering van reeds verhuurde woningen, verkopen van huurwoningen en sloop 

(CFV, 2004c). Het (des)investeringsprogramma bepaald in grote mate de ontwikkeling van 

de financiele pos it ie van de corporatie en de toekomstige marktpositie van de woningporte

feuille. 

Verkoop is voor corporaties een belangrijke schakel in het portfoliobeleid (CFV, 2004c: 30). 

Vernieuwing van de vastgoedportefeuille wordt immers deels mogelijk gemaakt door ver

koopopbrengst van bestaande huurwoningen. De hiermee ontvangen gelden scheppen 

ruimte om kwaliteitstoevoegingen aan de portefeuille tot stand te brengen. De verkoopop

brengsten in verhouding met de onrendabele investeringen be'invloeden in sterke mate het 

jaarresultaat. 

2 Financieringskasstroom 

Corporaties hebben, in tegenstell ing tot de meeste commerciele bedrijven, het grootste ge

deelte van het bezit gefinancierd met vreemd vermogen. Hierdoor zal een corporatie uit de 

exploitatie minimaal voldoende rendement moeten beha len om aan de rente- en aflos

singverplichtingen te voldoen. Deze financieringslasten worden bij de berekening van de 

bedrijfswaarde niet in de kasstromen verwerkt, maar in de disconteringsvoet. Voor profit

ondernemingen is deze voet veelal opgebouwd uit drie elementen: de reele risicovrije ren

ten, de verwachte inflatievoet en een risicopremie. 
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PAGINA 12 Door de risico's die een corporatie loopt kunnen de kasstromen mee- of tegenvallen. Deze 

risico's worden afgedekt door middel van de risicopremie. De risico's zijn onder te verdelen 

in interne en externe risico's. Op de externe risico's heeft een corporatie weinig invloed, zo

als inflatie of rentestanden. Deze komen voort uit macro-economische invloedsfactoren, 

woningmarktontwikkelingen en overheidsbeleid (Conijn, Neele & Wolters, 2002). De risico

premie dekt het risico af dat ontstaat vanwege de onzekerheid over de verwachte rende

menten in de toekomst. 

Bij corporaties ligt de disconteringsvoet (ongeveer 6,0%) over het algemeen lager dan bij 

commerciele bedrijven, omdat zij een garantstelling hebben van het WSW en bovendien 

geen toegevoegde waarde hoeven te creeren voor hun aandeelhouders. Daarnaast plegen zij 

ook onrendabele investeringen die ten koste gaan van het rendement. 

3 Operationele kasstroom 

De operationele kasstroom zijn de gelden die voortkomen uit de normale bedrijfsvoering, 

ook wel de bed rijfsopbrengsten en -lasten genoemd (Conijn et al., 2002). Het CFV (2004c) 

heeft in kaart gebracht wat de gemiddelde baten en lasten van een woningcorporatie in 

2003 zijn , zie figuur 2.3. 

figuur 2.3 Verdel i ng baten en lasten in 2003 (in procenten) 

3,4% 

• huren 

• vergoedingen 

C overheidsbijdragen en vrijval egalisatierekening 

• rentebaten 

C bat en uit verkoop 

• overig 

Bron: CFV, 2004c: 30 

7% 

• afschrijvingen 

c rentelasten 

C personele lasten 

11'/o 

31'/o 

• o nrendabele investeringen 

21'/o 

• lasten onderhoud 

• overig 

• overige bedrijfslasten 

In figuur 2.3 zijn de rentelasten, rentebaten en afschrijvingen als aparte kasstroom weerge

geven. Uit de figuur blijkt dat de huurontvangsten veruit de belangrijkste inkomstenbron 

van de corporatie is (77,5%). De lasten van een woningcorporatie zijn grotendeels opge

bouwd uit financieringslasten (afschrijvingen en rentelasten), onderhoudslasten en overige 

lasten (personeel en overige bedrijfslasten). Uit de ontwikkeling van de index van de rente

lasten per woning, zoals berekend door het CFV (2004c) , blijkt dat deze in zeven jaar tijd met 
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30% zijn gedaald. De verwachte lasten komen hierdoor veel lager uit dan verwacht, en het 

aandeel rentelasten is ook sterk teruggenomen. 

2,3,3 Huurbeleid in relatie tot bedrijfswaarde 

De huuropbrengsten vormen de grootste inkomenskasstroom van corporaties. Deze op

brengsten zijn op verschillende manieren te be"lnvloeden, zoals door het verhogen van de 

huur bij mutatie, verhoging van hetjaarlijkse huurverhogingpercentage en het liberaliseren 

van woningen. De huur die corporaties mogen vragen is echter niet volledig vrij te bepalen. 

Zij zijn gebonden aan diverse randvoorwaarden zoals maximale huurstijgingen, maximaal 

redelijke puntprijzen en de huursom. 

De huuropbrengsten bepalen mede de bedrijfswaarde. Deze wordt zowel direct (de huurop

brengsten zelf) als indirect (de waardeontwikkeling van het vastgoed) be"lnvloed. Uit onder

zoek van onder andere Muller (2005) blijkt dat een lichte verandering in de huurparameters 

reeds een groot effect op de bedrijfswaarde heeft. Deze kasstroom blijkt dus behalve zeer 

omvangrijk ook zeer gevoelig. 

2.3.4 Huurbeleid en financiele middelen 

Het huurbeleid vormt middels de directe kasstroom die hieruit voortkomt een manier om 

inkomsten te genereren. Het budget dat hierdoor beschikbaar komt kan worden ingezet 

voor maatschappelijke uitgaven. Bovendien kunnen door de beschikbare financiele middelen 

ook andere strategieen gefinancierd worden (zoals onderhoud, renovatie etc), zie figuur 2.4. 

figuur 2.4 Huurinkomsten als basis voor andere strategieen 

Verschillende 
Geldstromen IN Financiele middelen ter 

beschikking van corporatie 

Keuze strategie om doelstel

lino te behalen u IT 

..... ~ 
.. ····· 

;:~:: :,_:_~ 
··· ·· ············ · ···· · ·~ 

··· · ····· · ··· · · · · · ·~ 

: ..................................................... : 

Het huurbeleid vormt een van de kasstromen waaruit de bedrijfswaarde is opgebouwd. Deze 

bedrijfswaarde wordt door het huurbeleid zowel direct (de huuropbrengsten zelf) als indi

rect (de waardeontwikkeling van het vastgoed) be"lnvloed. De huurkasstroom blijkt een sub

stantieel deel uit te maken van de bedrijfswaarde. Ook bl ijkt deze kasstroom behalve zeer 

omvangrijk ook zeer gevoelig. 
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PAGINA 14 De bedrijfswaarde moet op peil blijven vanwege twee redenen: enerzijds de financiele con

tinu·1teit van de organisatie, en anderzijds de mogelijkheid om het rendement op het eigen 

vermogen in te zetten voor maatschappelijke doeleinden. Dit tweede aspect behoeft meer 

toelichting. 

Volgens de gedachtegang van de Transparantiemethodiek (Conijn, 2004a) is een het budget 

dat een corporatie beschikbaar heeft voor investeringen in maatschappelijke doeleinden 

voor een groot deel afhankelijk van het eigen vermogen en de resultaten van diverse strate

gieen, zie ook figuur 2.s. 

figuur 2 .5 Transparant schema uit Transparantiemethodiek 

Herkomst budget Besteding budget 

Rendement over eigen vermogen Gewenste mutatie eigen vermogen 

Rentabiliteitswaardevoordeel nieuwe leningen Onrendabele top huurwoningen en woningverbeteringen 

Winst verkoop huurwoningen Leefbaameid en duurzaamheid 

Winst bouw koopwoningen Betrekken huurders bij beleid 

Huurpotentie (verschil markthuur en feitelijke huur) Huurafslag (niet gerealiseerde deel huurpotentie) 

Korting bij verkoop 

Onrendabele top 'wonen en zorg' 

_ . A.'-d.r?.~~!~~la.<l~~<l<l_r1l_ei9~~~!:fi~g ___ _ __ __ ___ _ ____________ _ 

Saldo (extra mutatie eigen vermogen) 

Bron: Conijn (2004a). 

In het schema staat aan de linkerkant de 'herkomst van het budget' en aan de rechterkant 

de besteding van het budget aan maatschappelijke doeleinden. Het betreft een ander ven

ster op de bedrijfswaarde, waarbij de kasstromen die met maatschappelijke bestedingen te 

maken hebben apart zijn weergegeven. De herkomst van middelen zijn voor een groot deel 

afhankelijk van het rendement op het eigen vermogen. Om deze beschikbare middelen op 

peil te houden, dienen dit eigen vermogen dus op peil te blijven. Andere bronnen waaruit 

inkomsten gegenereerd kunnen worden komen overeen met de strategien . Een van de mid

delen betreft die middelen die voortkomen uit het huurbeleid. Door middel van het huurbe

leid wordt immers een huurkasstroom gegenereerd. 

Daarnaast dient de bedrijfswaarde ook voldoende te zijn om de financiele continu'iteit te 

waarborgen. Hiervoor is een bepaalde buffer nodig om mogelijke tegenvallers op te kunnen 

vangen. 

Dit betekent dater voldoende eigen vermogen nodig is om enerzijds de financiele continu·i

teit te waarborgen en anderzijds het beschikbare budget voor maatschappelijke uitgaven te 

garanderen. Het eigen vermogen is dus niet a Ileen een buffer voor de financiele continu'iteit 

maar ook voor de maatschappelijke continu'iteit. Deze twee relaties met de bedrijfswaarde 

zijn weergegeven in figuur 2.6. 
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figuur 2.6 Huurinkomsten als onderdeel van bedrijfswaarde 
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2.4 Resumerend: Huurbeleid als strategie 
In dit hoofdstuk staat de positie van het huurbeleid in het totale beleid van de corporatie 

centraal. Hiervoor is in eerste instantie het beleidsproces geschetst. In het beleidsproces 

worden de visie/missie van een corporatie vertaald in beleidsdoelen. Deze beleidsdoelen 

worden vertaald in concrete en meetbare prestaties. Om de werkelijke beleidsdoelen aan te 

laten sluiten bij de gevraagde doelen kunnen diverse strategieen worden ingezet. Het huur

beleid is er hier een van. De doelstellingen worden op deze wijze direct door het huurbeleid 

be'lnvloed. 

Het huurbeleid kan echter ook op een indirecte manier de beleidsdoelen en prestaties be.ln

vloeden. Door middel van het huurbeleid worden immers inkomsten gegenereerd waarmee 

in andere strategieen ge·lnvesteerd kan worden (onderhoud, renovatie etc.) en maatschappe

lijke uitgaven gedaan kunnen worden. 

Daarnaast vormt het huurbeleid een van de substantiele kasstromen waaruit de bedrijfs

waarde is opgebouwd. Deze bedrijfswaarde wordt zowel direct {de huuropbrengsten zelf) 

als indirect (de waardeontwikkeling van het vastgoed) be'lnvloed. De bedrijfswaarde dient 

voldoende te zijn om de financiele continu"lteit te waarborgen. Daarnaast dient het rende

ment op de bedrijfswaarde volgens de gedachtegang van de transparantiemethodiek ook als 

middel voor maatschappelijke bestedingen. De bedrijfswaarde moet dus op peil blijven om 

enerzijds de financiele continu.lteit te waarborgen en anderzijds de mogelijkheden tot maat

schappelijke uitgaven zeker te stellen. 

Input strategie 

De positie van het huurbeleid binnen de beleidscyclus is zowel direct als indirect. Er zijn drie rollen te 

onderscheiden: 

(1) Het huurbeleid is een van de strategieen om de doelstellingen (prestaties) te behalen (direct) 

(2) Het huurbeleid is een middel om de financien te generen die nodig zijn om direct in andere doelstellin

gen te investeren of om in andere strategieen te investeren zodat de doelstellingen behaald warden (indi

rect) 

(3) Het huurbeleid is een van de kasstromen die ervoor zorgt dat het eigen vermogen op peil blijft. Hier

door word! enerzijds de financiele continu"iteit gewaarborgd en anderzijds kan het rendement op het eigen 

vermogen weer besteed warden aan andere strategieen om de doelstellingen te behalen of direct in de 

andere doelstellingen. 
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• ~~~~-,-N-VU_L_L_l~-G-~-N-l~-u-~-.8-H-~-UL_RB-~-~-E~-o~------1~ 

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat het huurbeleid een van de mogelijke strategie

en is om tot de gewenste doelstellingen (vertaald in prestaties) te komen. Dit hoofdstuk gaat 

in op de manier waarop deze strategie kan worden vormgegeven. Gezien het feit dater een 

'nieuw huurbeleid' is ge·lntroduceerd door de minister van VROM, lijkt het erop dat de moge

lijkheden van deze strategie zullen veranderen. Wat deze veranderingen zijn en 6f dit veran

deringen betreffen wordt in dit hoofdstuk toegelicht. 

3.1 lnvulling 'nieuwe huurbeleid' 

voetnoot 

De invulling van het nieuwe huurbeleid is voortgekomen uit het overleg tussen het Ministe

rie van VROM en de Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties1
. Het 

huurbeleid is overigens van toepassing op alle verhuurders. Dus niet a Ileen de woningcorpo

raties krijgen hiermee te ma ken, maar ook de particuliere verhuurders. De toelichting van de 

minister op de aanleiding van het beleid luidt als volgt: 

'De woningmarkt functioneert gebrekkig en geeft reden tot zorgen. Er is onvoldoende aan

bod op de woningmarkt en mede hierdoor hebben diverse doelgroepen nauwelijks keuze

mogelijkheden. De opgave voor de komende jaren bestaat daarom uit het weer in beweging 

krijgen van de woningmarkt en het opheffen van de schaarste' (Dekker, 2004, 4 juni). 

1 Niet alle Aedes leden zijn het hier overigens mee eens. Zo zijn enkele leden uit protest uit Aedes gestapt (zie ook artikel 
'corporaties keren Aedes de rug toe, Volkskrant 19 oktober 2005) 
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PAGINA 18 Om de 'gebrekkig functionerende woningmarkt' aan te pakken heeft minister Dekker drie 

centrale opgaven geformuleerd voor de komende jaren. Deze worden gezamenlijk aange

duid met 'De Grote Beweging' en betreffen; 

Verhogen van de investeringen in nieuwbouw en verbeteren van de investeringscondi

ties; 

2 herijking van de relatie tussen het rijk, de corporaties en de burgers; 

3 moderniseringvan het huurbeleid en handhaven van de betaalbaarheid. 

De belangrijkste bijdrage zal volgens Dekker moeten komen door het vergroten van de wo

ningbouwproductie, echter moeten hiervoor eerst de juiste investeringscondities worden 

geschapen. Het huurbeleid is een van de middelen om deze investeringscondities te creeren 

en tevens de belemmeringen weg te nemen die de investeringen en een betere werking van 

de huurwoningenmarkt in de weg staan. Als voorwaarde geldt hierbij dat de betaalbaarheid 

en de investeringen gegarandeerd moeten blijven. Om dit te bereiken zijn de volgende drie 

uitgangspunten met betrekking tot het huurbeleid geformuleerd: 

• Uitbreiding van het geliberaliseerde deel van de voorraad; 

• Modernisering van het woningwaarderingsstelsel en hiermee het verbeteren van de 

prijs/kwaliteitsverhouding; 

• Meer ru imte bij de jaarlijkse huurstijging in relatie tot het tempo van de investeringen. 

Het nieuwe huurbeleid wordt ingevoerd in een drietal fasen. De eerste fase is de fase tot aan 

1-7-2006, de tweede fase loopt van 1-7-2006 tot in ieder geval 2008 en de derde fase betreft 

de periode hierna. De hoofdpunten van het huurbeleid zullen per fase worden toegelicht. 

3.1.1 Fase 1: periode tot 1-7-2006. 
Tot 1-7-2006 geldt een overgangsperiode om enkele wetswijzigingen door te voeren. De 

eerste fase betreft de volgende punten: 

• Het vervangen van het vijfjaarlijks gemiddeld inflatiepercentage door het jaarlijkse infla

tiepercentage van het direct voorafgaande jaar als basis voor de huurverhoging; 

• Het afschaffen van de staffelgrenzen. In plaats van een huurverhoging die afhankelijk is 

van de huurprijs die gevraagd wordt in procenten van de maximaal redelijke huurprijs (in

deling in het huidige staffelsysteem) komt een vast huurverhogingspercentage voor alle 

woningen; 

• De huurverhoging van €25,00 voor zelfstandige woningen met een relatief lage huur ten 

opzichte van de geboden kwaliteit (huur minder dan €200 en minder dan 50% van maxi

male huurprijs op basis van het wws); 
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• Het ontdooien van de maxima le huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen, woonwa-

gens en standplaatsen en het ophogen daarvan met het inflatiepercentage. 

De huursom blijft in deze periode gehandhaafd op 0,4%. Hierbij gaat het uitsluitend om de 

jaarlijkse huurverhoging bij zittende huurders van zelfstandige woonruimtes. Effecten als 

gevolg van nieuwe verhuringen, huurverhogingen in het geliberaliseerde gebied en huurstij

gingen als gevolg van woningverbeteringen tellen niet mee, evenals de huurverhogingen in 

euro's bij lage huren. 

3.1.2 Fase 2: het overgangsregime (van 1-7-2006 tot in ieder geval 2008) 

voetnoot 

De 2· periode bestaat uit de periode tussen 1-7-2006 en 2008. Tot in ieder geval 2008 wil de 

minister de huurwoningenmarkt in drie gebieden indelen. Dit zijn respectievelijk het gelibe

raliseerde gebied (ongeveer 5%), het overgangsgebied (75%) en het gereguleerde gebied 

(20%). In de toekomst is het de bedoeling van minister Dekker slechts twee gebieden te on

derscheiden: een geliberaliseerd gebied (25%) en een gereguleerd gebied (75%). De gelibera

liseerde woningen worden overgelaten aan de tucht van de markt, en kennen nauwelijks 

beperkingen. De huurders van alle (dus ook bij particuliere verhuurders) gereguleerde wo

ningen en woningen uit het overgangsgebied behouden de mogelijkheid om geschillen be

treffende de woning met hun verhuurder aan de verhuurcommissie voor te leggen. Dit geldt 

zowel voor de zittende huurders als voor nieuwe huurders. 

De voorgestelde modernisering van het huurbeleid bestaat uit drie onderdelen, zijnde libera

lisatie, het moderniseren van het wws-systeem, en de jaarlijkse huurverhoging. De aanpas

singen die binnen de onderdelen worden voorgesteld, hebben verschillende effecten op de 

drie vastgestelde gebieden door de minister. De onderdelen alsmede de effecten worden 

hieronder besproken 2
• 

Liberalisatie 

Een deel van de voorraad zal worden geliberaliseerd op basis van de WOZ-waarde van 

de won ing (ongeveerd 5% in deze periode). Een deel van ongeveer 20% van de huurwo

ningen zal in een overgangsgebied geplaatst worden, waarbij een overgangsregime 

geldt waarin nog beperkende voorwaarden van kracht zijn (zoals o.a. de toepassing van 

een maxima le huurprijs en -stijging en de mogelijkheid tot beroep op een huurcommis

sie). In 2008 wordt gemeten of de corporaties voldaan hebben aan de gevraagde presta

ties, gebaseerd op het aantal nieuwbouwwoningen. Bij voldoende presteren bestaat de 

mogelijkheid deze woningen te liberaliseren, anders volgt in 2010 een tweede meting. 

De overige 75% bl ijft in het beschermde gebied. 

Diverse brieven van de minister van VROM aan de Tweede Kamer zijn gebruikt als bron. Dit zijn (27926) nr. 25 op 4 juni 

2004, nr. 39 op 19 november 2004, nr. 43 op 4 februari 2005, nr. 52 op 26 april 2005 nr. 81op12 december 2005 en nr. 
82 op 22 december 2005. 
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PAGINA 20 2 Prijs en kwaliteit van een woning afstemmen: moderniseren WWS 

Het Woning Waardering stelsel (WWS) wordt gemoderniseerd door de punten van 

woonomgeving en won ingtype en de aftrek voor hinderlijke situaties te vervangen door 

een percentage van de WOZ-waarde (voorstel is 20%). Hierdoor zal het WWS beter gaan 

aansluiten bij de waardering in de markt van de locatie en het type van de woning. De 

maxima le huurprijs in het gereguleerde gebied blijft vastgesteld op basis van het aantal 

WWS punten. Voor woningen in het overgangsgebied zal deze maximale huurprijs met 

10% worden verhoogd. 

3 Jaarlijkse huurverhoging 

Op dit moment is een huurverhoging slechts mogelijk op twee manieren. Enerzijds door 

de jaarlijkse huurverhoging met de inflatie en anderzijds de huurverhoging bij mutatie. 

Om meer ruimte te bieden wordt een jaarlijkse huurverhoging mogelijk gemaakt met 

een aantal procenten boven de inflatie, zie tabel 3.1, die gefaseerd verruimd wordt. Voor 

nieuwe huurders in het overgangsgebied geldt overigens geen maximering van de 

huurstijging. 

tabel 3.1 Jaarlijkse maximale huurverhogingen, 19 november 2004, Dekker. 

Maximale stijging boven inflatie 
Jaar Gereguleerd Overgangsgebied Huursom corporaties 

2005 1,5% n.v.t. 0,4% 
2006 1,5% 2,0% 0,8% 

2007 2,5% 3,0% 1,2% 
2008 2,5% 3.5% n.v.t. 

2009 3,0% 4,0% n.v. t. 

Om de huurder te beschermen wordt deze op basis van zijn huidige situatie in een van de 

drie gebieden geplaatst: gereguleerd gebied, overgangsgebied of geliberaliseerd gebied. Dit 

is afhankel ijk van het al dan niet ontvangen van huurtoeslag door de huidige huurder en de 

WOZ-waarde van de woning. De opname van de woz-waarden in het systeem betekent een 

geheel nieuwe aanpak. De implementatie van het woz-waarden systeem komt in de volgen

de paragraaf aan bod. 

3.1.3 Fase 3: twee gebieden (vanaf 2008) 

De 3e periode zal ingaan vanaf waarschijnlijk 2008, afhankelijk of aan de gestelde voor

waarden is voldaan . Op dat moment vervalt het overgangsgebied met bijbehorende regule

ringen en zal de mogelijkheid bestaan om 25% van de huurwoningen te liberaliseren (mits 

verhuurders woningen niet vrijwillig in het gereguleerde gebied houden). De geliberaliseer

de woningen zijn niet meer gehouden aan maximale huurstijgingen of maximale huurprij

zen. 
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3.2 Randvoorwaarden 
Tegenover de ruimte die de minister stelt mogelijk te maken staan echter ook enkele rand

voorwaarden. Zo moet de betaalbaarheid gewaarborgd blijven voor de doelgroep en moet 

de corporatie gaan bijdragen aan de betaalbaarheid van het systeem door middel van een 

betaalbaarheidsheffing. De randvoorwaarden die enerzijds gevormd worden door de im

plementatie van de woz-waarde en anderzijds door de Wet betaalbaarheidsheffing komen 

in deze paragraaf aan bod. 

3.2.1 lmplementatie WOZ waarden 

De wijze waarop het huurbeleid in de toekomst zal worden ingevuld wordt afhankelijk ge

steld van de woz-waarde van de woning. De woz-waarde (op basis van de waarden uit 2003) 

wordt hierbij op drie manieren betrokken op het huurbeleid. 

1. Als onderdeel van het nieuwe woningwaarderingsstelsel : gemiddeld 25 punten voor 

woningtype, omgeving en hinderlijke situaties op een totaal van gemiddeld 130 punten 

per woning worden vervangen door punten die zijn afgeleid van de woz-waarde (Brou

wer & Ferment, 2005). In het onderzoek van Sogelee (2005) blijkt dat regio's met een ge

spannen woningmarkt en hoge woz-waarden hierdoor een hogere maximale huurprijs 

krijgen. In ontspannen markten geldt het tegenovergestelde. 

2. Als grens voor de vaststelling van de huursegmenten. De woz-waarde zal de grenzen 

van de huursegmenten gereguleerd, overgangsgebied en geliberaliseerd gaan bepalen. 

Deze grenzen zijn lokaal vastgesteld. Voor het gereguleerd gebied ligt de grens tussen 

de 130 duizend en 195 duizend euro. Voor ieder gebied gelden aparte regels en rand

voorwaarden 

3. Als indicatie voor de mogelijke markthuur. Om een inschatting te kunnen maken van de 

juiste markthuur kan de woz-waarde van de woning als hulpmiddel dienen. Volgens 

Brouwer et al. (2005) is een goede indicatie voor de markthuur 3.8% van de woz-waarde. 

De plaatsing van een woning in een huursegment is echter niet alleen afhankelijk van de 

woz-waarde van de woning. Het al dan niet ontvangen van huurtoeslag door de hoofdbe

woner bepaalt ook of een woning noodzakelijk gereguleerd blijft. De verschillende mogelijk

heden zijn weergegeven in onderstaande tabel 3.2. 
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PAGINA 22 tabel 3.2 lndeling huurwoningen in 4 gebieden, n.a .v. gegevens per 27 

april 2005. lndeling naar WOZ-waarden van de woningen. 

Nu gereguleerd Nu geliberaliseerd 
<€130.000 Van €130.000 tot max. €230.000 >€230.000 Ongeacht waarde 

I: 'gereguleerd' II : 'overgangsgebied' Ill: 'Te liberaliseren gebied' IV: 'geliberaliseerd' 

Met huurtoeslag Zonder huur- Met huurtoeslag Zonder huur- Blijft 
toes lag toes lag 

Blijft geregu- ~ gereguleerd tot Overgangsre- ~ gereguleerd tot Overgangsre- Blijft geliberaliseerd 
leerd met recht mutatie of recht gime tot in mutatie of recht gime tot in Geen terugval. 
op huurtoeslag huurtoeslag verloopt. ieder geval huurtoeslag ver- ieder geval 

daarna overgangsre- 2009 loopt, daarna gelibe- 2009, of bij 
gime -7 {I) raliseerd -7 {IV) mutatie liberali-

seren -7 (IV) 

~ keuze corporatie of gereguleerd blijft en recht huurtoeslag blijft dan oak mogelijk 

*Waarde is afhankelijk van regio. Voor alle regio's zijn vier mogelijkheden waarbinnen de regio kan vallen. Dit 
zijn regio a met grenzen van €130.000 en €230.000, regio b met grenzen van 150.000 en 250.000, regio c met 
grenzen van 175.000 en 275.000 en regio d met grenzen van 195.000 en 295 .000. De regio waarin de betref
fende gemeente zich bevindt is op te zoeken in Brouwer et al. (2005). 

3.2.2 Wet betaalbaarheidsheffing 
Als voorwaarde voor de geboden ruimte die het nieuwe huurbeleid biedt stelt het ministerie 

van VROM dat de betaalbaarheid gewaarborgd moet blijven. Dit vult zij onder meer in door 

middel van de Wet betaalbaarheidsheffing (zie o.a. VROM, 2005, 9 en 10 januari). Deze wet 

houdt in dat voor alle woningen die onder de heffingsgrens vallen een betaalbaarheidshef

fing moet worden afgedragen. Deze heffing geldt zowel voor de sociale als de particuliere 

huursector. De opbrengsten voor de komende jaar zijn vastgesteld op €328 miljoen in 2006, 

€353 in 2007, €377 in 2008 en €373 in 2009. Het betreft een raming op basis van het boven

inflatoire percentage dat corporaties gemiddeld zullen toepassen de komende jaren. Wan

neer de praktijk anders uitwijst kunnen deze bedragen nog aangepast worden. 

De heffing is zoals reeds gesteld afhankelijk van de woz-waarde van de woning. Het idee 

hierbij is dat bij een hogere woz-waarde in theorie ook een hogere huurprijs mogelijk is. Zo

lang deze huren niet geliberaliseerd zijn kan dit dus effect hebben op het huurtoeslagge

bruik. De heffing is daarom gekoppeld aan de huurpotentie. Of een corporatie hier al dan 

niet gebruik van wenst te ma ken heeft geen invloed op de hoogte van de heffing. Voor het 

heffingsjaar 2006 komt het bed rag per €1000 woz-waarde neer op €0,96. Het komende jaar 

zijn de eerste 25 woningen vrijgesteld van de heffing. 

3.3 Is het nieuwe beleid nieuw? 

Ondanks een andere invulling van het huurbeleid en verruimde mogelijkheden betreffende 

het te liberaliseren gebied, zou men zich de vraag kunnen stellen of het nieuwe huurbeleid 

ook daadwerkelijk 'nieuw' is. De indruk wordt immers gewekt dat grote veranderingen eraan 

zullen komen. De veranderingen worden nogmaals kort weergegeven. 
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• De mogelijkheid om een deel van de voorraad te liberaliseren. 

Door het nieuwe huurbeleid wordt het mogelijk een grote deel van de voorraad te liberalise

ren. Dit zou nodig zijn om de corporaties meer financiele ruimte te bieden zodat ze beter aan 

hun sociale taakstelling kunnen voldoen. Hiernaast worden op deze wijze de 'rijkere ' huis

houdens gedwongen een marktgerichte huurprijs te betalen of te verhuizen. Hiermee zou 

het scheefwonen worden tegengegaan en de doorstroming op de markt worden bevorderd. 

Theoretisch gezien wordt deze ruimte inderdaad vergroot. 

In de eerste plaats moet hierbij worden opgemerkt dat in het huidige systeem reeds de mo

gelijkheid bestaat om woningen boven een bepaalde kwaliteitsgrens te liberaliseren (geba

seerd op het aantal wws-punten) (VROM, 2006, 10 maart). Deze regeling is sinds een aantal 

jaar van kracht. Een groot deel van de woningvoorraad had op basis van deze wetgeving de 

mogelijkheid geliberaliseerd te worden. De liberalisering van een deel van de woningvoor

raad is dus niet nieuw. 

Op het aspect van scheef wonen wordt veelal tegenin gebracht dat het grootste deel van de 

doelgroep die scheef woont vaak niet scheef woont. De definitie van deze doelgroep zou te 

krap zijn. De minister heeft hier in het kader van de Europese waarschuwing met betrekking 

tot staatsteun reeds op gereageerd door de definitie van de doelgroep te verbreden (VROM, 

10 januari 2006). Echter blijft ondanks deze verbreding een doelgroep over die geacht wordt 

een hogere huur te kunnen betalen, of anders door te stromen naar de koopwoningenmarkt, 

terwijl deze doelgroep hiertoe niet in staat is. De huurders met een inkomen tussen de BB

SH-doelgroep en 1,5 modaal hebben weinig keuze om een woning te kopen. Veelal komen zij 

niet in aanmerking voor een hypotheek (Boelhouwer, 2005; Conijn, Leidelmeijer & Neele, 

2004; Conijn, 2004b). 

Het idee om (een deel van) de huren te harmoniseren en vervolgens te liberaliseren speelde 

ook in de jaren 70 een grote rol. Hiermee wilde men verkomen dat de nieuwbouw zou stag

neren omdat de huur van de voorraad en de nieuwbouw te veel zou gaan verschillen (Hof

man, et al., 2000). Door breed maatschappelijk verzet werd het beleid echter omgevormd 

waardoor de overheidsbemoeienis uiteindelijk juist weer uitbreidde en intensiveerde (Hof

man, et al., 2000). De basis hiervoor werd gelegd in de Nota Huur- en subsidiebeleid van 

1974, waarin tevens de individuele huursubsidie werd ingevoerd . 

• Herrijking van het woningwaarderingsstelsel 

Door het implementeren van de woz-waarde in plaats van de punten voor woningtype en 

woonomgeving wordt het woningwaarderingsstelsel aangepast. Op dit moment is het zo 

dat woningen in minder gewilde gebieden in relatief hoge prijs kunnen hebben, terwijl wo

ningen in bijvoorbeeld de binnensteden die zeer geliefd zijn een relatiefveel lagere huurprijs 

hebben. Door het baseren van de huurprijs op een deel van de woz-waarde wordt dit verschil 

minder scheef (Rochdale, 2006). 
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PAGINA 24 • Mogelijk ma ken huurverhogingen 

Een veel besproken mogelijkheid van het nieuwe huurbeleid is het mogelijk maken van ho

gere huurverhogingen bij de zittende huurder. Was er voorheen sprake van een sterke huur

derbescherming waarbij de huren jaarlijks slechts stegen met een vastgesteld maximum 

percentage, nu wordt het ook mogelijk de huren een aantal procenten boven reeel te laten 

stijgen. Hierdoor ontstaat de extra mogelijkheid de huren op te trekken naar markthuur. 

Diverse organisaties bekritiseren dit aspect, zoals de Woon bond en een aantal corporaties. 

Ten opzichte van het laatst gevoerde beleid betreft dit dus inderdaad een verschil. Ten op

zichte van de historie van het huurbeleid echter niet. In het verleden zijn reeds eerder perio

den van huurverhogingen en harmonisatiebeleid geweest. 

Een belangrijke periode betreft de periode rond de bruteringsoperatie. Hierbij werden alle 

financiele banden tussen corporaties en het rijk doorgesneden en verrekend (Hofman et al., 

2000) . Dit heeft uiteindelijk een grote omslag voor het huurbeleid tot gevolg gehad (Muller, 

2005). V66r de brutering zetten de corporaties in op lage huren en de overheid op hoge 

huurverhogingen. Corporaties kregen door de wijze van subsidiering immers altijd de kost

prijshuur van de woningen binnen. Het verschil tussen de vraaghuur en de kostprijshuur 

werd aangevuld door middel van objectsubsidies van de overheid. Hogere huurverhogingen 

betekende voor de overheid dus minder subsidies. Voor corporaties betekende een hogere 

huurverhoging echter een moeilijkere verhouding met haar huurders. Na de brutering zijn 

corporaties zelf verantwoordelijk voor het opvullen van het gat tussen vraaghuur en kost

prijshuur. Zij zijn nu dus gebaat bij een zo hoog mogelijk verhoging, terwijl de overheid nu 

gebaat is bij een zo laag mogel ijke huur. De overheid komt de huurders immers tegemoet 

door middel van de huurtoeslag, die afhankelijk is van de huurprijs die corporaties vragen. 

• Meer ruimte in het huurbeleid 

De stellingname van de minister van VROM is dat het liberaliseren van een deel van de voor

raad en het mogelijk maken van hogere huurverhogingen, ook bij zittende huurders de fi

nanciele ru imte in het huurbeleid vergroot. 

In het te liberaliseren gebied wordt de ruimte inderdaad met 10% verhoogt, in het geliberali

seerde gebied zelfs met meer. Dit bedraagt echter 25% van de woningvoorraad. Momenteel 

bedraagt de gemiddelde huurprijs echter gemiddeld 68% van maximaal redelijk (CFV, 2004: 

21). Dit betekent dat reeds in het huidige beleid 30% ruimte bestaat voor huurverhogingen. 

De maximale huurprijs lijkt dus niet echt een obstakel (zie ook MMC, 1997:92; Boelhouwer, 

2005; Conijn et al , 2004). 

• lmplementatie woz-waarden 

De woz-waarden zullen worden gebruikt voor het vaststellen van huurprijsgebieden waar

voor andere regels gelden met betrekking tot de jaarlijkse huurverhoging en maximale 

huurpijs. Daarnaast zal een deel van de woz-waarde komen in plaats van de punten voor 
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wonintype en woonomgeving zodat de woz-waarde onderdeel wordt van het Woning 

Waarderings Stelsel en daarmee mede bepalend wordt voor de maximale huurprijs. Verder 

wordt geadviseerd de woz-waarde te gebruiken als een indicatie voor de markthuurprijs. 
Tens lotte zal de verplichte betaalbaarheidsheffing worden gebaseerd op de woz-waarde van 

de woningen. 

• Ruimte voor meer financiele middelen 

Het nieuwe huurbeleid zou de ruimte voor de financiele middelen vergroten. Dit is echter 

een belangrijk twistpunt. Enerzijds bestond er reeds de ruimte (30%) om de huurprijzen te 

verhogen, maar werd hier tot op heden geen gebruik van gemaakt. Dit zal ook zo zijn rede

nen hebben. Daarnaast komt de ruimte met name vrij bij een doelgroep waarvan betwist 

wordt of zij het wel kunnen betalen. Ook wordt gerefereerd aan marktprij zen waarvan de 

vraag is of dit wel echt haalbaar is, omdat onbekend is hoe huurders op deze hogere prijzen 

zullen reageren. Tenslotte is de voorwaarde gesteld dat de betaalbaarheid gewaarborgd 

moet worden door middel van een betaalbaarheidsheffing, die ten koste gaat van de op

brengsten. 

• Betaalbaarheidsheffing 

De betaalbaarheidsheffing krijgt de vorm van een nieuwe Wet om het huurtoeslagsysteem 

betaalbaar te houden. Deze vorm van heffingen zijn in het verleden al vaker toegepast. Zo 

verlangde de overheid in de depressie van de jaren dertig in 1934 terugbetaling van a lie ver

kregen subsidies (NCIV, 1993 in MMC, 1997). Bovendien is het doel van de betaalbaarheids

heffing om het huurtoeslagsysteem betaalbaar te houden waardoor het wonen betaalbaar 

kan blijven voor de kwetsbare doelgroepen. In het verleden zijn hier ook vaker maatregelen 

voor genomen. Maar dan veelal in de vorm van een reeks subsidiestromen en financierings

condities, maar dan in combinatie met een strakke regulering van huurprijzen en huurver

hogingen (Smeets, 2001; Dekker, 2004, 4 juni: 8). 

Uit de eerste berekeningen van diverse corporaties (Laag, 2006; Rochdale, 2006) blijkt dat 

het gemiddelde bedrag aan betaalbaarheidsheffing in relatie tot de opbrengsten in een jaar 

rond de 3% ligt. Dit w il zeggen dat de gemiddelde huurprijzen met 3% verhoogd moeten 

worden om aan deze heffing tegemoet te komen, zonder dat het ten koste gaat van het ei

gen vermogen. Bij voortzetting van het huidige beleid, waarbij de gemiddelde jaarlijkse 

huurverhoging minder dan 3% is, neemt de financiele ruimte de eerste jaren hierdoor af, in 

plaats van toe. 

3.4 Resumerend 

In het derde hoofdstuk staat de invulling van het huurbeleid als strategie centraal. Hiervoor 

is weergegeven wat de aspecten uit het 'nieuwe huurbeleid' zijn en welke nieuwe mogelijk

heden hierdoor ontstaan. De vraag is gesteld of dit ook daadwerkelijk 'nieuwe' mogelijkhe-
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PAGINA 26 den betreffen. Deze 'nieuwe' mogelijkheden en de uitkomsten uit de discussie worden een 

voor een toegelicht. 

De mogelijkheid om een deel van de voorraad te liberaliseren neemt in theorie inderdaad 

toe. In de praktijk moet dit zich nog uitwijzen omdat de middengroepen geconfronteerd zul

len worden met hogere huurprijzen, waarvan ter discussie staat of zij deze kunnen betalen. 

Zij hebben gezien hun inkomen weinig kans op een hypotheek en dus om een huis te kopen. 

Bovendien is de mogelijkheid om de huurprijzen te verhogen ook afhankelijk van het absorb

tievermogen van de markt. Wanneer deze reeds verzadigd is, is de ruimte klein. In het verle

den konden woning boven een bepaalde puntprijs echter 66k al geliberaliseerd worden. In 

deze zin is dit aspect dus niet nieuw. 

De herrijking van het woningwaarderingsstelsel is een vernieuwing aangezien de woz

waarde een onderdeel za/ gaan vormen van het Woning Waarderings Stelsel. De in passing van 

deze marktindicator in de vaststelling van huurprijzen is nieuw. 

Een veel besproken mogelijk uit het nieuwe huurbeleid is het mogelijk maken van hogere 

huurverhogingen bij de zittende huurder. Was er voorheen sprake van een sterke huurder

bescherming waarbij de huren jaarlijks slechts stegen met een vastgesteld maximum per

centage, nu wordt het ook mogelijk de huren een aantal procenten boven reeel te laten stij

gen. Hierdoor ontstaat de extra mogelijkheid de huren op te trekken naar markthuur. 

De woz-waarden zullen een rol gaan spelen in een groot aantal parameters. De woz

waa rden zullen worden gebruikt voor het vaststellen van huurprijsgebieden waarvoor andere 

regels gelden met betrekking tot de jaarlijkse huurverhoging en maxima le huurprijs. Daar

naast zal een deel van de woz-waarde komen in plaats van de punten voor woningtype en 

woonomgeving zodat de vaststelling van de maximale huurprijs verandert. Verder wordt 

geadviseerd de woz-waarde te gebruiken als een indicatie voor de markthuurprijs. Tenslotte 

zal de verplichte betaalbaarheidsheffing worden gebaseerd op de woz-waarde van de wo

ningen. Het gebruik van de woz-waarden binnen de bovenstaande parameters is nieuw, be

halve bij de vaststelling van de marktprijzen. Dit wordt vooral bij particuliere verhuurders 

reeds veelvuldig toegepast. 

Door het mogelijk maken van de boveninflatoire huurverhogingen bij de huidige huurders 

evenals de liberalisatie van een groter deel van de woningvoorraad zal de financiele ruimte 

van corporaties theoretisch gezien toenemen. Deze ruimte voor financiele middelen blijkt 

echter negatief te worden be"invloed door de verplichte betaalbaarheidsheffing die voor a lie 

verhuurders gaat gelden. 

tnvulling strategie 

Het nieuwe huurbeleid word! geent op andere maatstaven, maakt huurverhogingen bij zittende huur

ders mogelijk, vergroot een deel van de mogelijkheden om de huurprijzen te verhogen, maar legt de 

corporatie !evens randvoorwaarden op in de vorm van een betaalbaarheidsheffing. De verkregen mid

delen worden hierdoor (deels) besteed aan de hefting in plaats van dit tot meer financiele ruimte leidt. 

' NIEUWE ' HUURBELEID 



• BELEIDSDOELEN 
VASTSTELLEN BELEIDSDOELEN WONINGCORPORATIES 

Het huurbeleid is een van de strategieen waarmee de beleidsdoelen (vertaald in prestaties) 

behaald kunnen worden. In dit onderzoek wordt alleen ingezoomd op deze strategie. In dit 

hoofdstuk zal worden beschreven over welke beleidsdoelen het gaat. Gezien de beleidsvrij

heid van corporatie worden de beleidsdoelen grotendeels vastgesteld door de corporaties 

zelf. Echter spelen hierbij de wettelijke kaders ook een rol, zoals de Woningwet en het BBSH. 

Daarnaast zijn er diverse stakeholders die invloed uitoefenen op de uiteindelijke prestaties. 

Dit kan plaatsvinden op diverse niveaus, zoals het landelijk niveau, gemeenteniveau en cor

poratieniveau. 

4,1 Vaststelling doelstellingen 
Een corporatie heeft te ma ken met diverse stakeholders die ieder een eigen positie en belang 

ten opzichte van de corporatie hebben. De wensen en eisen van deze stakeholders be"invloe

den de beleidsdoelen die een corporatie nastreeft. Voorbeelden van stakeholders zijn de 

huurders, overheid, Aedes, CFV, WSW, banken en ontwikkelaars. De beleidsvrijheid van cor

poraties wordt bovendien beperkt door het wettelijke kader, zie figuur 4.1. 
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PAGINA 28 figuur 4.1 Diverse stakeholders en wettelijk kader 

Wettelijk kader 

• M1rnstene van VROM 
• CFV 
• WSW 
• DNB 
• Aedes 

• Gemeente 
• Andere corporat1es 
• Banken 
• Ovenge financiers 
• Ontw1kkelaars 

• Corporat1e 
• Huurders 

4.1.1 Wettelijk kader 
Allereerst het wettelijk kader. Deze bepaalt de grenzen waarbinnen een corporatie dient te 

opereren. Deze is vastge legd in de Woningwet en wordt specifiek vertaald in het Besluit Be

heer Socia le Huursector (BBSH). 

Volgens VTW (2005) is de sectorspecifieke rijksregelgeving voor de sociale huursector vast

gelegd in diverse bronnen. Dit zijn de Woningwet, het Besluit Beheer Sociale Huursector 

(BBSH) en de diverse circulaires van de minister van VROM. Naast deze specifieke regels zijn 

er diverse algemene regels van toepassing op het functioneren van woningcorporaties. Deze 

zijn vastgelegd in onder andere het Burgerlijk Wetboek, het Bouwbeslu it , het huurrecht en 

de huurprijswetgeving, de Huurtoeslagwet en de Overlegwet huurders-verhuurders. De wet

telijke bepalingen worden nu verder toegelicht. 

In eerste instantie is gekeken naar de Woningwet, die het wettelijke kader biedt voor toege

laten instellingen en de formele basis vormt voor het rijksbeleid richt ing won ingcorporaties 

(VTW, 2005). Hierin wordt met name het gebied van de volkshuisvesting omschreven. De 

woningwet bevat de rechten en plichten van de verschillende bij de volkshuisvesting betrok

ken partijen, zoals het rij k, de gemeenten en won ingcorporaties (de ordening) (Aedes, 2001). 

Ook biedt de Woningwet het kader voor het inhoudelijke beleid van de rijksoverheid (de stu

ring). 

De Woningwet geeft aan dat 'verenigingen met vol/e rechtsbevoegdheid en stichtingen, die 

zich ten doe/ stellen uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en niet 

beogen uitkeringen te doen anders dan in het be/ang van de volkshuisvesting kunnen worden 
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voetnoot 

toegelaten' (Woningwet, artikel 70)1
. Een toegelaten instelling dient volgens de Woningwet 

de volgende personen te huisvesten: 'De toegelaten instellingen huisvesten bij voorrang per

sonen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij 

het vinden van hun passende huisvesting. Bij het in gebruik geven van door hen beheerde wo

ningen met een verhoudingsgewijs /age huurprijs geven zij zo veel mogelijk voorrang aan wo

ningzoekenden die, gelet op hun inkomen, in het bijzonder op die woningen zijn aangewezen.' 

(Woningwet, artikel 70c) 2
• 

De Woningwet wordt verder gespecificeerd in het BBSH, dat nadere regels geeft die woning

corporaties in acht moeten nemen. Daarnaast heeft het ministerie van VROM op onderdelen 

regelgevingtoegelicht in een aantal circulaires (Aedes, 2001). 

Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) omvat een limitatieve opsomming van de 

werkzaamheden die tot het gebied van de volkshuisvesting worden gerekend. De werk

zaamheden van woningcorporaties moeten niet alleen binnen het gebied van de volkshuis

vesting vallen, maar ook passen binnen de zes verantwoordingsvelden. Deze zijn uitgewerkt 

in het BBSH en vormen het kader waarbinnen een corporatie behoort te opereren. Het BBSH 

(VROM, 2005, 1 juli) beschrijft zes verantwoordingsvelden, zijnde (1) huisvesten van de pri

maire doelgroep (2) verbeteren van de kwaliteit van woning en woonomgeving (3) bevorde

ren van de leefbaarheid van buurten en wijken (4) betrekken bewoners bij beheer en beleid 

(5) bevorderen van wonen en zorg en (6) waarborgen van de financiele continu"iteit van de 

organisatie. 

In 2000 werd de nota 'mensen, wensen, wonen' opgezet (VROM, 2000) waarin diverse doel

stellingen staan beschreven die van corporaties verwacht worden. Ook wordt in deze nota 

verwezen naar diverse voorstellen die in de Woonwet zouden moeten worden opgenomen 

(VROM, 2000b: 28). Deze Woonwet zou delen van de woningwet vervangen en een verdere 

invulling geven aan het BBSH. Het doel was om tegenover de grotere ruimte die corporaties 

na de brutering verkregen hebben in hun bedrijfsvoering, de maatschappelijke prestaties die 

van de corporaties verwacht worden scherper te omschrijven. Door de vele vraagtekens en 

grijze gebieden die in het voorstel Woonwet aanwezig waren, heeft de minister uiteindelijk 

in oktober 2003 besloten het wetsvoorstel niet in te dienen (Aedes, 2005, 23 augustus). In 

2004 heeft de minister uiteindelijk besloten volledig te stoppen met de introductie van de 

Woonwet (VROM, 2004 20 oktober). Het bleek dat het aantal essentiele wijzigingen ten op

zichte van de bestaande regelgeving beperkt was. Besloten werd om de essentiele elemen

ten in de bestaande regelgeving te verwerken. De discussie die de mogelijke introductie van 

deze Woonwet op gang heeft gebracht is echter wel nog steeds actueel. Diverse doelstellin

gen uit de voorstellen zijn opgenomen in onderdelen van De Grote Beweging. Zo omschrijft 

de commissie-De boer (2005) dat corporaties moeten voldoen aan hun primaire verant

woordelijkheid. Deze bestaat uit het huisvesten van de zwakkeren in de samenleving en de 

1 voor bron zie VROM (1991) 
2 

voor bron zie VROM (1991) 
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PAGINA 30 optimalisering van woningen en de directe woonomgeving. De minister zal aan de hand van 

onder andere dit advies het werkterrein van de corporaties verder afbakenen en de maat

schappelijke prestaties zeker stellen (Dekker, 2005, 9 juni). 

4.1.2 Landelijk niveau 
De diverse stakeholders op landelijk niveau zijn het ministerie van VROM, het Centraal Fonds 

voor de Volkshuisvesting (CFV), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de Bank 

Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Aedes. In tegenstelling tot het wettelijk kader stellen 

zij geen absolute eisen maar kunnen zij wel maatregelen stellen . 

Het ministerie van VROM uit haar wensen met betrekking tot de beleidsprestaties van wo

ningcorporaties onder meer in haar diverse nota's en circulaires. In recente circulaires komen 

wederom voorstellen naar voren die ook waren opgenomen in de Nota Wonen. Dit betreft: 

Het verruimen van de slaagkansen en de keuzemogelijkheden van woningzoekenden 

met een bescheiden inkomen (zie Dekker nr. 25); 

Het beperken van de woonlasten voor de lagere inkomensgroepen. Met name in het 

kader van de toekomstige liberalisering en huurprijsverhogingen is dit een groot item in 

de kamer (zie onder andere Dekker nr. 27, 39, 41); 

Het vergroten van de differentiatie van het woningaanbod en het verhogen van de wo

ningkwaliteit; 

• Het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en wijken en het ver

sterken van de sociale samenhang, tegengaan van segregatie (zie onder andere Dekker 

nr. 27, 39, 42); 

• Het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt 

Hierbij is het opvallend dat het verruimen van de slaagkansen en de keuzemogelijkheden 

van woningzoekenden genoemd wordt evenals het verbeteren van het functioneren van de 

woningmarkt. Deze staan niet als zodanig opgenomen in het BBSH maar worden wel naar 

voren gebracht in de circulaires van de minister. Deze punten maken ook onderdeel uit van 

De Grote Beweging (DGB) die in samenspraak met de Aedes is opgesteld. Het bevorderen 

van de keuzevrijheid uit zich in de doelstelling om de doorstroming te bevorderen. Ook het 

beperken van de woonlasten voor de lagere inkomensgroepen is geen directe doelstelling uit 

het BBSH. Dit is echter wel een van de hoofdpunten van het beleid van de minister in het 

kader van DGB. De Aedes stuurt haar leden overigens ook door middel van de Aedescode 

waaraan zij zich dienen te houden. 

Het bevorderen van het eigen woningbezit is een ander speerpunt van het beleid van het 

ministerie van VROM. Hiertoe is in 2000 de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) van 

kracht geworden. Op basis van deze wet kunnen huishoudens met een laag inkomen een 

bijdrage toegekend krijgen ten behoeve van het verkrijgen van een eigen woning (VROM

inspectie, 2005: 34). De toegelaten instellingen worden gezien als belangrijke speler bij het 

bevorderen van het eigen woningbezit. Dit is echter geen directe doelstelling uit het BBSH. 
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Er is echter wel discussie of het bevorderen van het eigenwoningbezit zou moeten worden 

toegevoegd als 7e prestatieveld van het BBSH. (Conijn, 2005). 

Het WSW en CFV zijn sectorspecifieke organen die op landelijk niveau opereren. Zij leggen 

de financiele randvoorwaarden vast waaraan corporaties zich dienen te houden. Deze heb

ben met name betrekking op de financiele aspecten. 

Hetzelfde geldt voor de DNB. Wanneer corporaties hier geld willen lenen kunnen zijn voor

waarden verwachten omtrent hun solvabiliteit en liquiditeit. 

4.1.3 Gemeentelijk niveau 

Het gemeentelijk niveau betreft de gemeente, andere corporaties, lokale financiers en ont

wikkelaars. 

Op gemeentelijk niveau is de gemeente de partij met de grootste invloed. Zij uit haar wen

sen onder andere bij het maken van diverse prestatieafspraken, maar ook bij het verdelen 

van grondposities. De gemeente heeft vooral belang bij doelstellingen over de leefomgeving 

en de betaalbaarheid van de voorraad. Dit uit zich veelal in afspraken over de kernvoorraad 

en het nieuwbouwbeleid. 

De andere corporaties op gemeente niveau zullen hun invloed gebruiken door het al dan niet 

samenwerken op bepaalde projecten en het innemen van een standpunt bij het maken van 

prestatie afspraken. 

Voor lokale financiers en ontwikkelaars gelden dezelfde voorwaarden als op landelijk ni

veau. Zij stellen met name eisen ten opzichte van de financiele positie van corporaties. 

4.1.4 Corporatie niveau 
Tot het corporatieniveau behoort het beleid van de corporatie zelf als vertaling van de visie 

en missie, en de wensen van de huurders en huurderverenigingen. 

De huurders zetten met name de betaalbaarheid en leefbaarheid van het wonen op de eer

ste plek. Maar ook de kwaliteit en keuzevrijheid zijn van groot belang. Zij zijn immers gro

tendeels aangewezen op de corporatiewoningen, wat een belangrijk item is nu sprake is van 

een aanbiedersmarkt. Dit betekent dat een groot deel van de huurders weinig andere keus 

heeft dan te huren waar ze dit nu doen en te betalen water gevraagd wordt. Geld om te 

kiezen voor een hogere kwaliteit is er niet, en de mogelijkheid om zelf te investeren in leef

baarheid ofte kiezen voor een andere wijk is ook gering. 

Voor corporaties zijn de gewenste doelstellingen een vertaling van haar beleid. Het beleid 

wordt afgeleid uit de visie en missie en vertaald in concrete beleidsdoelstellingen: de presta

ties. Hiervoor is een bepaalde mate van beleidsvrijheid aanwezig. Deze wordt echter omka

derd door de wetten en be.lnvloed door haar stakeholders. De gewenste doelstellingen ver

schillen dus per corporatie, en worden op diverse manieren be"lnvloed. 

Om toch een algemeen beeld te krijgen van de doelstellingen die een corporatie nastreeft 

zijn diverse stukken van corporaties onderzocht waarin zij deze kenbaar maken (visie, missie, 
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PAGINA 32 beleidsplannen, jaarverslagen, ondernemingsplannen en websites). Van de in totaal 527 

corporaties (VROM-inspectie, 2005, cijfers anno 2003) met in totaal 2,4 miljoen woningen 

zijn diverse stukken bekeken van een aantal van deze corporaties. Hiervoor is een steekproef 

getrokken van 29 corporaties, waarbij enigszins rekening is gehouden met de ligging in een 

stedelijke of landelijk gebied , provincie en omvang (zie hiervoor de Graaf & de Winter, 2001; 

Companen, 2005; Brouwer, Ferment, Willems & Poulus, 2004). 

De gegevens (zie ook bijlage 1) zijn geanalyseerd door te kijken naar het aantal maal dat een 

doelstelling genoemd is, uitgedrukt in procenten van het totale aantal corporaties in de 

steekproef. Hierbij valt op dat de meeste corporaties bij de beschrijving van de sociale doel

stellingen eenzelfde volgorde hanteren zoals beschreven in het bbsh. De financiele gegevens 

worden vaak niet als doelstelling genoemd, maar volgen op de achtergrond. Slechts enkele 

corporaties zien een financieel gezonde corporatie als doel op zich, en niet puur als een ver

plichting vanuit het CFV en WSW. De volgende doelstellingen zijn bij meer dan een kwart 

van de corporaties genoemd, van vaak naar minder vaak: kwaliteit woningaanbod leveren, 

leefbaarheid in wijken, betaalbaarheid woningen, woonomgeving, klantgericht opereren, ac

cent op primaire doelgroep, diverse doelgroepen huisvesten, communicatie en transparantie 

naar klant, zelfstandig opereren en continuiteit waarborgen, aanbieden zorg en maatschappe

lijk rendement behalen. 

4.2 Keuze doelstellingen woningcorporatie 
Wanneer de eerder genoemde bronnen (Won ingwet, BBSH, nota's ministier van VROM en de 

beleidsstukken van corporaties) naast elkaar worden gelegd vallen de volgende punten op. 

Ten eerste worden doorstroming en betaalbaarheid als directe doelstellingen genoemd door 

de minister, maar zijn ze niet als zodan ig zijn opgenomen in het BBSH. De verschillende 

maatschappelijke uitgangspunten worden veelal gezien als doelstellingen, terwijl de finan

ciele uitgangspunten niet als zodanig worden omschreven, maar als randvoorwaarde wor

den gesteld. De terminologie zou dan ook moeten zijn : maatschappelijke doelstellingen en 

financiele randvoorwaarden. Verder noemt de minister in haar brieven het verhogen van de 

slaagkansen op de woningmarkt en het verbeteren van het functioneren van de woning

markt. Het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt is niet opgenomen in het 

BBSH en wordt door geen enkele corporatie als doelstelling genoemd. 

In totaal komen een elftal verschillende doelstellingen naar voren. Echter niet iedere doel

stelling blijkt van even groot belang. Het huisvesten van de primaire doelgroep en het waar

borgen van de financiele continu·1teit wordt door alle partijen gedragen. Er is echter ook een 

aantal doelstellingen die niet in het BBSH zijn opgenomen maar wel breed worden gedra

gen, zoals het verruimen van de slaagkansen en keuzemogelijkheden, ofwel beschikbaarheid 

van de woningen. Ook het beperken van de woonlasten of zorgen voor betaalbare woningen 

wordt vaak genoemd. Een aantal doelstellingen wordt echter a Ileen genoemd door de minis

ter, en zijn ook niet opgenomen in het BBSH of het huidige beleid van corporaties. Dit zijn 

het verbeteren van de woningmarkt en het bevorderen van het eigen woningbezit. Het be-

B E L E DSDOELEN 



halen van maatschappelijk rendement blijkt meer dan a Ileen een doelstelling te zijn en komt 

dan ook niet als zodanig in het BBSH naar voren. Concluderend zijn de doelstellingen die een 

corporatie nastreeft de volgende: 

(1) huisvesten van de primaire doelgroep; 

(2) verbeteren van de kwaliteit van de woning en woonomgeving; 

(3) bevorderen leefbaarheid van buurten en wijken; 

(4) betrekken bewoners bij beheer en beleid; 

(5) bevorderen van wonen en zorg; 

(6) waarborgen van de financiele continu.lteit; 

(7) verruimen slaagkansen en keuzemogelijkheden primaire doelgroep/ beschikbaarheid; 

(8) beperken woonlasten lagere inkomensgroepen/betaalbaarheid . 

4.3 Resumerend 
De doelstellingen komen voort uit de vertaling van de visie en/of missie van corporaties. 

Deze doelstellingen zijn in grote mate vrij te bepalen maar worden tevens be"lnvloed door 

diverse stakeholders en omkaderd door wetten. De stakeholders zijn onder te verdelen naar 

het landelijke niveau (ministerie van VROM, CFV, WSW, Aedes), het gemeentelijk niveau 

(Gemeente, andere corporaties, banken) en het corporatie niveau (de corporatie en haar 

huurders). 

Door de uitgangspunten van de diverse stakeholders naast elkaar te leggen zijn de belang

rijkste doelstellingen bepaald. Veelal komen deze overeen met de doelstellingen uit het 

BBSH, echter zijn hier twee doelstellingen aan toegevoegd: het verruimen van de slaagkan

sen en keuzemogelijkheden van de primaire doelgroep en het beperken van de woonlasten 

voor de lagere inkomens c.q. het waarborgen van de betaalbaarheid. 

Beleidsdoelstellingen 

De algemene doelstellingen van corporaties zijn: 

(1) huisvesten van de primaire doelgroep; (2) verbeteren van de kwaliteit van de woning en woonomgeving; (3) 

bevorderen leefbaarheid van buurten en wijken; (4) betrekken bewoners bij beheer en beleid; (5) bevorderen van 

wonen en zorg; (6) waarborgen van de financiele continu"iteit; (7) verruimen slaagkansen en keuzemogelijkhe

den primaire doelgroep/ beschikbaarheid; (8) beperken woonlasten lagere inkomensgroepenibetaalbaarheid . 
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• MAATSCHAPPELIJK 
MAATSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN EN RENDEMENT 

Een deel van de doelstellingen die in het vorige hoofdstuk bepaald is, betreft maatschappe

lijke doelstellingen. Dit komt overeen met de maatschappelijke rol die een corporatie heeft. 

In de hybride structuur is een corporatie ook een maatschappelijke ondernemer, ook wel 

maatschappelijk verantwoord ondernemer (MVO) genoemd, en behoort daarom aan maat

schappelijke doelstellingen te voldoen. Hiermee behaalt zij 'maatschappelijke rendement'. 

Wat dit precies inhoud zal in dit hoofdstuk worden toegelicht. 

Om het begrip maatschappel ijk rendement te verduidelijken wordt ingegaan op de termino

logie van input, output en outcome. Ook de begrippen effectiviteit en efficientie komen 

hierbij aan bod aangezien zij een nauw raakvlak hebben met het begrip rendement. Dit 

hoofdstuk is een verdieping van het vorige hoofdstuk en gaat met name in op de maat

schappelijke doelstellingen. 

s.1 Maatschappelijk vermogen en spanningsveld 
In het vorige hoofdstuk is reeds gebleken dat de doelstellingen van corporaties niet alleen 

financiele doelstellingen betreffen, maar ook maatschappelijke doelstellingen. Een corpora

tie is immers een 'missiegedreven instelling, die zijn doeleinden moet formuleren in samen

spraak met de relevante omgeving (stakeholders) en die transparant moet zijn over de inzet 

van de middelen in relatie tot de doelrealisatie '. (Schaar, 2006). De corporatie heeft ook een 

maatschappelijke taak, en wordt daarom vaak aangeduid als maatschappelijk ondernemer 

die maatschappelijk rendement moet behalen. 
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PAGINA 36 De discussie over de inzet van middelen komt vooral op gang naar aanleiding van de verzelf

standiging van de corporaties in het begin van de jaren negentig. De opbrengsten moeten 

volgens de Woningwet immers ten dienste van de volkshuisvesting komen. Winstu itkerin

gen zijn niet toegestaan. Daarom wordt er ook wel gesproken over maatschappelijk verbon

den vermogen (Conijn, 2005). 

Over de wijze waarop dit maatschappelijk verbonden vermogen besteed zou moeten wor

den zijn de men ingen verdeeld. De corporatie bevindt zich immers in een spanningsveld tus

sen diverse stakeholders. Zo zal de corporatie bijvoorbeeld een zo hoog mogelijk eigen ver

mogen en goede rendementen aan haar financiers willen laten zien, terwijl voor de huurders 

een goed financieel rendement de huurverhoging omstreden maakt. De overheid zal een 

goed financieel rendement zien als een mogelijkheid om de corporatie verder aan te zetten 

tot het maken van onrendabele investeringen. Ten opzichte van de overheid w il een corpora

tie dan ook de nadruk leggen op de onrendabele investeringen. Hiernaast moet de corpora

tie ook nog een afweging maken tussen de inzet van financiele middelen voor de maat

schappelijke taken en de zorg voor de financiele continu·iteit op term ijn. 

Door a lie verschillende wensen van de stakeholders en de grote invloed van de corporatie op 

de maatschappij is de maatschappelijke druk op corporaties groot. Om zich beter in de 

maatschappij te profileren is de corporatie bezig zich te ontwikkelen als maatschappelijk 

ondernemer (Deuten & de Kam, 2005). Volgens Deuten & de Kam (2005, p. 2-3) is 'het zicht

baar maken van het maatschappelijke rendement een cruciaal onderdee/ in de ontwikkeling 

van het maatschappelijke ondernemerschap. Door te laten zien dat de maatschappelijke on

dernemer op een efficiente wijze toegevoegde waarde levert aan de maatschappij, krijgt ze 

draagvlak en specifieke condities voor haar activiteiten (een 'license to operatie'). Dit geeft de 

corporatie de ruimte die ze a/s maatschappelijk ondernemer nodig heejt'. Maatschappelijk 

rendement is dan ook meer dan enkel financieel rendement. De genoemde begrippen 'maat

schappelijk rendement' en efficientie (en effectiviteit) liggen erg dicht bij elkaar en worden 

hiernavolgend behandeld. 

Figuur 5.1 Spanningsveld tussen financiele en maatschappelijke doelstellin
gen . Welk evenwicht is het juiste? 

? EVENWICHT ? 

Maatschappelijke doelstellingen Financiele doelstellingen 

Corporatie 
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5.2 Maatschappelijk rendement 

voetnoot 

In tegenstelling tot maatschappelijk rendement is financieel rendement een alom bekend 

begrip. Het kan gemeten worden met indicatoren die ook in het reguliere bedrijfsleven wor

den toegepast. Rendement kan worden uitgedrukt in verschillende indicatoren, zoals het 

aanvangsrendement (direct rendement), het indirecte rendement, het totale rendement 

(Total Rate of Return, TRR), het interne rendement (Internal Rate of Return, IRR) of de netto 

contante waarde (NCW). Ondanks dat deze begrippen overeen komen met die uit het be

drijfsleven is er een groot verschil met het reguliere bedrijfsleven : corporaties hebben niet 

dezelfde rendementsdoelstellingen. Activiteiten mogen een laag (of zelfs negatief) rende

ment opleveren, als dit maar noodzakelijk is voor het vervullen van de sociale taken (Gruis, 

2004). Vaak wordt het accepteren van lagere rendementsdoelstellingen gezien als het 

'maatschappelijk offer' dat een corporatie maakt, ofwel maatschappelijk rendement 1
. Hierbij 

wordt echter alleen de financiele investering benoemd en niet de maatschappelijke op

brengsten (Deuten & de Kam, 2005). 

Om deze maatschappelijke opbrengsten te benoemen zullen we verder inzoomen op maat

schappelijk rendement. Rendement in het algemeen is de vergoeding voor het risico dat de 

verstrekker loopt door zijn vermogen te investeren: hoog risico betekent ook een hoog ren

dement (Deuten & de Kam, 2005). Het draait dus om de verhouding tussen de investering en 

de prestatie die daar uit voortkomt. De investering is hierbij veelal gericht op de financiele 

middelen die de corporatie ter beschikking staan. De maatschappelijke prestaties zijn de 

beoogde effecten op de samenleving. Hierbij speelt het verschil tussen output en outcome 

een grote rol 2
• Output is hierbij het tastbare resultaat dat wordt geleverd en is relatief mak

kel ijk te meten (Gruis, 2004; Deuten & de Kam, 2005). De uiteindelijke effecten die de output 

heeft op de maatschappij vormt de outcome. Dit effect is echter niet altijd even eenvoudig 

te meten, noch altijd eenduidig, causaal te relateren aan de output (Gruis, 2004: 16). Het 

tegenstijdige is dat de indicatoren van outcome het dichtst aanslu iten bij maatschappelijk 

rendement. 

Het is van belang rond het begrip outcome nog verdere verdieping aan te brengen (Deuten 

& de Kam, 2005: 10-11). De maatschappelijke effecten kunnen immers in de tijd direct gere

lateerd zijn aan de output, maar kan ook op lange termijn, indirect zichtbaar worden. Boven

dien zijn niet alle outcome effecten bewust gepland en kunnen deze effecten ook negatief 

zijn. 

Tenslotte spelen nog twee begrippen een rol, die beide nauw samenhangen met maat

schappelijk rendement: effectiviteit en efficientie. De vraag is immers of de input wel effici

ent is ingezet om de gewenste output te bereiken, en ten tweede of de gewenste output wel 

bereikt is. Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan. 

1 Dit is bijvoorbeeld het gedachtegoed van de Aedex. Deze benchmark op basis van financiele kengetallen beschouwt het 
maatschappelijk rendement als het financiele rendement dat een corporatie ' laat liggen' ten opzichte van een commer
ciele vastgoedbelegger (zie www.aedex.nl) 
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PAGINA 38 5.3 Effectiviteit en Efficientie 
Samen met het begrip rendement worden ook vaak de begrippen effectiviteit en efficientie 

genoemd. Daarom wordt hier verder op ingegaan. Effectiviteit betekent volgens SEO (de 

Graaf & Winter, 2001) de mate waarin de (publieke} doelstellingen van de instelling worden 
bereikt. Efficientie heeft betrekking op de mate waarin de doelstellingen worden bereikt, gege
ven de inputs die men daarbij gebruikt. Bovendien stellen zij dat efficientie ook kan worden 
gedefinieerd als het minimaliseren van de kosten om een bepaa/de (set van) doelstelling(en) te 
bereiken. 

Efficientie wordt dus theoretisch gezien als het meten van output:input (output staat tot 

input), waarbij de kosten geminimaliseerd worden, zie ook figuur 5.2. 

figuur 5.2 Effectiviteit en efficientie in relatie tot input/output/outcome 

efficientie 

Bron: Deuten & de Kam (2005) 

OUTPUT 
Effectiviteit 2a 

Effectiviteit 1: theory of change 

Naar effectiviteit kan op twee manieren gekeken worden (Deuten & de Kam, 2005). Ener

zijds als de mate waa rin de activiteiten van de corporatie bijdragen aan een beoogd (maat

schappelijk) doel. Hierbij wordt dus de relatie tussen output en outcome onder de loep ge

nomen: welke verandering levert de concrete 'productie' op in de maatschappij (Deuten & 

de Kam, 2005) (zie figuur 5.2 effectiviteit 1: theory of change). Anderzijds kan gekeken wor

den naar de mate waarin vooraf gestelde doelen gerealiseerd worden. Dit kunnen doelen 

voor de output maar ook de outcome zijn (zie figuur 5.2 effectiviteit 2a en 2b). Het maat

schappelijke rendement is bij hantering van deze defin it ies niet hetzelfde als efficientie. Het 

gaat namelijk niet om het minimaliseren van de kosten maar om het maximaliseren van de 

opbrengst (De Graaf & de Winter, 2001). Het maatschappel ijke rendement is daarmee met 

name uit te drukken in termen van outcome. 

Juist het meten van deze outcome is het moeilijkste element. Dit heeft te maken met ver

schillende factoren. Ten eerste zijn de doelstellingen van de overheid alleen in globale ter

men gesteld. Hierdoor is de operationalisering ad hoc en experimenteel (zie o.a. Hakfoort et 

al., 2002 :7, Graaf et al., 2001, Nyfer, 2003: 14, Hakfoort, 2002). Ten tweede zijn de prestatie

velden niet gewogen 3 (Hakfoort et al., 2002: 7, Nyfer, 2003: 14). Het is dus onduidelijk of het 

2 Zie onder andere Kemp, 1995, Buys, 2003 en Deuten & de Kam, 2005. 
3 Kramer, Kronbickler, van Welie & Putman (2005) lichten in hun paper een werkwijze toe waarin een methode wordt 

gepresenteerd om de prestaties ten opzichte van elkaar te wegen. Hun doe I is om de prestaties met elkaarte vergelijken 
om te bepalen welke prestatie het beste presteert. 
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terecht is om ieder veld een even groot gewicht toe te kennen. Ook zijn meerdere niveaus 

van outcome te onderscheiden. Zo zijn sommige effecten een direct effect van een bepaalde 

handeling, de eerste orde effecten. Andere effecten treden weer opals gevolg van het eerste 

orde effect, de tweede orde, derde orde etc. effecten. Sommige effecten zijn direct, andere 

indirect. Bovendien is het ook nog afhankelijk van het termijn waarop het optreedt, korte of 

lange termijn, zie figuur 5.3. 

figuur 5.3 Weergave van verschillende niveaus van de effecten als gevolg 
van een bepaalde i nput, de investering. 

INPUT OUTPUT OUTCOME 

Tenslotte hangt het operationaliseren van de prestatievelden nauw samen met de efficien

tie. In het huidige stelsel is een aantal redenen te noemen om aan te nemen dat deze niet 

optimaal is. Zo kennen woningcorporaties een gesloten karakter waardoor ze zich de op

brengsten van efficient gedrag niet kunnen toe-eigenen en is er sprake van een aanbieder

markt waarin corporaties hun bezit moeiteloos kunnen verhuren (Hakfoort, et al, 2002: 7). 

Daarnaast is er geen eenduidige verantwoordingsstructuur (Nyfer, 2003: 14). In de opzet van 

het huidige BBSH-systeem was het de bedoeling dat de prestatie-afspraken die tussen ge

meenten en corporaties gemaakt worden zorg zouden dragen voor een effectieve en effici

ente besteding van middelen (Hakfoort et al., 2002). Uit een CPB-evaluatie van de brutering

operatie (CPB 2001a in Hakfoort et al., 2002:49) blijkt echter dat slechts in een klein gedeelte 

van de Nederlandse gemeenten prestatie-afspraken worden gemaakt en waar ze worden 

gemaakt, worden ze vaak niet nagekomen en /of niet gemonitord (Hakfoort et al., 2002:49, 

zie ook Conijn, 200Sb, Conijn & van Grinsven, 2003). Pas wanneer sprake is van een efficien

te onderneming wordt het meten van de effectiviteit ook zinvol. Hoe immers een corporatie 

maatschappelijk beoordelen die geld verspild door het inefficient inzetten hiervan? 

5.4 Maatschappelijk rendement meten 
Om het daadwerkelijke maatschappelijke rendement te meten gelden de volgende rand

voorwaarden : 

(1) de doelstellingen ten aanzien van de maatschappel ijke doelen moeten benoemd zijn, 

evenals het belang van iedere doelstelling ten opzichte van de andere doelstelling 
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PAGINA40 (2) deze doelstellingen moeten eenduidig worden vertaald in meetbare prestaties (geopera

tionaliseerd) middels indicatoren 

(3) een afweging moet gemaakt worden welke orde (tweede, derde .. ) effecten worden mee

genomen, welke relaties te onderkennen zijn (direct of indirect) en op welke termijn geke

ken zal worden (lange of korte termijn). 

(4) aanname van efficient gedrag van woningcorporaties 

In diverse onderzoeken is reeds getracht dit maatschappelijk rendement te meten (zie hier

voor Deuten & de Kam, 2005). Het volgende hoofdstuk zal verder ingaan op groepering en 

de vertaling van de doelstellingen in meetbare prestatieindicatoren. 

s.s Resumerend 
De doelstellingen van woningcorporaties betreffen niet alleen de financiele maar ook de 

maatschappelijke doelstellingen. Om deze maatschappelijke doelstellingen uit te drukken 

wordt ook vaak het begrip 'maatschappelijk rendement' gebruikt. Dit hoofdstuk is hier ver

der op ingegaan. 

In de eerste plaats is het spanningsveld besproken waarin de corporatie zich momenteel 

bevindt veroorzaakt door de veelheid van stakeholders die ieder hun eigen verwachtingen 

hebben. Vanwege de rol als Maatschappelijke Verantwoord Ondernemer en de grote invloed 

op de maatschappij wenst de corporatie een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement 

te leveren. 

Maatschappelijk rendement hangt nauw samen met de terminologie van input-output

outcome. Input is hierbij de gevraagde investering, output het tastbare resultaat als gevolg 

van de investering en outcome het maatschappelijke effect van de investering. Outcome 

blijkt in het dichtste bij de terminologie van het maatschappelijke rendement te liggen, 

maar is tevens het moeilijkst te meten. De moeilijke vaststelling van maatschappelijk ren

dement heeft te maken met de slecht omschreven doelstellingen van de overheid ten op

zichte van de gewenste prestaties van corporaties, en de slechte operationalisatie van de 

doelstellingen als gevolg hiervan. Bovendien is het causale verband tussen invoer en uitvoer 

niet altijd aan te tonen. Ook is de outcome niet altijd eenduidig te omschrijven en is er spra

ke van eerste orde (directe) effecten en tweede en meerdere orde effecten (indirect). Som

mige effecten vinden pas op de (zeer) lange termijn plaats en zijn daarom bijzonder moeilijk 

te meten.Tenslotte is door een aantal marktomstandigheden aannemelijk dat corporaties 

niet volledig efficient te werk gaan, wat de verdere meting van de relatie tussen invoer en 

uitvoer moeilijk maakt. 

Om deze aspecten het hoofd te bieden en het mogelijk te maken om behalve de financiele 

doelstellingen ook de maatschappelijke doelstellingen te kunnen meten, moet in ieder geval 

aan de volgende voorwaarden zijn voldaan : (1) de doelstellingen ten aanzien van de maat

schappelijke doelen moeten benoemd zijn, evenals het belang van iedere doelstelling ten 
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opzichte van de andere doelstelling; (2) deze doelstellingen moeten eenduidig worden ver

taald in meetbare prestaties (geoperationaliseerd) middels indicatoren; (3) een afweging 

moet gemaakt worden welke orde (tweede, derde .. ) effecten worden meegenomen, welke 

relaties te onderkennen zijn (direct of indirect) en op welke termijn gekeken zal worden 

(lange of korte termijn); (4) aanname van efficient gedrag van woningcorporaties 

Bovendien is het aan te raden een onderscheid te maken tussen input-output-outcome. Met 

name op het output en outcome niveau. Het output niveau is immers relatief eenvoudig te 

meten, maar het outcome niveau zegt daadwerkelijk iets over de maatschappelijke presta

ties. Doordat de outcome uit diverse directe en indirecte gevolgen bestaat zal hier een keuze 

gemaakt moeten worden in welke orde (tweede, derde .. ) effecten nog worden meegeno

men. 

Randvoorwaarden van het model 

(1) de doelstellingen ten aanzien van de maatschappelijke doelen moeten benoemd zijn, evenals het 

belang van iedere doelstelling ten opzichte van de andere doelstelling 

(2) deze doelstellingen moeten eenduidig worden vertaald in meetbare prestaties (geoperationaliseerd) 

middels indicatoren 

(3) een afweging moet gemaakt worden welke orde (tweede, derde .. ) effecten worden meegenomen, 

welke relaties te onderkennen zijn (direct of indirect) en op welke termijn gekeken zal worden (lange of 

korte termijn). 

(4) aanname van efficient gedrag van woningcorporaties 

0 zet van het model: out ut en outcome 

INPUT OUTPUT OUTCOME 
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• MODEL 
HET HUURBELEID IN RELATIE TOT DE DOELSTELLINGEN 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende onderdelen van het model bepaald. 

Zoals de inputstrategie, vormgeving van de strategie, de output en de outcome, de verschil

lende relaties tussen het huurbeleid en de financiele en maatschappelijke doelstellingen en 

tenslotte enkele randvoorwaarden en de opzet van het model. In dit hoofdstuk wordt het 

model gebouwd aan de hand van deze onderzoeksresultaten. De laatste stap is de operatio

nalisatie van de doelstellingen uit het model. Deze stap wordt ook in dit hoofdstuk doorlo

pen. 

6.1 Opbouw model aan de hand van onderzoeksresultaten vorige 
hoofdstukken 

De onderzoeksresultaten uit de vorige hoofdstukken vormen samen het model. De resulta

ten worden hier nogmaals opgesomd, waarna het model kan worden gevormd. De basis van 

het model is gelegd in hoofdstuk 2. 

6.1.1 Input strategie (hoofdstuk 2: huurbeleid als strategie) 
Het huurbeleid is een van de strategieen die een corporatie kan aanwenden om haar ge

wenste doelstellingen naar werkelijke prestaties te komen. Andere strategieen betreffen 

bijvoorbeeld nieuwbouw, sloop, onderhoud, renovatie en dergelijke. Het huurbeleid hangt 

nauw samen met deze andere mogelijke strategieen, zie figuur 6.1. 
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PAGINA44 figuur 6.1 Huurbeleid als strategisch middel 

Uitgangssituatie Gewenste situatie Middel Uitwerking 

M1ssie/vis1e Beleidsdoelen 

Deze samenhang is met name op financieel gebied van groot belang. Sommige strategieen 

zorgen voor grote positieve geldstromen (verkoopbeleid) en andere kosten geld (renovatie 

en onderhoud). Wanneer het huurbeleid bijvoorbeeld gecombineerd kan worden met een 

omvangrijk verkoopbeleid, dan kan het huurbeleid gematigder zijn . Wanneer een corporatie 

echter weinig nieuwbouw mogelijkheden heeft of hiervoor kiest en/of een gematigd ver

koopbeleid voert is het huurbeleid een belangrijk inkomstenbron. Uiteraard spelen hierbij de 

aanwezige financiele reserves ook een grote rol, wanneer deze meer dan voldoende zijn, 

kunnen deze worden aangesproken voor de investeringen in plaats van het huurbeleid. In dit 

onderzoek wordt er van uitgegaan dat het huurbeleid een essentiele rol speelt. De keuze 

voor de strategie om de doelstellingen te behalen is daarom het huurbeleid. 

Het huurbeleid kan echter ook indirect invloed uitoefenen op de gewenste doelstellingen en 

gevraagde prestaties. Enerzijds omdat het een middel is om de financien te generen die no

dig zijn om in andere strategieen te investeren zodat de doelstellingen behaald worden (in

direct). En anderzijds is het huurbeleid is een van de kasstromen die ervoor zorgt dat het 

eigen vermogen op peil blijft. Hierdoor wordt enerzijds de financiele continu"iteit gewaar

borgd en anderzijds kan het rendement op het eigen vermogen weer besteed worden aan 

andere strategieen om de doelstellingen te behalen. De directe en indirecte verbanden zijn 

weergegeven in figuur 6.2. 

figuur 6.2 directe en indirecte verbanden in het model 

INPUT STRATEGIE RELATIE OUTPUT 

direct 
r:, Huurbele1d 

indirect 

r:, Andere strategieen 

6.1.2 lnvulling strategie (hoofdstuk 3: het nieuwe huurbeleid) 

Het derde hoofdstuk is afgesloten met de conclusie: 'Het nieuwe huurbeleid wordt geent op 

andere maatstaven, maakt huurverhogingen bij zittende huurders mogelijk, vergroot een 

deel van de mogelijkheden om de huurprijzen te verhogen, maar legt de corporatie tevens 

randvoorwaarden op in de vorm van een betaalbaarheidsheffing. De verkregen middelen 
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worden hierdoor (deels) besteed aan de hefting in plaats van dit tot meer financiele ruimte 

leidt.' De mogelijkheden van het nieuwe huurbeleid hebben dus met name te maken met 

het varieren van de huurprijs en anderzijds de verplichting van de betaalbaarheidsheffing. 

De huurtoeslag heeft ook een directe invloed op de huurprijzen, aangezien dit de huurprij

zen verlaagd zodat ook de lagere inkomensgroepen toegang krijgen tot de woningmarkt. Dit 

effect wordt ook ondersch reven door Micromacroconsultants (1997) en is onderzocht door 

Atrive (2005). De huurprijs vormt dus de stuurvariabele waarmee de strategie 'huurbeleid ' 

wordt ingevuld. Deze aspecten zijn weergegeven in figuur 6.3. 

figuur 6.3 lnvulling van de strategie huurbeleid 

INPUT STRATEGIE DOOR GEVOLG 
huwtoeslag 

betaalbaarhe1dsheffing 

• Gfin verandering 

• Verllogen huutprijzen bij mutatie 

• Verhogen huutprijzen bij zittende huU/ller 

• Combinatie ven beicle 

6.1.3 Output: beleidsdoelstellingen corporaties (hoofdstuk 4: beleidsdoelen) 
In het vierde hoofdstuk zijn de algemene doelstellingen van corporaties bepaald . Dit betref

fen 7 maatschappelijke doelstellingen en een financiele randvoorwaarde. De conclusie uit 

hoofdstuk 4 luidt als volgt: 'de algemene doelstellingen van corporaties zijn: (1) huisvesten 

van de prima ire doelgroep; (2) verbeteren van de kwaliteit van de woning en woonomge

ving; (3) bevorderen leefbaarheid van buurten en wijken; (4) betrekken bewoners bij beheer 

en beleid; (5) bevorderen van wonen en zorg; (6) waarborgen van de financiele continu·1teit; 

(7) verruimen slaagkansen en keuzemogel ijkheden primaire doelgroep/ beschikbaarheid; (8) 

beperken woonlasten lagere inkomensgroepen/betaalbaarheid. Deze doelstellingen vormen 

de output van het model 

6.1.4 Output en outcome (hoofdstuk 5: maatschappelijk rendement) 
Om de meting van de maatschappelijke doelstellingen mogelijk te maken is de output in 

hoofdstuk 5 verder onderverdeeld in outcome en output effecten als gevolg van de input. De 

output is omschreven als het tastbare resultaat van de input (het huurprijsbeleid), en de 

outcome als de maatschappelijke gevolgen als resultaat van de input. De outcome effecten 

zijn weer onder te verdelen in verschillende niveaus, afhankelijk van de wijze waarop het 

effect optreedt: indirect, direct, op korte term ijn of op lange termijn. Dit wordt omschreven 

als le, 2e, 3e orde effecten etc. Het model zal dus de vorm krijgen van figuur 6.4 waarin een 

onderscheid gemaakt wordt naar output en outcome effecten. Bovendien zijn hierin ook de 

directe en indirecte relaties te herkennen. Ook zijn de meerdere orde effecten weergegeven 

door middel van de achterliggende lagen in de figuur. 
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PAGINA46 figuur 6.4 Opzet van het model naar output en outcome effecten 

INPUT OUTPUT OUTCOME 

6.1.5 Opbouw model 
De keuze voor de strategie om de gewenste doelstellingen te behalen is dus het huurbeleid. 

Deze wordt ingevuld door middel van de huurprijzen. De doelstellingen die behaald moeten 

worden betreffen 8 doelstellingen en zijn op verschillende manieren te be"invloeden (direct, 

indirect, korte termijn, lange termijn). Een deel van deze doelstellingen zijn maatschappelij

ke doelstel lingen. Om hier meer de nadruk op te leggen is een onderscheid gemaakt naar 

output en outcome effecten. De basis waarop deze doelstellingen samenhangen is geschetst 

in paragraaf 6.1.1. In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de maatschappelijke doel

stellingen en zal het model worden samengesteld. 

De volgende stap is het onderscheiden van de output doelstellingen naar output en outcome 

doelstellingen, direct en indirect en eerste of meerdere orde effecten, zie figuur 6.5. 

figuur 6.5 Hoe hangen de doelstellingen samen met het gekozen huurbeleid? 

HUURBELEID 

Huurprijs 

Huurverhoging 

Streefhuur 

Etc. 

VER BAND 

Direct? 

Indirect? 

Kort tennijn? 

Lang tennijn? 

DOELSTELLINGEN 

(1) huisvesten van de primaire doelgroep; 
(2) verbeteren van de kwaliteit van de woning en woonomgeving; 
(3) bevorderen leefbaarheid van buurten en wijken; 
(4) betrekken bewoners bij beheer en beleid; 
(5) bevorderen van wonen en zorg; 
(6) waarborgen van de financiele continu·1leit; 
(7) verruimen slaagkansen en keuzemogelijkheden primaire doel
groepl beschikbaarheid ; 
(8) beperken woonlasten lagere inkomensgroepen/betaalbaarheid. 

In figuur 6.5 is te zien dat het verband tussen de maatschappelijke doelstellingen en het 

huurbeleid direct kan zijn. Maar niet alle maatschappelijke doelstellingen zullen direct door 

het huurbeleid worden be"invloed. Bovendien is het mogelijk dat deze relatie via een omweg 

plaatsvindt, of op langere termijn. 

In paragraaf 6.1.1 is gebleken dat het huurbeleid een direct verband heeft met de financiele 

doelstelling. Bijvoorbeeld hogere huren leiden tot meer financiele middelen. Deze financiele 
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middelen hebben een positief effect op de financiele continu"iteit. Daarnaast kunnen deze 

inkomsten weer worden ge·investeerd in andere maatschappelijke doelstellingen of in ande

re strategieen, waarmee de doelstellingen bereikt kunnen worden, zie figuur 6.6. 

figuur 6.6 lnvloed huurbeleid op financiele middelen 

b. huurprijzen 

Het tweede directe gevolg door de verandering van huurprijzen is de verandering van de 

prijssamenstelling van de voorraad. Dit effect heeft weer meerdere effecten tot gevolg. 

Zo wordt het door het verhogen van de huurprijzen voor de primaire doelgroep steeds moei

lijker om in bepaalde woningen te wonen. Vaak zijn wijken opgebouwd uit hetzelfde type 

woningen die eenzelfde huurprijs hebben, waardoor het zelfs zo kan zijn dat complete wij

ken ontoegankelijk worden voor de doelgroep. Door het afnemen van de kernvoorraad zul

len ook de slaagkansen en keuzemogelijkheden van de primaire doelgroep afnemen. 

Door de prijsverandering van de woningen veranderen ook de woonlasten en daarmee de 

betaalbaarheid voor de huurders. Huurders worden geconfronteerd met hogere prijzen en 

minder beschikbare woningen. 

Op lange termijn zullen echter ook andere gevolgen merkbaar zijn. Bewoners zullen naar 

verwachting reageren op (te) hoge huurprijzen door te verhuizen (zie hiervoor ook de wel

vaartstheorie in Micromacroconsultants, 1997). Door de op gang komende verhuizingen is 

het mogelijk dat het scheefwonen verminderd wordt omdat bewoners een passende woning 

zoeken. Ook is het mogelijk dat de verhuurder bij mutatie de huurprijs verder omhoog bren

gt waardoor de kernvoorraad verder afneemt, de slaagkansen en keuzemogelijkheden voor 

de doelgroep ook, en daarmee ook de betaalbaarheid. Uiteindelijk zullen de woonlasten hier

door weer toenemen. 

Door de mogelijke segregatie van wijken als gevolg van de verandering in samenstelling van 

de woningvoorraad (zie o.a. Companen, 2005) is een verandering van de leefbaarheid moge

lijk. Deze effecten zijn weergegeven in figuur 6.7. 
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PAGINA48 figuur 6. 7 lnvloed huurbeleid op samenstelling voorraad 

1' orde effecten 

MAATSCHAPPELIJKE 
EFFECTEN 

4e orde effecten : ••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Wanneer de output effecten en de outcome effecten als gevolg van het huurbeleid gecom

bineerd worden, ontstaat het volgende beeld, zie figuur 6.8 

figuur 6.8 Schematische weergave voorlopig model 

INPUT STRATEGIE VARIABELE OUTCOME 

huurtoeslag 
betaalbaarheidshefflng 

De input strategie van het model is het huurbeleid. Dit huurbeleid wordt ingevuld door mid

del van een verandering in huurprijzen. Deze verandering in huurprijzen heeft twee directe 

effecten tot gevolg. In de eerste plaats het effect op de inkomsten en in de tweede plaats het 

effect op de samenstelling van de voorraad. Door een verandering in de huurprijzen kan een 

corporatie meer inkomsten genereren, die vervolgens weer ge"lnvesteerd kunnen worden 

aan maatschappelijke doelstellingen of in andere strategieen. Het effect op de samenstelling 

van de voorraad door een verandering in huurprijzen is ook eenduidig. De gevolgen die dit 

teweeg brengt zijn echter weer verschillend. 

De directe outcome effecten als gevolg van een verandering in de prijssamenstelling van de 

voorraad zijn het huisvesten van de primaire doelgroep, het verruimen van de slaagkansen 

en keuzemogelijkheden en het beperken van de woonlasten voor de lagere inkomensgroe

pen . Dit zijn de eerste orde effecten (maatschappelijk effect) als gevolg van de verandering 

van de prijssamenstelling van de portefeuille. De andere doelstellingen; het verbeteren van 
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de kwaliteit van de woning en woonomgeving, het bevorderen van leefbaarheid in buurten 

en wijken, het betrekken van bewoners bij beheer en beleid en het bevorderen van wonen en 

zorg zijn op drie manieren te be"lnvloeden. Ten eerste door het toewijzen van een budget aan 

deze doelstellingen, en ten tweede als indirect gevolg van de verandering van de prijssa

menstelling van de voorraad en ten derde door het investeren in andere strategieen waar

mee deze doelstellingen behaald kunnen worden. Een variabele die is opgenomen in het 

model behoort niet tot de doelstellingen: de huurtoeslag. Deze variabele is ook niet direct te 

be"lnvloeden door de corporatie, maar wel van belang op een aantal doelstellingen. Door de 

huurtoeslag worden de prijzen immers kunstmatig laag gehouden waardoor de betaalbaar

heid voor de doelgroep gewaarborgd blijft. Tegenover het gebruik van de huurtoeslag staat 

in het nieuwe huurbeleid echter ook de betaalbaarheidsheffing, die een negatieve kas

stroom vormt ten opzichte van de inkomsten. Deze twee verbanden zijn ook in het model 

geschetst. 

De wijze waarop de doelstellingen uiteindelijk in het model zijn opgenomen in weergegeven 

in figuur 6.9. 

figuur 6.9 Aangenomen samenhang tussen prestaties en huurbeleid 

HUURBELEID 

Huurprijs 

Huurverhoging 

Streefhuur 

Etc. 

VERBAND 

Direct? 
Indirect? 

Kort lennijn? 

Lang lennijn? 

PRESTA TIES 
0 d t t !l! • 

(6) waarborgen van de financ1ele continu1te1t 

0 !.! 

(1) huisvesten van de pnma1re doelgroep, 

d 

(7) verru1men slaagkansen en keuzemogehjkheden pnmaire 
doelgroep/ besch1kbaarhe1d , 
(8) beperken woonlasten lagere inkomensgroepen/ betaalbaar
heid 

B ·1 d k b" d 2' 3' d ff, t . 
(2) verbeteren van de kwahte1t van de woning en woonomge
v1ng , 
(3) bevorderen leefbaarheid van buurten en w11ken , 
(4) betrekken bewoners b1j beheer en beleid. 
(5) bevorderen van wonen en zorg, 

Om het onderzoek af te bakenen wordt, vanwege de lange tijdsduur die nodig is om de 

maatschappelijke effecten te meten, evenals de moeilijkheid om de causaliteit hiervan met 

het huurbeleid aan te tonen, het onderzoeksgebied afgebakend tot de 1· orde effecten. Dit 

betekent dat de output volledig wordt meegenomen en op het gebied van maatschappelijke 

gevolgen (outcome) a Ileen naar de 1· orde effecten zal worden gekeken. 

6.1.6 Randvoorwaarden van het model (hoofdstuk 5: maatschappelijke rendement) 

Uit hoofdstuk s zijn ook de randvoorwaarden van het model naar voren gekomen. Dit zijn: 

(1) de doelstellingen ten aanzien van de maatschappelijke doelen moeten benoemd zijn, 

evenals het belang van iedere doelstelling ten opzichte van de andere doelstelling 
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PAGINA 50 (2) deze doelstellingen moeten eenduidig worden vertaald in meetbare prestaties (geopera

tionaliseerd) middels indicatoren 

(3) een afweging moet gemaakt worden welke orde (tweede, derde .. ) effecten worden mee

genomen, welke relaties te onderkennen zijn (direct of indirect) en op welke termijn gekeken 

zal worden (lange of korte term ijn). 

(4) aanname van efficient gedrag van woningcorporaties 

Uit deze randvoorwaarden komt naar voren dat de doelstellingen uit het model geoperatio

nal iseerd moeten worden in meetbare, eenduidige indicatoren. Deze stap wordt in de vol

gende paragraaf uitgevoerd, zodat het model compleet is. 

6.2 lndicatoren 
Een belangrijke randvoorwaarde voor het opzetten van het model betreft het vertalen van 

de gewenste doelstellingen in meetbare indicatoren: het operationaliseren van de doelstel

lingen. Deze indicatoren zullen in deze paragraaf bepaald worden. 

De doelstellingen uit het model betreffen : 

(1) inkomsten/financiele middelden 

(2) prijssamenstelling van de voorraad 

(3) woonlasten/betaalbaarheid 

(4) huisvesten van de primaire doelgroep 

(5) slaagkansen en keuzemogelijkheden 

Om deze doelstellingen te kunnen meten zullen ze geoperationaliseerd worden aan de hand 

van indicatoren. Deze indicatoren benaderen de doelstell ingen zo goed mogelijk. De indica

toren worden vastgesteld aan de hand van diverse bronnen. Deze betreffen enerzijds bron

nen met betrekking tot methoden waarin reeds op de operationalisering van doelstellingen 

is ingegaan (zoals de Balanced Score Card). Ten tweede zijn bronnen gebruikt waarin speci

fiek onderzoek is verricht naar het operationaliseren van de doelstellingen (zoa ls o.a. door 

Zon, 1995 en Gruis (2004). De laatste categorie bronnen zijn onderzoeken waarin de doel

stellingen geoperationaliseerd zijn om tot de gewenste onderzoeksresultaten te komen. De 

bronnen zijn per doelstelling weergegeven . 

6.2.1 Financiele middelen 

Het vermogen van een corporatie is opgebouwd uit kasstromen. Het contant maken van 

deze kasstromen levert de bedrijfswaarde op, wat een uitdrukking is voor het vermogen op 

basis van actuele waarde. Een indicator voor de hoeveelheid aan financiele middelen is dus 

de jaarlijkse kasstroom die vrijkomt als gevolg van de verandering in het huurbeleid. 

De financiele continu·iteit is afhankelijk van de omvang van de financiele middelen. Om deze 

middelen te meten zijn diverse rendementscijfers ontwikkeld, zoals de rentabiliteit , solvabi-
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liteit, liquiditeit etc (Gruis, 2004). Deze rendementscijfers vergen inzicht in het effect op de 

bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is echter opgebouwd uit meer kasstromen dan alleen de 

huren. Aangezien in dit onderzoek de nadruk ligt op deze huren zal alleen het effect op de 

directe kasstroom worden meegenomen. Deze ind icator voor de beschikbare financiele mid

delen is ook gebruikt in andere onderzoeken met betrekking tot het huurbeleid, zoals in 

Marsman, van Grieken & Conijn (2003). Conijn, Leidelmeijer & van Grieken (2004), Brouwer, 

Ferment, Willems & Paulus (2004); het Centraal Planbureau (2004); Conijn, van Liebergen & 

Neele (2005) en omschreven als indicator door onder andere Gruis (2004), 

De continu·1teit van de onderneming in de toekomst is echter ook afhankelijk van de finan 

ciele ruimte die in het beleid aanwezig is (de ruimte om de huurprijs verder te verhogen). 

Deze zal worden uitgedruk als het verschil tussen de hu idige huur en de maximaal toege

stane huur of markthuur. 

Een nieuw onderdeel uit het huurbeleid is de betaalbaarheidsheffing. Dit vormt een nega

tieve kasstroom, en is een verplichte afdracht aan het rijk (o.a. aangetoond in Atrive, 2005). 

Om de inkomsten niet te laten dalen, zullen deze moeten toenemen met een bedrag gelijk 

aan het heffingbedrag. Wanneer deze keuze niet gemaakt wordt, dan gaat dit ten koste van 

het eigen vermogen. Het bedrag aan betaalbaarheidsheffing ten opzichte van de huurkas

stroom is dus van belang. 

6.2.2 Prijssamenstelling van de voorraad 

De samenstelling van de voorraad is een direct gevolg en goed meetbaar gevolg van het 

huurbeleid. De voorraad kan worden onderverdeeld in verschillende huurklassen met andere 

gemiddelde huurprijzen en doelgroepen. lndicatoren zijn dus de onderverdeling van de voor

raad naar de verdeling in huurklassen en de gemiddelde huurprijs van het bezit. Om het 

detail niveau niet uit het oog te verliezen is ook een gemiddelde huurprijs per huurklasse 

interessant. Deze indicatoren zijn ook gebruikt in de onderzoeken met betrekking tot het 

huurbeleid, zoals in Marsman, van Grieken & Conijn (2003), Conijn, Leidelmeijer & van Grie

ken (2004), Brouwer, Ferment, Willems & Paulus (2004); het Centraal Planbureau (2004); 

Conijn, van Liebergen & Neele (2005) en omschreven als indicator door onder andere Gruis · 

(2004), Zon (1995), Bortel (2003) en Karens en Rutten (2000). 

6.2.3 Woonlasten en betaalbaarheid 

Om de begrippen woonlasten en betaalbaarheid te operationaliseren moet gezocht worden 

naar ind icatoren die dit zo goed mogelijk benaderen. Het draait immers om outcome varia

belen die moeilijk te meten zijn . De onderzoeken van SEO, 2001, Gruis, 2004, Bortel, 2003, 

Zon, 1995, NWR, 1996 en VTW, 2005 liggen aan de operationalisatie van deze en de volgen

de variabelen ten grondslag. Bovendien worden de ind icatoren ook gebruikt in de Balanced 

Score Card. 

Uiteindelijk is uit de mogelijke indicatoren de volgende selectie gemaakt: Betaalbaarheid is 

uit te drukken in: de gemiddelde huurprijs per inkomensklasse, de gemiddelde huur tov 
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PAGINA 52 maximaal redelijk per inkomensklasse, de bruto huurquote, de netto huurquote, de goed

kope en du re scheefheid. Hierbij is het van belang dat een onderscheid wordt gemaakt naar 

inkomensklasse. Uit onderzoek van onder andere ABF (Brouwer, Ferment, Willems & Poul us, 

2004), Companen (2004), Brouwer & Ferment (2005) en CPB (2005) blijkt dat een indeling 

gespecificeerd naar inkomensklassen noodzakelijk is. Dit komt omdat er per huurklasse een 

ander beleid mogel ijk wordt en dit ook een ander effect zal hebben op de inkomensklassen. 

Bovendien is het effect bij huurtoeslagontvangers niet te vergelijken met huurders zonder 

huurtoeslag. De huurtoeslag draagt immers bij aan de betaalbaarheid, en 'dempt' daardoor 

het effect van de huurverhogingen. 

6.2.4 Huisvesten van de primaire doelgroep 

Voor het hu isvesten van de primaire doelgroep zijn de volgende indicatoren beschikbaar: het 

aantal gehuisveste huishoudens behorende tot de primaire doelgroep en de omvang van de 

kernvoorraad. Ook deze indicatoren worden genoemd in de onderzoeken van SEO, 2001, 

Gruis, 2004, Bortel, 2003, Zon, 1995, NWR, 1996 en VTW, 2005. 

6.2.5 Slaagkansen en keuzemogelijkheden 

Om de slaagkansen en keuzemogelijkheden te bepalen voor een bepaalde doelgroep zijn 

gegevens nodig met betrekking tot de omvang van de doelgroep in het gehele gebied en het 

aantal beschikbare woningen voor die doelgroep in de gehele woningmarkt. Omdat deze 

gegevens veelal niet voorhanden zijn is een directe meting van deze doelstelling moeilijk. 

Om de slaagkansen van een bewoner in verhouding tot het bezit van een corporat ie te bepa

len zal voor een benadering worden gekozen. De slaagkansen en keuzemogelijkheden han

gen bijvoorbeeld nauw samen met de beschikbaarheid van de voorraad voor bepaalde doel

groepen. Deze doe lstellingen wordt daarom benaderd door het aantal woningen te nemen 

dat jaarlijks beschikbaar komt in een bepaalde huurklasse. De indicator beschikbaarheid is 

beschreven in onder andere Gruis (2005), Gruis (2004), Bortel (2003), Zon (1995). 

6.2.6 Huurtoeslag 

Het huurtoeslaggebruik is een externe variabele die echter grote gevolgen kan hebben voor 

de overige prestaties. Bijvoorbeeld op de inkomsten aangezien de betaalbaarheidsheffing 

een negatieve, verplichte kasstroom is. Daarnaast ook op de woonlasten en betaalbaarheid 

omdat dit de huurprijs van de primaire doelgroep verlaagt. 

De indicatoren voor deze prestatie betreffen het gemiddeld bedrag aan huurtoeslag per 

huurtoeslagontvanger, het gemiddeld aantal huurtoeslagontvangers en het totale bedrag 

aan huurtoeslag. Onderzoeken waarin deze indicatoren naar voren komen zijn: Marsman, 

van Grieken & Con ijn (2003); Conijn, Leidelmeijer & van Grieken (2004); Brouwer, Ferment, 

Willems & Paulus (2004); het Centraal Planbureau (2004); Conijn, van Liebergen & Neele 

(2005); Companen (2004) en Brouwer & Ferment (2005). 
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6.2.7 lndicatoren per doelstelling 

De indicatoren per doelstelling zijn samengevat in onderstaande tabel. 

Figuur 6.10 lndicatoren per doelstelling 

Aspect Beschrijving 

I 
J 

lnkomsten = financiele middelden Jaarlijkse kasstroom 

Financiele ruimte (ruimte om huurprijs te verhogen) 

Bedrag hefting % opbrengst 

Prijssamenstelling van de voorraad Verdeling huurklassen 

Gemiddelde huurprijs 

Gemiddelde huurprijs per huurklasse 

Woonlasten en betaalbaarheid Gemiddelde huurprijs per inkomensklasse 

Gemiddelde huur tov maximaal redelijk per inkomensklasse 

Bruto huurquote 

Netto huurquote 

Dure scheefheid 

Goedkope scheefheid 

Huisvesten primaire doelgroep Aantal gehuisveste huishoudens behorende tot de primaire doelgroep 

Omvang kernvoorraad 

Slaagkansen en keuzemogelijkheden Aantal goedkope/betaalbare/dure woningen dat vrijkomt per huurklasse 

Huurtoeslag Gemiddelde huurtoeslag per bewoners 

Gemiddeld aantal huurtoeslaggebruikers 

Totaal bedrag aan huurtoeslag 

6.3 Resumerend: definitieve model 
In hoofdstuk 6 wordt de samenhang tussen het huurbeleid en de doelstellingen besproken, 

die worden weergegeven in een model. Hiervoor zijn a lie onderzoeksresultaten uit de voor

gaande hoofdstukken meegenomen. De samenhangen in het model zijn direct of indirect, en 

de effecten kunnen plaatsvinden op korte of lange termijn. Wanneer een effect het gevolg is 

van een ander effect wordt het omschreven als 2e, 3e orde effecten etc. 

De input strategie van het model is het huurbeleid. Dit huurbeleid wordt ingevuld door mid

del van een verandering in huurprijzen. Deze verandering in huurprijzen heeft twee directe 

output effecten tot gevolg. In de eerste plaats het effect op de inkomsten en in de tweede 

plaats het effect op de samenstel ling van de voorraad. Door veranderingen in de huurprijzen 

kan een corporatie meer inkomsten genereren, die vervolgens weer ge·investeerd kunnen 

worden aan maatschappelijke doelstellingen of in andere strategieen. Het effect op de sa

menstelling van de voorraad door een verandering in huurprijzen is ook eenduidig. Dever

andering van deze variabele heeft een aantal maatschappelijke effecten tot gevolg. 

De eerste orde effecten zijn hierbij omschreven als gevolg van de verandering van de prijs

samenstelling van de voorraad, en betreffen het huisvesten van de primaire doelgroep, de 

betaalbaarheid, de slaagkansen en de keuzemogelijkheden. De tweede orde effecten die 
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PAGINA 54 hierna volgen zijn afhankelijk van de verhuisbewegingen die hierdoor op gang worden ge

bracht. Dit heeft weer derde orde en meerdere orde effecten tot gevolg. Bovendien heeft de 

corporatie door de extra verkregen opbrengsten door het huurbeleid de mogelijkheid deze 

naar eigen inzicht te besteden aan een of meerdere gewenste maatschappelijke doelstellin

gen of andere strategieen. De indirecte gevolgen en meerdere orde effecten worden in dit 

onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. Tenslotte zijn de doelstellingen uit het model 

geoperationaliseerd naar meetbare indicatoren zodat deze eenduidig te meten zijn. De indi

catoren zijn per doelstelling opgenomen in het model. Het uiteindelijke model is weergege

ven in figuur 6.11. 

figuur 6 .11 Schematische weergave definitief model 

INPUT STRATEGIE VARIABELE OUTPUT OUTCOME 

Huurtoeslag 
• Gemid. huurtoeslag per bewoner 

• Gemid. aantal huurtoeslag ontvangers 

• Totaa/ bed rag huurtoeslag betaalbaarheidsheffing 
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Deel2 

CASESTUDIE 

HET HUURBELEID ALS STUURMIDDEL OP DE PRESTATIES OM 

TOT DE GEWENSTE DOELSTELLINGEN TE KOMEN. 



• CASESTUDIE 
VARIANTENONDERZOEK VAN NIEUWE HUURBELEID 

In het tweede deel van dit onderzoek worden de gevolgen van het (nieuwe) huurbeleid op de 

gewenste beleidsdoelstellingen bepaald door middel van een casestudie waarin diverse va

rianten worden doorgerekend. De beide onderzoeksdelen moeten uiteindelijk antwoord ge

ven op de vraag wat het effect is van het (nieuwe) huurbeleid op de financiele en maatschap
pelijke doelstellingen, en op welke manier door middel van het huurbeleid op deze doelstellin
gen gestuurd kan warden. Deze onderzoeksresultaten worden tenslotte toegepast in een 

praktijkvoorbeeld. 

7.1 Modelmatige uitgangspunten 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is in het eerste deel van het onderzoek een model 

opgezet waarin de verbanden tussen de strategie 'huurbeleid' en de beleidsdoelstellingen 

vertaald in prestaties (de output) zijn weergegeven. Om de gewenste prestaties te behalen 

zijn meerdere strategieen dan alleen het huurbeleid mogelijk. Dit onderzoek is toegespitst 

op de strategie 'het huurbeleid'. Daarom zijn alleen de verbanden tussen de doelstellingen 

en het huurbeleid geschetst. 

In het model zijn de doelstellingen geordend naar output en outcome effecten. Bovendien is 

ook een onderscheid gemaakt naar directe en indirecte effecten. Deze zijn in het model 

weergegeven als eerste, tweede en meerdere orde effecten. Om uitspraken te kunnen doen 

over het al dan niet behalen van de doelstellingen is meting van deze doelstellingen noodza

kelijk. Hiervoor zijn de doelstellingen eenduidig en meetbaar geoperationaliseerd met be-
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PAGINA 56 hulp van verschillende indicatoren. Deze indicatoren zijn in het model per doelstelling weer

gegeven. Het model is weergegeven in figuur 7.1. 

figuur 7 .1 Schematische weergave model 

INPUT STRATEGIE VARIABELE 

Huurtoeslag 

Gemid. huurtoeslag per bewoner 
Gemid. aantal huurtoeslag ontvangers 
Totaal bed rag huurtoeslag 

OUTPUT 

betaalbaarheidsheffing 

OUTCOME 

De meerdere orde effecten in het model worden bij de berekeningen verder buiten be

schouwing gelaten. Omdat zij op de langere termijn echter wel een indirecte invloed uitoe

fenen op de eerste orde beleidsdoelstellingen zullen deze kwalitatief beschreven worden. De 

meerdere orde effecten betreffen onder andere: de verhuisbewegingen ; de leefbaarheid en 

de segregat ie 

Om de doelstellingen op 'output' en 'outcome' niveau te kunnen meten is ook een ' input' 

nod ig. In het model is af te lezen dat dit het huurbeleid betreft middels de huurprijzen. Uit 

het model bl ijkt dat enerzijds de opbrengsten en anderzijds de prijssamenstelling van de 

voorraad direct afhankelijk zijn van het gevoerde huurbeleid. De stuurvariabele vormt dus de 

huurprijs. Als gevolg van het anders inpassen van het huurprijsbeleid treden er ook effecten 

op die indirect van aard zijn, zoals het effect op de woonlasten, slaagkansen en de mogelijk

heid om de doelgroep te huisvesten. Bovendien speelt ook het huurtoeslaggebru ik een rol , 

omdat dit enerzijds een algemene hefting tot gevolg heeft die de opbrengsten vermindert 

en anderzijds de woonlasten van de doelgroep vermindert. Deze externe variabele wordt 

vastgesteld door de overheid maar heeft wel een direct gevolg op de doelstellingen uit het 

beleid. 

Uit het eerste deel van het onderzoek is gebleken dat de input, het huurbeleid, op verschil 

lende manieren kan worden ingevuld. Twee van de belangrijkste mogelijkheden zullen in de 
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berekeningen worden meegenomen. Dit zijn het varieren van de jaarlijkse huurprijsverho

ging en het varieren van de streefhuur (tevens het harmonisatieplafond). Een combinatie 

van beide is uiteraard ook mogelijk. 

De wijze waarop de corporatie haar huurbeleid inricht om (een deel van) de beleidsdoelen te 

kunnen vertalen in de daadwerkelijke prestaties, is afhankelijk van haar beleid. ledere corpo

ratie heeft binnen het wettelijk kader een bepaalde mate van beleidsvrijheid. Als gevolg van 

deze beleidsvrijheid heeft iedere corporatie haar eigen beleidsdoelen geformuleerd, die on

danks hun primaire taak van elkaar kunnen verschillen. De een zet leefbaarheid op de eerste 

plaats, de ander wellicht betaalbaarheid of keuzemogelijkheden voor de doelgroep. De wijze 

waarop de corporatie haar huurbeleid inricht heeft in ieder geval grote gevolgen voor de 

(toekomstige) huurders. Om de effecten van de verschillende invullingen van het huurbeleid 

weer te geven wordt een variantenstudie gemaakt. De varianten zijn opgebouwd uit para

meters, die per variant een andere invulling krijgen ten aanzien van het huurbeleid. 

7 .2 Varianten 

De varianten zijn een uitwerking van de invulling van de strategie 'huurbeleid'. Door een 

andere invulling ontstaan andere varianten. De mogelijkheden van het (nieuwe) huurbeleid 

zijn in het eerste deel van het onderzoek besproken. De mogelijkheden om de huurprijs te 

verhogen bij zowel de huid ige huurder als bij de toekomstige huurder staan hierbij voorop. 

Naar analogie van figuur 7.2 zijn vier varianten onderscheiden. Deze worden een voor een 

toegelicht. In de praktijk zijn tussenvormen uiteraard ook mogelijk. 

figuur 7.2 Mogelijke invulling van de strategie huurbeleid 

3% 

0 • Spreidingsbeleid Maximaal beleid 

Gematigd beleid Harmonisatiebeleid 

• • 
71 % Huurverhoging mutatie 100% 

Variant 1: Gematigde variant 

De eerste variant betreft de gematigde corporatie. De uitgangspunten van de gematigde 

corporatie zijn als volgt: de jaarlijkse boveninflatoire huurverhoging is 0% en de streefhuur 

bij mutatie is 71%. Sommige woningen bevinden zich echter al boven deze waarde. Zij zullen 

bij mutatie worden teruggebracht naar 71%. 
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PAGINA 58 Variant 2: Spreidings variant 

In de tweede variant wordt de huurverhoging verdeeld over a lie huurders. Dit kan door mid

del van een jaarlijkse huurverhoging van een aantal procenten. Om de verschillende effecten 

te laten zien is de streefhuur bij mutatie gelijk gebleven (71%) aan de gematigde variant, 

terwijl de jaarlijkse huurverhoging boven inflatie stijgt met 3%. 

Variant 3: Harmonisatie variant 

In de derde variant wordt maximaal gebruik gemaakt van de streefhuur ruimte. De uit

gangspunten van de harmonisatie variant zijn als volgt: de jaarlijkse huurverhoging is 0% en 

de streefhuur bij mutatie is 100%. 

Variant 4: Maximale variant 

In de laatste variant wordt maximaal gebruik gemaakt van de geboden ruimte. De uitgangs

punten van de maximale variant zijn als volgt: de jaarlijkse huurverhoging is 3% en de 

streefhuur bij mutatie is 100%. De verschillende varianten zijn weergegeven in onderstaan

de tabel 7.1. 

tabel 7.1 Samenvatting mogelijke varianten 

Gematigde variant Spreidings variant Harmonisatie Maximale variant 

Variabete Percentage Percentages Percentages Percentages 

Jaarlijkse huurverhoging (boven inflatie) 0% 3% 0% 3% 
Streefhuur bij mutatie 71 % 71 % 100% 100% 

7.3 Randvoorwaarden berekeningen model 

Om een uitspraak te kunnen doen over de wijze waarop het huurbeleid samenhangt met de 

verschillende doelstellingen zullen de indicatoren uit het model worden berekend in de ver

schillende varianten. Deze berekeningen vinden plaats in het programma Excel met behulp 

van Matlab voor de berekening van de huurtoeslag per bewoner, zie figuu r 7.3 voor enkele 

voorbeelden. 
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figuur 7 .3 Voorbeelden van gebruikte software (Matlab & Excel) 

Voorbeeld Matlab 

' 2 - pro jdir • '0 : \ atstuderen\a!=ituderen\ h uursub91d1e berekenen\' ; 

4 \ 1. Inle2en huur- en bevoneroeoevens 
5 - xlsbe!ltand • 'huurcalculat1e=i teb 06_harmon1=iatH:' ; 

6 - !!!!heet • 'bereke n 1ng' ; 

7 

B - [ X,textdata] • x l sread(fulltill!(projdir,xlsbestand) ,sheet); 

9 

to \ [fileneune,pathnaroe] • uioetf1le ( '".xls ' ); 

l1 \ X • xlsread (fulltile ( pathnll!Tle,!1lename)}; 

l2 

L3 - hr • x ( : , 138 ) ; "' kale huur 

L4 'r hrstceet • X ( :, 12 ) ; \ =itreethuur 

LS '<hrnastkort1no • X ( :,13 ) ; \ huu r na !ltandaar dkortino 

L6 \" h rnakortingtot • X( : ,34 ) ; \ huur na kortingtotaal 

L 7 le h rnakortl.mJcorporat ii!: • X ( :, 3 7 ) ; \ huur na kart ingco rporat ie 

LB - lft • X ( : , 3) ; :,, lee!t iJd hootdbevoner I aanv r agl!:r 

L9 - bi • X ( : , 1 46); ' rl!~ninkomen huur!lub!lidil! (bl!le.!lt.be.e.r inkomen ) 

!O \ bi (bi••O) • Ne.N; 

~ 1 - hh • X ( : , 2 ) ; Ir hui!lhoudl!n!le.nicn!lt.I! 11 inQ I -o-root.tl! 

'2 

" ~ 4 \ 2 . Huur9ub91d1l!t.e.bl!lll! n le.dl!n l!n k:il!Zl!n Wi!lk Je.e.r 

!S - je.e.r • 2 004; 

!6 - load huur!lub!lldll!te.bl!lll!n ; 

!7 - je.e.rlx • !ind ( buurQrl!n<:l!n ( 1,:) ••jaar): 

'" 
Voorbeeld Excel fo rmules 

Voorbeeld Excel bereken ing 
,-

Bl I CA I CB I cc I co ] 
7ll 79 80 81 82 

~ 3 

471 38 
358 02 27 5% 109 3 
200 88 29 5% 109 3 
449 35 188% 1093 

131% 268 00 13 1% 1093 
141% 423 00 14 1% 109 3 
191% 402 00 19 1% 109 3 
11 5% 370 00 11 5% 109 3 
251% 4 11 61 25 1% 109 3 
25 3% 375 00 25.3% 109 3 
494% 202.81 27 0% 109 3 
13 7% 355 00 137% 109 3 
24 0% 438 00 24.0% 109 3 
28 9% 46 1 93 28 9% 109 3 
259% 290 18 24 2% 109 3 
162% 311 00 162% 109 3 
23 0% 311 00 23 0% 109 3 

Voorbeeld Excel draa itabellen 

A'o4!fageofhrmeuw5 l£36111 1 
rtfe.rentte _, 
Aliefaqe of huur oud A\ll'faqe afhr meuw 
inkcatec:ht I• Total mkc;M.ec;ht2 I• Total 

, £34554 1 t:328 18 
2 £36156 2 £348 17 
3 €41852 3 £39397 

Grand Total £ )64 79 GraodTotal 0 4862 
iu<J -· A_,,_ r:J hf nieuw3 Avet"llQll d hr n1eow4 
mk cat echt-4 f .. Total mk c;at Kht5 f• Tata! 

1 £13656 1 £34022 
2 £ 35183 2 £35295 
3 €4 1006 3 t"42047 

Grand Total £ 356 02 Grand Total t: 35949 

c A s 

CE I CF I CG 
83 8' 85 

"" 

"" "" "" 0 00 393 00 43992 
0 00 363 00 458 79 
000 449 35 449.35 
0 00 268 00 433 63 
0 00 423 00 452.50 
0 00 402 00 41790 
000 370 00 405.32 
0.00 411 61 411 61 
0 00 375 00 38960 
0 00 370 73 370.73 
0 00 355 00 35500 
0 00 438 00 455 64 
000 461.93 461.93 
0.00 311 00 329.8' 
0 00 3 11 00 329.8' 
0 00 311 00 329 8' 

,... 2 
al hf nieuw2 

tnkc;M.ec:htJ I • Total 
1 t:331 32 
2 £ 351 02 
3£40432 

Grand Total £ 352 71 ,.., , 
Allefa<>t d hr nieuw5 
mk cat echt6 f• Total 

1 £ 34285 
2 £354 52 
3 £ 42{) 89 

Grand Total £ 36111 
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PAGINA60 In Excel zijn per variant de indicatoren uit het model berekend. De uitkomsten van deze be

rekeningen is afhankelijk van een groot aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten wor

den uitgebreid toegelicht in bijlage 2. Hier wordt volstaan met de toelichting van de hoofd

punten. Deze uitgangspunten hebben bijvoorbeeld betrekking op de voorwaarden met be

trekking tot de maximale huurstijgingspercentages en de maximalisering van de huurprij

zen. Deze veranderen door de toepassing van het nieuwe huurbeleid omdat ze in de toe

komst geent zullen worden op de woz-waarde van de woning en het al dan niet ontvangen 

van huurtoeslag door de hoofdbewoner. 

Een ander belangrijk uitgangspunt is de toewijzing van een nieuwe huurder na mutatie. De

ze toewijzing wordt bepaald op basis van de kans dat een bepaald huishouden in de woning 

komt te wonen. Een voorbeeld van deze toewijzing is ook opgenomen in bijlage 2. 

Ook zijn uitgangspunten aangenomen met betrekking tot de verschillende grenzen die ge

hanteerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan 'goedkope' woningen, of 'de doelgroep', of 'gereguleer

de woningen'. Om aan te geven wanneer een woning of huurder tot een van deze groepen 

behoort zijn de grenzen weergegeven in diverse tabellen (zie ook bijlage 2). De gegevens 

worden veelal onderverdeeld naar woz-categorie, inkomenscategorie en huurcategorie. De

ze drie onderverelingen zijn weergegeven in onderstaande tabellen. De gegevens uit het 

rekenvoorbeeld zijn afkomstig uit 2004, waardoor ook de grenzen uit 2004 zijn aangehou

den. 

tabel 7.2 Onderverdeling in huur-, woz-categorieen en doelgroepen 

Doelgroep 

BBSH-doelgroep 

BBSH-modaal 

Bovenmodaal 

Huurcategorieen 

Goedkoop 

Betaalbaar 

Duur 

Geliberaliseerd 

Van .. tot.. 

< €18.700 (1-p) of< 25.075 (>1-p) 

€18.700/€25075 . €29.000 

> €29.000 

Van .. tot .. Van .. tot.. 

Tot kwa liteitskortingsgrens < €325 

Tot aftoppingsgrens €325. €466 

Tot liberalisatiegrens €466. €598 

Vanaf liberalisatiegrens > €598 

Wolcategorieen 

Gereguleerd 

Overgangsgebied 

Geliberaliseerd 

Van .. tot .. 

< €175.000 

€175.000 -€275.000 

> €275.000 

Tenslotte zijn uitgangspunten opgesteld om de berekeningen in te kaderen. Niet alle gege

vens zijn bekend en niet alle aspecten zijn te bevatten in cijfers. De aannames met betrek

king tot de berekeningen betreffen: 

• In de berekeningen is het huurbeleid ingevuld door het varieren van de huurprijs bij huidi

ge en toekomstige bewoners 

• In de berekeningen wordt geen rekening gehouden met andere verhuurders of de koop

woningenmarkt. Deze wordt als constante aangenomen. 

• Van de verschillende strategieen die er zijn om de gewenste doelstellingen te vertalen in 

de daadwerkelijke prestaties wordt a Ileen het huurbeleid meegenomen 
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• Omdat de bed rijfswaarde is opgebouwd uit de kasstromen van alle strategieen en de na

druk ligt op a Ileen het huurbeleid, wordt ook a Ileen de kasstroom meegenomen die het di

recte gevolg is van het huurbeleid 

• In de berekeningen wordt het gedrag van de huurders als constante meegenomen. In de 

berekening is geen rekening gehouden met mogelijke verhuisbewegingen. 

• Omdat de bereken ingen gebaseerd zijn op een groot aantal aannames wordt een tijdspe

riode van maximaal 5 jaar meegenomen in de berekeningen. 

• De aannames met betrekking tot de berekeningen en de gehanteerde grenzen zijn uitge

breid beschreven in bijlage 2 

Om voor de lezer een beeld te kunnen scheppen wat de effecten van de invulling van een 

bepaald huurbeleid op de gevraagde prestaties zijn, is een referentiekader nodig. Dit refe

rentiekader geeft de gegevens per prestatie-indicator weer van de corporatie v66r de toe

passing van een variant. 

7,4 Beschrijving referentiecorporatie SIM 

De referentiecorporatie vormt het referentiebeeld waarmee de verschillende varianten ver

geleken zullen worden. De gegevens van de referentiecorporatie zijn gebaseerd op de gege

vens van een bestaande corporatie met een gemiddeld bezit . Van deze corporatie zijn de 

gegevens gebruikt van 494 woningen waarvan de inkomensgegevens bekend zijn omdat bij 

deze woningen in het afgelopen jaar een mutatie heeft plaatsgevonden. Het aantal huurtoe

slagontvangers, evenals de ontwikkeling van de huurders in de loop van de tijd zijn geschat. 

De wijze waarop dit heeft plaatsgevonden is weergegeven in bijlage 2: uitgangspunten. Om 

het leesgemak te bevorderen zal naar de referentiecorporatie gerefereerd worden als 'SIM' 

in de verdere onderzoeksresultaten. 

Allereerst zal nu een algemeen beeld van SIM geschetst worden door de opbrengsten, de 

opbouw van het bezit, de maximaal toegestane huurprijzen, de potentie van het bezit etc. in 

het referentiejaar weer te geven (voor een uitgebreide weergave zie ook bijlage 3: referen

tiecorporatie SIM). Deze gegevens zijn weergegeven in tabel 7.3. In deze tabel zijn per pres

tatie-indicator uit het model de bijbehorende gegevens weergegeven. De gegevens van het 

referentiejaar van SIM zullen bij het variantenonderzoek gebruikt worden om de relatieve 

veranderingen na S jaar weer te geven. 

Na de weergave van het schema zullen nog enkele opvallende punten worden toegelicht, 

zoals de wijze waarop het bezit volgens het nieuwe huurbeleid wordt ingedeeld en de extra 

' ruimte' die hierdoor ontstaat. 
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tabel 7.3 Samengevat prestatie-indicatoren referentiejaar SIM (=jaar o) 

Prestatie·indicatoren Referentiejaar SIM 

lnkomsten = financiele middelden 

..... ~.a..a._rl_i)~s~~a.~~tr°.°.f11(~a.~::_~_~fil__ ___ __ _ __ --- - -- ~2_:_1~~:~~-----
Gemiddelde ruimte tov maximale 31 .4% 

- ·······'······'·········-···········-··-·--·-···-·-- -·-·--·-·---·---·---···--

Bed rag huurtoeslag in % opbrengst n.v.t. 
Prijssamenstelling van de voorraad 
Verdeling huurklassen 
• Goedkoop 
• Betaalbaar 
• Duur 

38% 
51% 
10% 

• Geliberaliseerd 1% 
.... ...... .. ... ...... ....... .. ... ..... ··· ·················-···--------····- ···-·------··--··-·--· .. ---·----·-·-·-·-·---·-····-·-·-·-·-····-·--·-·--·-· 

Gemiddelde €365 

Gemiddelde huurprijs per huurklasse 

• Goed koop €277 
• Betaalbaar €399 

• Duur €500 
• Geliberaliseerd 
Betaalbaarheid 
Gemiddelde huurprijs per doelgroep 

• BBSH-doelgroep 
• BBSH tot modaal 
• Bovenmodaal 

€625 

€346 
€362 
€419 

. ... . . .. .. .. .......... .. ...... ...... ... ..... ····· ···· ·· ·········--·-··- --·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·--··-·-·--·---
Gemidd elde huur tov max. redelijk per doelgroep 
• BBSH-doelgroep 
• BBSH tot modaal 
• Bovenmodaal 

Bruto huurquote 
• Huurtoeslagontvangers 
• Geen huurtoeslag ontvangers 

. . . .. . . ....................................... ···---.. ---------··--··----···-····--
Netto huurquote 
• Huurtoeslagontvangers 

70.2% 
67.2% 
70.4% 

41 .9% 
19.8% 

26.9% 

... •.. c:;~~~·--~·~u~-°-~-~la.~ .. ?_~t~a.0~~r.~... . ...... ____ ---·· . ___________ 1_~:~!°. _______ _ 

gur~ ~:~~~~~i? (i~C.1 f11i??~-~-~~a.~~~)________ __ _ __________ E?!_!_:_~~-'------
Goed kope scheefheid (excl. Middenkl.) 59of11 .9% 
Huisvesten primaire doelgroep 
Aantal huishoudens behorende tot primaire 
doelgroep (tot modaal) 

• BBSH-doelgroep 
• BBSH tot modaal 

Omvang kemvoorraad 
• Goedkoop 
• Betaalbaar 
Slaagkansen en keuzemogelijkheden 
Aantal woningen dat is vrijgekomen 
• Goedkoop 
• Betaalbaar 
• Duur 
• Geliberaliseerd 
Huurtoeslag 

153of31% 
270 of 55% 

188 
253 

13of2.6% 
21of4.3% 
6of1.2% 
Oof0% 

Gemiddelde huurt°.~~'.a,_g__________________ _ --- -----------~~3~-------
C:O~f11i?d~I? a.a. ~ta.1 ~~u-~- ~~~r-~ i ~~-~s______ ___ -·-- ------~~~!-~!~~-------
T°.t~a.1 ~~?r~9 ~a0 ~~~-~-~~~~~---- ---- __ __ ___ --- ------~?.!~ ~~~g _______ _ 

Verdeling voorraad naar huurklassen van SIM 

Gemiddelde huurprijs per huurcategorie 

€600 

€ 500 

€400 

:: lem 
€ 100 

€0 

£ 399 

I 
€625 

£500 

€365 

referentie 

Gemiddelde huurprijs per doelgroep 

£600 

£ 500 

€400 £346 ::1 
€ 100 

€0 

€ 362 

I 
referentie 

Kernvoorraad SIM 

fOO 

400 

253 

£419 
£365 

8 goedkoop 

• betaa1baar 

duur 

• ge1iberaliseerd 

Iota• 

• bbsh-doelgoep 

• bbst'Hnodaal 

...... 

l'.XJ 

lOO ~ 
I 

~ 

100 

-· 
Huurtoeslag gebruik referentiejaar 

l'.XJ,OOJ€ 

200,00JE 

l00.00J€ 

100.00JE 

100,00JE 

OO,OOJ€ 

- € 
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7.4.1 Opbouw van het bezit door nieuw huurbeleid 

In het nieuwe huurbeleid worden de woz-waarden van de woningen onder andere gebruikt 

om het woningbezit in de delen in categorieen. Voor iedere categorie gelden andere regels 

ten aanzien van huurverhogingen en maximale huurprijzen. Volgens het nieuwe huurbeleid 

worden de woningen ingedeeld in drie categorieen: gereguleerd (tot €175.000); overgangs

gebied (van €175.000 tot €275.000); en het geliberaliseerde gebied (vanaf €275.000). De 

opbouw van het bezit van SIM is weergegeven in onderstaand figuur 7.4. 

figuur 7.4 Opbouw van het bezit van SIM 

Woz categorie Aantal 

Zl.O!li 5.1% 
gereguleerd gebied 370 

overgangsgebied 99 
I • gerag.Jeerd geboo • "'~ liberaisaiegibed I geliberal iseerd gebied 25 

totaal 494 

Het gereguleerde gebied bestaat uit 74.9% van de woningen. Dit betekent dat ook in de toe

komst 3/4 deel van het bezit van SIM onder de huidige regelgeving zal blijven. 

7 .4.2 Maximaal toegestane huurprijzen per woz-categorie 

Voor iedere woz-categorie zal in de toekomst een andere huurprijs gaan gelden. Een verge

lijking van de nieuwe (maximale) huurprijzen met de maximale huurprijzen uit het oude 

systeem is weergegeven in onderstaande tabel. 

tabel 7.4 Maximaal toegestane huurprijzen per woz-categorie 

Huidig Nieuw huurbeleid 

Woz-waarde Max. toegestaan Uitgangspunt Streefhuur Max. toegestaan Uitgangspunt Streefhuur 

<€175000 € 521 .13 71% € 370.00 € 506.78 71 % € 359.81 
€175000-€275000 € 521.13 71% € 370.00 € 650.10 71% € 461.57 
>€275000 € 521 .13 71 % € 370.00 € 629.53' 

• wordt in tekst toegelicht 

De gemiddelde maximaal toegestane huurprijs bedraagt v66r het nieuwe huurbeleid 

€521.13. Aangezien in het huidige beleid gemiddeld 71% van maximaal redelijk gevraagd 

wordt, komt dit neer op een streefhuur van €370.00. In het nieuwe stelsel zijn de maximaal 

toegestane huurprijzen afhankelijk van de woz-waarde van de woning. Boven €275000 zijn 

de huurprijzen voor corporatie SIM vrij te bepalen. Gezien de concurrentie van de markt is de 

maximale huurprijs hier vastgesteld op 3.8% van de woz-waarde. Dit komt neer op gemid

deld €886.67 per woning. Omdat SIM zich niet in de randstad bevindt of in een grote stad 

lijkt dit gemiddelde wellicht wat hoog. In de varianten zal bij een gematigd beleid daarom 

gerekend worden met een percentage van dit bedrag. Bij de maximale variant zal dit per

centage op 100% komen te liggen. 
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PAGINA64 Het blijkt dat woningen in het gereguleerde gebied gemiddeld gezien een lagere maximale 

huurprijs krijgen, terwijl deze voor de overige won ingen stijgt. De gemiddelde gevraagde 

huurprijzen zullen hierdoor ook per gebied gaan verschillen . 

7.4.3 De 'ruimte' in het nieuwe huurbeleid 

Het nieuwe huurbeleid biedt meer 'ruimte' op financieel gebied. Deze ruimte is ook afhanke

lijk van de potentie van het bezit (de kwaliteit). Om de ruimte v66r en na de toepassing van 

het nieuwe huurbeleid te berekenen wordt de maximaal toegestane huurprijs vergeleken 

met de huidige huurprijs. Het verschil hiertussen vormt de potentiele ruimte om de huur

prijzen te verhogen . Met het nieuwe huurbeleid ontstaan nieuwe grenzen, en dus ook nieu

we ruimte. Zo wordt bijvoorbeeld de maximaal toegestane huurprijs in het overgangsgebied 

met 10% verhoogd, waardoor ook de ruimte in dit gebied met 10% toeneemt. De totalen in 

de tabel zijn gewogen gemiddelden. 

tabel 7.5 Ruimte die het nieuwe huurbeleid biedt 

Woz categorie 

gereguleerd gebied 
overgangsgebied 

geliberaliseerd gebied' 

totaal 

Huidig 

Ruimte tov max. huurprijs 

28.8% 
32.6% 

22.6% 

29.3% 

Nieuw huurbeleid 

Ruimte tov max. huurprijs 

28.8% 
36.3% 

50.1% 

31.4% 

Nieuwe ruimte 

0.0% 

+3.7% 
+27 .5% 

+2.1% 
' In het geliberaliseerde gebied is geen sprake meer van een maximaal toegestane huurprijs. Er zijn echter wel marktomstandighe· 
den die de mogelijke vraaghuur be.invloeden. De markthuur wordt daarom vastgesteld op 38% van de woz-waarde. 

De ruimte in het bezit die ontstaat door toepassing van het nieuwe huurbeleid ontstaat 

vooral in het te liberaliseren gebied (+27.5%). In het overgangsgebied neemt de ruimte toe 

met 3.7% vanwege de verhoging van de maximaal redelijke huurprijs met 10% in dit gebied. 

In het geregeleerde gebied ontstaat geen extra ruimte. 

De ruimte in het oude systeem bedroeg dus reeds 29.3%, en wordt nu verhoogd naar 31.4%. 

Wanneer gekeken wordt naar de geboden ruimte op basis van de doelgroep die momenteel 

in een van de woningen woont waarin de ruimte ontstaat, blijkt dat deze ruimte voorname

lijk bij de middeninkomens ontstaat. Dit wil zeggen dat de middeninkomens veelal in de 

woningen wonen waarvan de nieuwe huurprijs op basis van de woz-waarde mag stijgen. 

7.4.4 lnkomens huurders naar huurcategorie 8c inkomenscategorie 

De gegevens met betrekking tot de huurders van SIM zijn opgenomen in diverse prestatie

indicatoren, waaronder bijvoorbeeld de huurquoten en de scheefheid. Hiervoor zijn de in

komensgegevens nodig van de huurders. De inkomens van de huidige huurders zijn weerge

geven in tabel 7.6. 

CASESTUD E 



tabel 7.6 lnkomens huurders naar huurcategorie & inkomenscategorie 

Huurcategorie inkomen Doelgroep inkomen 

Goedkoop € 17,384 .68 BBSH·doelgroep € 11 ,147.13 

Betaalbaar €21,777.82 BBSH·modaal € 20,767.75 

Duur € 26,026.37 Bovenmodaal € 40,209.31 

Geliberaliseerd € 28,057.60 Totaal € 20,582.31 

Totaal € 20,582.31 

Het gemiddelde inkomen van een huurder die in een duurdere woning woont neemt gemid

deld toe naarmate de woning duurder wordt. In de geliberaliseerde woningen wonen huis

houdens met de hoogste inkomens. 

De inkomens in de verschillende doelgroepen verdubbelen bijna exact per doelgroep. Het 

gemiddelde inkomen van alle huurders €20.582,31. 

De gegevens van het referentiejaar van SIM zullen in het variantenonderzoek gebruikt wor

den als referentiepunt. Op deze wijze wordt duidelijk wat de ontwikkelingen per prestatie

indicator zijn bij iedere variant. De resultaten van het varianten-onderzoek en de resultaten 

ten opzichte van het referentiejaar worden weergegeven in de volgende paragraaf. 

7,5 Resultaten varianten na 5 jaar 

De vier vastgestelde varianten van de strategie 'huurbeleid' zijn voor de komende vijf jaar 

doorgerekend. Hierbij zijn de effecten op de prestatie-indicatoren die de doelstellingen 

kwantificeren berekend. De resultaten van de vier varianten met betrekking tot de gegevens 

van de corporatie SIM zijn uitgebreid weergegeven in bijlage 4. De resultaten zijn tevens 

voor alle varianten samengevat in een schema. In dit schema zijn de effecten per prestatie

indicator zowel absoluut als relatiefweergegeven. Absoluut betekent de waarde die de indi

cator na vijf jaar heeft. Relatief betekent de waardeverandering van de indicator ten opzich

te van het referentiejaar. Deze relatieve verandering wordt weergegeven door middel van 

pijlen, zie ta be I 7. 7. 

tabel 1.1 Verklaring tekens in tabel (pijlen) 

Teken Stijging of daling van 

1'1' Stijging >20% 

1'(1') Stijging 15% ·20% 

1' Stijging 10% · 15% 

(1') Stijging 5%-10% 

Geen -5%-5% 

("') Daling 5%-10% 

"' Daling 10%- 15% 

"'("') Daling 15%-20% 

"'"' Daling <20% 
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PAGINA66 In het samenvattende schema zijn verschillende tekens gebruikt om met een snelle blik te 

kunnen zien hoe de prestaties zich ontwikkeld hebben na S jaar. De pijlen die deze bewegin

gen aangeven zijn verklaard in bovenstaande tabel 7.7. Wanneer de pijl ' (_,,)' gebruikt is be

tekent dit bijvoorbeeld dat de prestatie-indicator met s tot 10 procent gedaald is ten opzich

te van het referentiejaar. De eerste kolom van het schema geeft de absolute waarde van de 

prestatie-ind icator na S jaar aan. De tweede kolom bevat pijlen (de richtingen) waarmee de 

relatieve verandering ten opzichte van de referentiecorporatie aan het eind van jaar 5 zijn 

weergegeven. 

De resultaten van alle varianten zijn per prestatie-indicator samengevat in tabel 7.8. 
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tabel 7.8 Samengevat prestatie-indicatoren alle varianten 

Doelstelling Prestatie-indicatoren Gematigde variant Spreidings variant Harmonisatie variant Maximale variant 
Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluut/relatief 

lnkomsten = Jaarlijkse kasstroom (na heffing) € 2.048.985 ("') € 2.131 .310 = €2.445.900 1'(1') €2.650.732 "'"' financiele middel· Financiele ruimte 33.2% (1') 30.7% = 20.5% "'"' 13.8% "'"' den 
Bedrag huurtoeslag in % opbrengst 4.28% 4.12% "' 3.61 % 1'= 3.34% = 

Prijssamenstelling Verdeling huurklassen 
van de voorraad • Goedkoop 38% = 32% "' 24% "'"' 12% "'"' . Betaalbaar 52% = 55% "' 45% "' 41 % "'("' 

• Duur 9% "' 11 % "' 19% "'"' 34% ) . Geliberaliseerd 1% = 1% = 12% "' 13% "'"' "'"' Gemiddelde huurprijs €361 = €375 (1') €428 "' €463 

"' Gemiddelde huurprijs per huurklasse 
• Goedkoop €279 = €282 = €277 = €288 = 
• Betaalbaar €391 = €393 = €401 = €398 = 
• Duur €505 = €521 = €520 = €520 = 
• Geliberaliseerd €630 = €630 = €689 (1') €684 (1') 

Betaalbaarheid Gemiddelde huurprijs per doelgroep 

• BBSH-doelgroep €343 = €353 = €369 (1') €407 1'(1' 
• BBSH tot modaal €355 = €375 = €428 "' €463 ) 

• Bovenmodaal €421 = €438 (1') €502 1'(1') €535 "'"' "'"' Gemiddelde huur tov maximaal 
redelijk per doelgroep 
• BBSH-doelgroep 67.8% ("') 69.7% = 76.5% 1'(1') 84.2% "'"' • BBSH tot modaal 66.0% = 68.9% (1') 79.3% "'"' 85.9% "'"' • Bovenmodaal 67.6% ("') 70.2% = 84.0% "'"' 89.5% "'"' Bruto huurquote 
• Huurtoeslagontvangers 40.8% = 40.8% = 43.1% = 45.2% (1') 
• Geen huurtoeslag ontvangers 19.7% = 20.1% = 23.4% 1'(1') 24.8% "'"' Netto huurquote 
• Huurtoeslagontvangers 25.8% = 25.9% = 26.4% = 27.5% = 
• Geen huurtoeslag ontvangers 19.7% = 20.1% = 23.4% 1'(1') 24.8% "'"' Dure scheefheid (incl. middenklasse) 42 1'(1') 38 (1') 117 "'"' 180 "'"' Goedkope scheefheid (excl . Midkl.) 44 "'("') 50 = 35 "'"' 19 "'"' Huisvesten pri· Aantal huishoudens behorende tot 

ma ire doelgroep primaire doelgroep (tot modaal) 
• BBSH-doelgroep 28.7% ("') 28.7% ("') 23.7% "'"' 23.7% "'"' • BBSH tot modaal 56.3% = 56.3% = 58.5% (1') 58.5% (1') 

Omvang kemvoorraad 
• Goedkoop 189 = 158 "'("') 118 "'"' 60 "'"' • Betaalbaar 256 = 274 (1') 223 "'("') 202 "'"' Slaagkansen en Aantal woningen dat is vrijgekomen 

keuzemogelijkhe· • Goedkoop 13 = 13 = 2 "'"' 2 "'"' den • Betaalbaar 21 = 21 = 12 "'"' 12 "'"' • Duur 1 "'"' 1 "'"' 12 "'"' 12 "'"' • Geliberaliseerd 0 = 0 = 9 "'"' 9 "'"' Huurtoeslag Gemiddelde huurtoeslag €128 = €125 = €142 1'(1') €152 "'"' Gemiddeld aantal huurt. gebruikers 160 "'("') 177 = 139 "'"' 163 "'("' ) 

Totaal bedrag aan huurtoeslag €243.899 "'("') €263.325 ("') €236.177 "'("') €298.262 (1') 
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7.6 Huurbeleid als stuurmiddel op beleidsdoelstellingen, corporatie SIM als 

voorbeeld 

In deze paragraaf zullen door middel van een fictief voorbeeld de gegevens uit het varian

tenonderzoek ge"lnterpreteerd worden. 

In het tweede deel van het onderzoek zijn door middel van een variantenonderzoek de ge

volgen van het huurbeleid op de beleidsdoelstellingen berekend. De doelstellingen zijn hier

voor geoperationaliseerd door middel van prestatie- indicatoren. Va n deze prestatie

indicatoren zijn de gegevens voor de komende vijf jaar in vier versch illende varianten bere

kend. Dit heeft geresulteerd in tabel 7.8. In deze tabel zijn de veranderingen per indicator na 

een tijdsperiode van 5 jaar weergegeven, evenals de trends die in deze vijf jaar zichtbaar zijn 

geweest. 

Nu de effecten op de doelstellingen die samenhangen met de strategie 'huurbeleid' bekend 

zijn, zou een corporatie zoals SIM (uit het voorbeeld) hiermee in staat moeten zijn om een 

keuze te maken voor een bepaald huurbeleid. Zoals reeds vaker aangehaald is het huurbe

leid niet de enige strategie, en zijn er bovendien veel combinaties met andere strategieen 

mogelijk. Dit onderzoek is met name gericht op de strategie 'huurbeleid '. In de praktijk zijn 

situaties denkbaar waarin een organisatie voor een groot deel is aangewezen op haar huur

beleid, bijvoorbeeld wanneer er nauwelijks nieuwe uitleglocaties zijn , of wanneer verkoop 

van bestaand bezit niet mogelijk of gewenst is. SIM is een corporatie waari n het huurbeleid 

een grote rol speelt. Om deze situatie duidelijk te maken zullen de hoofdpunten uit het on

dernemingsplan worden geschetst. Hierin zullen dilemma's naar voren komen waardoor 

keuzes noodzakelijk zijn om een optima le situatie te verkrijgen ten aanzien van de doelstel

lingen. Om deze keuzes te kunnen maken worden de gegevens uit het varianten onderzoek 

ter onderbouwing gebruikt. In de eerste plaats volgen de uitgangspunten van SIM voor de 

komende vijf jaar. 

7.6.1 Uitgangspunten ondernemingsplan SIM 

SIM heeft de volgende doelstellingen opgenomen in haar ondernemingsplan voor de ko

mende jaren 1
. 

• Nieuwbouw van hoge kwaliteit. De komende jaren zal een groot aantal betaalbare nieuw

bouwwoningen van hoge kwaliteit gebouwd moeten worden. Deze moeten een toe

komstwaarde hebben, wat betekent dat ze levensloopbestendig, duurzaam, ruim, archi

tectonisch aantrekkelijk en flexibel moeten zijn. Ondanks dat dit type woningen meer kos

ten zullen de hogere kosten geaccepteerd worden. 

voetnoot 
1 

De doelstellingen van SIM zijn afkomstig van de gecomprimeerde doelstellingen van een aantal andere corporaties. Deze 
bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst onder Woonbelang Veghel (2006), Woningstichting de Wieren (2002) en 
Algemene Woningbouw Vereniging (2004). 
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• Meer kansen voor middengroepen. SIM wil bijdragen aan voldoende aanbod voor woon

consumenten met een middeninkomen. Hiervoor worden in de eerste plaats huurwonin

gen bijgebouwd. In de tweede plaats moeten ook goedkope en betaalbare woningen be

schikbaar blijven voor huishoudens met midden- en lage inkomens. 

• Verhogen kwaliteit bestaande wijken. Een deel van de vroeg-naoorlogse woningen is aan 

vervanging toe. Sloop en vervangende nieuwbouw, ingrijpende verbouw en/of woning

verbetering leiden tot een hogere kwaliteit van het woonaanbod. Voor huurders moet de 

kans blijven bestaan om een wooncarriere te maken binnen hun eigen wijk. 

• Huishoudens met een laag inkomen moet gegarandeerd gehuisvest kunnen worden, in 

een kernvoorraad tot maximaal de aftoppingsgrens. Deze kernvoorraad wordt ook vol

doende geacht om de woningzoekende voldoende keuzemogelijkheden te bieden. 

• De corporatie zal haar financiele positie borgen door een zorgvuldige planning en monito

ring. Ondanks dat deze momenteel ruim voldoende is zal de corporatie moeten beschikken 

over voldoende weerstandvermogen om haar plannen te kunnen realiseren. 

• Moderniseren woningtoewijzing. De woningtoewijzing moet duidelijker en transparanter. 

Daarnaast moet de verdeling van woonruimte een bijdrage leveren aan de sociale stabili

teit in wijken en een evenwichtige verdeling van verschillende bewonersgroepen. 

• Terughoudende verkoop van huurwoningen. Een aantal woningen is geselecteerd om ver

kocht te worden aan de huidige huurders of bij verhuizing. Aan dit verkoopprogramma 

worden geen woningen toegevoegd zoland de wachttijden van woningzoekende niet aan

zienlijk gedaald zijn . 

Deze punten uit het ondernemingsplan hebben geresulteerd in de volgende prestatie-eisen 

voor de komende vijf jaar: 

• De jaarlijkse kasstroom moet, gezien de benodigde investeringen, minimaal met 5% tot 

10% groeien. 

• De verdeling van de huurklassen moet evenwichtiger, maar hierbij mag het goedkope seg

ment en het betaalbare segment beide niet minder zijn dan 25% zijn van de totale voor

raad 

• De gemiddelde huurprijzen per doelgroep mogen maximaal met 10% stijgen 

• De netto huurquote huurquoten van alle doelgroepen mogen met maximaal 5% stijgen 

• Het aantal gehuisveste huishoudens behorende tot de middengroepen moet toenemen 

met 5%. 

• De kernvoorraad van goedkope woningen moet tenminste 100 woningen bedragen, en de 

betaalbare voorraad ten minste 200 woningen. 
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PAGINA 70 • De slaagkansen van de middengroepen moeten toenemen met 10%, maar de slaagkansen 

van de BBSH-doelgroep mogen niet afnemen. 

7.6.2 Beleidsdoelstellingen SIM vertaald naar doelstellingen (en prestaties) model 

De doelstellingen die benoemd zijn in het ondernemingsplan zijn vertaa ld naar concrete 

prestaties. Deze prestaties kunnen vergeleken worden met de prestaties die in het model 

zijn opgenomen. Van de prestaties uit het model zijn de effecten bij een viertal varianten na 

vijf jaar bekend. Om een keuze te kunnen maken welk huurbeleid het beste zou aansluiten 

bij de gevraagde prestaties worden de prestaties uit het model vergeleken met de gevraagde 

prestaties uit het ondernemingsplan. Dit resulteert in tabel 7.8. 

De donkere gebieden in de tabel geven aan welke varianten overeen komen met de ge

vraagde prestaties. Uit de tabel blijkt dat de keuze voor een huurbeleid niet eenduidig is. De 

grijze gebieden zijn namelijk opgenomen onder verschillende varianten . 

tabe l 7.9 Gewenste prestaties SIM in relatie tot de varianten 

Prestatie·indicatoren Gematigde variant Spreidings variant Harmonisatie variant Maximale variant SIM 
Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluu t/relatief Absoluut/relatief 

Jaarlijkse kasstroom (na €2.048.985 ("') €2.131 .310 = €2.445.900 1'(1') €2.650.732 

"'"' 
Min 5%-10% 

hefting) stijging 

Verdeling huurklassen Evenwichtiger. 
• Goedkoop 38% = 32% "' 24% "'"' 12% "'"' 

maar goedkoop 

• Betaalbaar 52% = 55% "' 
45% "' 41 % "'("') 

minimaal 25% en 

• Duur 9% "' 11% "' 19% "'"' "'"' 
betaalbaar min 

34% 25% 
• Geliberaliseerd 1% = 1% = 12% "' 13% "'"' Gemiddelde hp per doelgroep Stijging maximaal 
• BBSH-doelgroep €343 = €353 = €369 (1') €407 1'(1') 10% 

• BBSH tot modaal €355 = €375 = €428 "' €463 "'"' • Bovenmodaal €421 = €438 (1') €502 1'(1') €535 "'"' Netto huurquote Stijging maximaal 
• Huurtoeslagontvangers 25.8% = 25.9% = 26.4% = 27.5% = 5% 

• Geen huurtoeslag ontvan- 19.7% = 20.1% = 23.4% 1'(1') 24.8% "'"' gers 

Aantal huishoudens primaire Het aantal huis-
doelgroep (tot modaal) houdens in de 
• BBSH-doelgroep 28.7% ("') 28.7% ("') 23.7% "'"' 23.7% "'"' 

middengroepen 

• BBSH tot modaal 56.3% 56.3% 58.5% (1') (1') 
moet toenemen 

= = 58.5% met5% 
Omvang kemvoorraad De goedkope 
• Goedkoop 189 = 158 ""("') 118 "'"' 60 "'"' 

voorraad min-

• Betaalbaar 256 = 274 (1') 223 "''"') 202 "'"' 
ma al 100 en de 
betaalbare 200 

Aantal vrijgekomen woningen Slaagkansen 
• Goedkoop 13 = 13 = 2 "'"' 2 "'"' 

middengroepen 

• Betaalbaar 21 = 21 = 12 "'"' 12 "'"' 
met 10% om-

• Duur 1 "'"' 1 "'"' 12 "'"' 12 "'"' 
hoog, maar van 

doelgroep mogen 
• Geliberaliseerd 0 = 0 = 9 "'"' 9 "'"' niet afnemen 
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7.6.3 Dilemma's doelstellingen SIM 

Wanneer de doelstellingen van SIM geplaatst worden naast de doelstellingen die in het mo

del zijn vastgesteld, blijkt dater verschillende tegenstellingen zijn opgenomen in de doelstel

lingen {dit blijkt ook uit de verschillende grijze gebieden uit tabel 7.21). Om deze dilemma's 

inzichtelijk te maken zijn per dilemma de verbanden geschetst die deze tegenstrijdigheden 

veroorzaken (naar analogie van de wijze waarop Atrive dit heeft gedaan in het onderzoek: de 
grote beweging ontrafelt, 2005). In deze figuren gaan vanuit bepaalde doelstellingen zowel 

positieve als negatieve effecten uit, wat betekent dat dit een tegenstelling inhoudt. De 

nummers in de figuren corresponderen met het nummer van de doelstellingen uit het on

dernem i ngspla n. 

Dilemma1 

Het eerste dilemma heeft betrekking op het behouden van een gedegen financiele positie. 

Momenteel beschikt SIM slechts over een kleine financiele buffer. In de komende vijf jaar 

zijn verschillende investeringen gepland, zoals nieuwbouw, sloop en kwaliteitsverhoging en 

renovatie, die geld kosten. Momenteel komt een deel van de inkomsten binnen via het ver

koopbeleid. In een van de doelstellingen is opgenomen dat SIM de komende jaren terughou

dend zal zijn in haar verkoopbeleid, met name omdat de voorraad niet verder mag afnemen 

vanwege de grote vraag naar huurwoningen. De terughoudendheid in verkoop van huurwo

ningen zorgt voor een afnemende geldstroom ten opzichte van eerdere jaren. 

Daarnaast is een deel van de financien bestemd voor investeringen in maatschappelijke doe

len (bijvoorbeeld leefbaarheid). De genoemde investeringen zijn nodig om een aantal voor

raad- en maatschappelijke doelstellingen te behalen. Bovendien zijn ook doelstellingen ge

steld ten aanzien van het weerstandsvermogen, dat nodig is financiele klappen op te kunnen 

vangen als gevolg van tegenvallende resultaten. 

figuur 7,5 Dilemma 1 : de financiele positie 

(1) nieuwbouw van hoge kwaliteit 

(3) Sloop/vervangende nieuwbouw/ 
renovatie om kwaliteit te verhogen 

(7) Terughoudend in verkoop woningen 

lnvesteringen in maatschappelijke doel
einden (bijvoorbeeld leefbaarheid) 

- (onrendabele toppen) 

+ (verkoopwinsten) 

- (investeringen) 

- (minder verkoopwinsten) 

(5) Financiele positie 
waarborgen, mag licht 
afnemen maar weer
standsvermogen voor 

toekomst gewenst 

Diverse doelstellingen voor de komende vijf jaar betreffen investeringen die geld kosten. Hier
voor is echter slechts een beperkte financiele buffer aanwezig. Gezien het feit dat ook de maat
schappelijke doelstellingen behaald moeten worden (bijvoorbeeld het betaalbaar houden van 
het bezit) is het de vraag waar dit geld vandaag moet komen. 
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PAGINA 72 Dilemma2 

Het tweede dilemma heeft betrekking op de kernvoorraad. De doelstelling uit het beleid 

'sloop en vervangende nieuwbouw of renovatie om de kwaliteit te verhogen' heeft een ne

gatief effect op de kernvoorraad. Deze bestaat veelal uit de goedkopere woningen, die door 

middel van ingrepen in de kwaliteit een hogere huurprijs krijgen. De 'terughoudendheid in 

verkoop van won ingen' heeft een positief effect op de kernvoorraad omdat deze niet verder 

afneemt. De eis om de kernvoorraad op peil te houden ligt in een lijn met de doelstelling om 

de primaire doelgroep te huisvesten en hier genoeg keuzemogelijkheden voor aan te bieden. 

De verhoging van de kwaliteit door sloop en vervangende nieuwbouw of renovaties heeft 

een positief effect op het huisvesten van de middengroepen, omdat deze een hogere kwali

teit eisen. Wanneer de kernvoorraad echter op peil moet blijven heeft dit een negatief effect 

op de verdeling van de voorraad. Deze blijft op deze wijze vanwege de omvangrijke kern

voorraad vrij eentonig in prijs. Door meer kwaliteit toe te voegen nemen de huurprijzen toe 

en de kernvoorraad dus af, maar wordt de verdeling van de voorraad evenwichtiger. Hier

door nemen de keuzemogelijkheden voor de doelgroep toe, en de kansen voor de midden

groepen ook. 

figuur 7.6 Dilemma 2: de kernvoorraad 

(3) Sloop/vervangende 
nieuwbouw/renovatie om 

kwaliteit te verhogen 

(7) Terughoudend in ver
koop woningen 

Evenwichtige verde
ling voorraad 

(2) Meer kansen voor 
middengroepen 

(4b) Huisvesten primaire 
doelgroep 

(4a) Keuzemogelijkhe
den voor de doelgroep 

+ (positief) 

Enerzijds moet de kernvoorraad dus behouden blijven om de primaire doelgroep te kunnen 

huisvesten. Anderzijds zijn investeringen in kwaliteit nodig om de middeninkomens aan te 

trekken, metals gevolg dat de kernvoorraad za/ afnemen. 

Dilemma3 

Het derde dilemma heeft te maken met de evenwichtige verdeling van de voorraad. Deze 

evenwichtige verdeling is noodzakelijk om een evenwichtige verdeling van de doelgroepen 

in de wijken te krijgen en om de sociale stabiliteit en leefbaarheid in de wijken te bevorde

ren . Daarnaast worden de middengroepen door het evenwichtig verdelen van de voorraad 

meer kansen geboden. De keuzemogelijkheden voor de doelgroep nemen echter af, omdat 

door het meer in evenwicht brengen van de voorraad het aantal goedkope woningen zal 
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afnemen ten gunste van andere huurcategorieen. De kernvoorraad neemt hierdoor dus ook 

af. 

Om dit evenwicht te bereiken zijn diverse maatregelen aangekondigd. Dit zijn nieuwbouw, 

sloop en vervangende nieuwbouw en renovatie om de kwaliteit te verhogen, de modernise

ring van de woningtoewijzing en de terughoudende verkoop van woningen. 

figuur 7.7 Dilemma 3: de verdeling van de voorraad 

(1) nieuwbouw van hoge 
kwaliteit 

(3) Sloop/vervangende 
nieuwbouw/renovatie om 

kwaliteit te verhogen 

(6) Moderniseren woning
toewijzing 

(7) Terughoudende ver
koop woningen 

Kernvooraad op peil 
houden 

- (negatief) 

(2) Meer kansen voor 
mlddengroepen 

(4a) Keuzemogelijkhe
den voor de doelgroep 

Evenwichtige verdeling 
doelgroepen in wijken 

Sociale stabiliteit in 
wijken en leefbaarheid 

Diverse maatregelen zijn aangekondigd om tot een meer evenwichtige verdeling van de voor

raad te komen. Hierdoor wordt de sociale stabiliteit en de evenwichtige verdeling van wijken 

bevorderd. Deze eis strookt echter niet met de wens om de kernvoorraad op peil te houden. De 

vraag is hoe 'evenwichtig' de voorraad verdeeld moet worden en in welke mate dit ten koste 

mag gaan van de kernvoorraad. 

7 .6.4 Toekennen prioriteiten aan beleidsdoelstellingen 

Zowel uit tabel 7.9 als uit de figuren blijkt dat SIM te maken heeft met verschillende dilem

ma's. Er blij kt niet een variant te zijn waarin het beleid van SIM perfect lijkt te passen. Er zul

len dus concessies gedaan moeten worden. In eerste instantie moet SIM daarom bepalen 

welke doelstellingen de hoogste prioriteit hebben en absoluut gehaald moeten worden. De

ze doelstellingen tellen dus zwaarder mee. Door het in de eerste plaats inwilligen van de 

doelstelling met de hoogste prioriteit zullen de varianten een voor een afvallen. Wanneer 

blijkt dat de eindsituatie niet als gewenst is, kan het proces opnieuw doorlopen worden 

maar met een concessie in de hoofddoelstellingen. Uiteindelijk zal de variant gekozen wor

den die het beste aansluit bij zo veel mogelijk en de belangrijkste doelstellingen. 

De doelstellingen van SIM met de hoogste prioriteit zijn : 

• Gezien het intensieve nieuwbouw en kwaliteitsprogramma dat voor de komende jaren 

gepland is, moet de financiele continu'iteit gewaarborgd blijven. In combinatie met de 
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PAGINA 74 aanwezig financiele buffer betekent dit dat de financiele positie ten minste 5% tot 10% 

moet groeien . 

• De kernvoorraad moet in ieder geval voldoende blijven om de doelgroep te kunnen 

huisvesten. 

• De betaalbaarheid voor de lagere en middeninkomens moet te alien tijde gewaarborgd 

blijven. De huurprijzen en huurquoten mogen niette hoog zijn. 

• De verdeling van de voorraad moet evenwichtig zijn zodat aan alle doelgroepen kansen 

worden geboden, en de segregatie van wijken wordt tegengaan. Bovendien draagt een 

evenwichtige opbouw bij aan de leefbaarheid. 

7.6.S Afweging keuze varianten aan de hand van de gewichten van prioriteiten 

Prioriteitsdoelstelling 1 

Om tot een keuze over de invulling van het huurbeleid te komen wordt per doelstelling een 

passende vorm van het huurbeleid vastgesteld, startende met de doelstell ing met de hoog

ste prioriteit. Dit is de doelstelling betreffende de financiele continu'iteit. Hiervoor is gesteld 

dat: 

'Gezien het intensieve nieuwbouw- en kwaliteitsprogramma dat voor de komende jaren ge

pland is, moet de financiele continui't:eit gewaarborgd blijven. In combinatie met de aanwezig 

financiele buffer betekent dit dat de financiele positie ten minste 5% tot 10% moet groeien.' 

Uit tabel 7.9 (deze is gedeeltelijk nogmaals weergegeven in tabel 7.10) is gebleken dat de 

gematigde variant en de spreidingsvariant niet aan deze eis voldoen . Bij deze varianten ne

men de inkoms~_en in de eerste paar jaren immers af (door toedoen van de betaalbaarheids

heffing). De overige varianten voldoen wel aan de prestatie-eis en zijn daarom grijs gekleurd. 

tabel 1 .10 Gewenste prestaties SIM in relatie tot de varianten : kasstroom 

Prestatie-indicatoren Gematigde variant Spreidings variant Harmonisatie Maximale variant SIM 
variant 

Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluut/relatief 

Jaarlijkse kasstroom (na €2.048.985 I ("') €2.131.310 I = €2.445.900 I "' ("') €2.650.732 I "'"' Min 5%-10% 
hefting) stijging 

VPrrlPlinn h1111rkl::ic:;c:;Pn I J _ I I FvP.nwir.htinPr 

Het verschil tussen de huuropbrengsten bij de gematigde variant en de spreid ingsvariant is 

weergegeven in figuur 7.8. Deze grafieken zijn direct afkomstig uit bijlage 4. 

figuur 7.8 Huuropbrengsten ~attactt 

Variant 1: Gematigde variant Va riant 2: Spreidings variant - h.uqtnrgsO!n 

_......_ atia:::l1 in% Vi:'l'l q:trergsten 
4.>!% 

2,7SJ,CXXlE 4 4.2% 2.750.CXDE '-"' 
2,6!:0,ClX>E _.____ """ 4.12% 

4.0'1', 2,!EO,<XDE 

' "" ""' 2.5€0.ClDE 83% l8% 2.!:fiQOOlE 

""' 2,400,CIDE 2.45QCXDE 11% 

16% 16% 
2,3!il,CIDE 3. 51% 2.El.OOJE 

14% 
2.al.OOJE 

3.4% 
2.29lCXXlE 

2,1!il.CXXlE 3.15% 
12% 2. 15'.J.CXDE 91,Ell!i f 3.2% 

£ 9UH i 

""' 2.<Hl,<XDE 2 .:no• 3."" 2,(6),CXXlE 
2.Qll.185 € 

1.950,00JE 28% 1,SfilOXIE 28% - ;a.-1 ;a.-2 ja.-3 )u4 ,..., -- ;a.-1 ,..., joo"3 joo"4 ... , 
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Uit figuur 7.8 blijkt evenals uit tabel 7.10 dat de inkomsten bij toepassing van de gematigde 

variant na S jaar het laagst zijn. De mogelijke inkomsten per variant zijn ook weergegeven in 

figuur 7.9. Hierin is te zien dat, na aftrek van de betaalbaarheidsheffing de inkomsten van 

zowel de gematigde als de spreidingsvariantjaarlijks lager zijn dan het referentiejaar. 

figuur 7 ,9 lnkomsten per variant 

£ 2,700,000 

£ 2,600 ,000 

£ 2,500 ,000 

£ 2,400 ,000 

£ 2,300 ,000 

E 2,200 ,000 

£ 2,100,000 

E 2,000 ,000 

£ 1,900,000 

referentie 

tllurinkomsten bij maximale oorporatie (min afdractit) 

• tllurinkomsten bij harrnoniserende corporatie (min afdracht) 

• t.Jurinkomsten bij spreidende corporatie (mif'I afdracht) 

t.Jurinkomsten bij gematig:le oorpora\ie (min afdracht) 

jaa'1 jaar2 jaar3 jaar4 jaarS 

De betaalbaarheidsheffing vormt een negatieve jaarlijkse kasstroom. Hierdoor vertonen de 

kasstromen van alle varianten in het eerste jaar een knik. Het bedrag dat wordt afgedragen 

aan betaalbaarheidsheffing in verhouding tot de opbrengsten bedraagt na 5 jaar respectie

velijk 4.28%, 4.12%, 3.61%, 3.34% van de opbrengsten. Bij de eerste twee varianten blijkt dat 

dit ten koste zal gaan van het eigen vermogen. De huurverhoging bij mutatie is immers 71% 

van maxima le redelijk, terwijl de jaarlijkse huurverhoging bij de gematigde variant 0% en bij 

de spreidingsvariant 3% is. Dit is niet genoeg om de betaalbaarheidsheffing van te bekosti

gen. 

Harmonisatie heeft een groter effect op de inkomsten dan een huurverhoging. De potentie 

is echter afhankelijk van de mutatiegraad, waardoor de potentie bij alleen harmoniseren 

langzaam af neemt. Steeds meer woningen zijn naar verloop van tijd al een keer gemuteerd, 

zie tabel 7.11. 

tabe l 7 .11 Mutaties na S jaar 

Mutatie Eind jaar 5 

Aantal 173 

Percentage 35.0% 

Na S jaar is 35% van het bezit gemuteerd. Wanneer een nieuwe woning muteert wordt de 

kans steeds kleiner dat dit de eerste keer was. 

Na S jaar is de potentie en de groei van de gematigde variant nog steeds te laag om aan de 

gestelde eis te voldoen. De spreidingsvariant voldoet na S j aar exact aan de gestelde eis, 

maar dan is er geen sprake van extra financiele ruimte. Om deze reden vallen de gematigde 
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PAGINA 76 en spreidingsvariant af, en is ten minste een (gedeeltelijk) streefhuurbeleid noodzakelijk om 

de investeringen te kunnen betalen. 

Prioriteitsdoelstelling 2 

De doelstelling met de op een na hoogste prioriteit betreft de kernvoorraad. Hierover is ge

steld dat: 

'de kernvoorraad moet in ieder geval voldoende blijven om de doelgroep te kunnen huisvesten'. 

De prestatie-eisen die als vertaling van deze doelstelling zijn bepaald zijn nogmaals weerge

geven in tabel 7.12. Uit deze tabel blijkt dat de eerste drie varianten voldoen aan de eis om 

de kernvoorraad op peil te houden. De maxima le variant voldoet echter niet aan de gestelde 

eisen. 

tabel 7.12 Prestaties SIM per variant : kernvoorraad 

Prestatie-indicatoren Gematigde variant Spreidings variant 

AbsoluuUrelatief AbsoluuUrelatief 

Omvang kernvoorraad 
Goedkoop 189 = 158 +(+) 

• Belaalbaar 256 = 274 (1') 

ll.::ml-::il '1riinoltnman wrminnon ·- ·-

Harmonisatie 
variant 

AbsoluuUrelatief 

118 ++ 
223 +(+) 

·--

Maximale variant SIM 

AbsoluuUrelatief Abs oluuUrelatief 

mel 5% 

De goedkope 
60 ++ voorraad 
202 """ 

m1nmaal 100 en 
de belaalbare 

200 
~l::i:lnlr::u,c:cn 

In figuur 7.10 is het verschil tussen het verloop van de kernvoorraad bij de spreidingsvariant 

(maximale huurstijging) en de maximale variant zichtbaar (maximale huurstijging en hoge 

streefhuur). Hieruit blijkt dat de toepassing van een hogere streefhuur een sterkere afname 

van de goedkope en betaalbare woningen tot gevolg heeft. 

figuur 1.10 Ontwikkeling van de kernvoorraad 

Variant 1: Spreidings variant Variant 2: Maximale variant 

.. , 

I I I I I I 
... 

I I I • • • ""'' ja:r 3 jaw 4 jaw 5 
jai:r 2 ,... , jars 

Bij de gematigde en spreidingsvariant blijft de kernvoorraad nagenoeg op peil. Er treedt ech

ter wel een verschuiving op van de goedkope voorraad naar de betaalbare voorraad. De ge

middelde voorraad wordt dus duurder. In de harmonisatievariant is dit verschil ook te zien, 

hier stroomt echter een groter deel van de voorraad door naar de dure en geliberaliseerde 

voorraad, waardoor de kernvoorraad afneemt. 
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Uit figuur 7.10 blijkt dat bij de gematigde variant de kernvoorraad ongeveer gelijk blijft maar 

de kernvoorraad voor de doelgroep iets afneemt ten gunste van de voorraad van betaalbare 

woningen. Bij de maximale variant neemt de doelgroep van zowel de betaalbare als goedko

pe woningen zo sterk af dat deze variant ook is uitgesloten. De variant die op deze manier 

overblijft is de harmonisatievariant. Alvorens hiervoor gekozen kan worden moet eerst ge

toetst worden of de overige prioriteitsdoelstellingen en andere doelstellingen hiermee over

een komen. 

Prioriteitsdoelstelling 3 

De doelstelling met de volgende prioriteit betreft de betaalbaarheid. Hiervoor is gesteld dat: 

'De betaalbaarheid voor de lagere en middeninkomens moet te a/Jen tijde gewaarborgd blij
ven. De huurprijzen en huurquoten mogen niet te hoog zijn.' 

De prestatie-eisen die als vertaling van deze doelstelling zijn bepaald zijn nogmaals weerge

geven in tabel 7.13. Uit deze tabel blijkt dat de eisen met betrekking tot de betaalbaarheid 

(gemiddelde huurprijzen en netto huurquoten) met name aansluiten bij de eerste en tweede 

variant. 

tabel 7 .13 Prestaties SIM pe r variant : betaalbaarheid 

Prestatie-indicatoren Gematigde variant Spreidings variant Harmonisatie Maximale variant SIM 
variant 

Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluut/relatief Absoluut/relatief 

• Geliberaliseerd 1% = 1% = 12% 1' 13% 1'1' L~"lo 

Gemiddelde hp per doelgroep I Slijg1ng max1maal 
• BBSH-doelgroep €343 = €353 = €369 (1') €407 1'(1') 10% 
• BBSH tot modaal €355 = €375 = €428 1' €463 1'1' 
• Bovenmodaal €421 = E438 (1') €502 1'(1') €535 1'1' 
Neita huurquote Slijging maximaal 
• Huurtoeslagonlvangers 25.8% = 25.9% = 26.4% = 27.5% = 5% 
• Geen huurtoeslag 19.7% = 20.1% = 23.4% 1'(1') 24.8% 1'1' 

ontvangers I 
Aanlal huishoudens pnmaire ·~ l _ ·~ ·- Het aanlal 

Bij de gematigde variant blijven alle huurprijzen nagenoeg gelijk. Bij de spreidingsvariant 

stijgen de huurprijzen bij met name de hogere inkomens. Bij de harmonisatievariant stijgen 

alle huurprijzen gestaag, maar stabiliseren de prijzen bij de lagere inkomenscategorieen 

zich. Bij de hogere inkomenscategorieen gaat de stijging echter door. De huurprijzen van de 

maxi male variant stijgen relatief het meest. Dit is ook te zien in figuur 7.11. 
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De gemiddelde huurquoten nemen bij de gematigde variant en de spreidingsvariant af. Bij 

de gematigde variant merken zowel de huurtoeslag als de niet-huurtoeslagontvangers dit 

verschil. Het grootste verschil treedt echter op bij de niet-huurtoeslagontvangers. Bij de 

spreidingsvariant zijn de huurquoten van de niet-huurtoeslagontvangers toegenomen ter

wijl die van de huurtoeslagontvangers zijn afgenomen. 

Bij de harmonisatievariant zijn de gemiddelde huurquoten weliswaar toegenomen, maar 

alleen voor de niet-huurtoeslagontvangers. Bij de maximale variant nemen de gemiddelde 

huurquoten toe, en ook bij beide categorieen. De niet-huurtoeslagontvangers krijgen echter 

te maken met een veel hogere toename in huurquote dan de huurtoeslagontvangers. De 

huurquoten nemen toe naarmate meer gebruik wordt gemaakt van de ru imte van het huur

beleid. De huurtoeslagontvangers ondervinden echter een matiging in hun huurquote stij

ging als gevolg van de huurtoeslag. 

tabel 7.14 Gemiddelde huurquoten voor wel en niet huurtoeslagontvangers 

Variant 2: Spreidings variant Beschrijving % referentie % eind jaar 5 Versch il 

Geen huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 19.8% 20.1% +0.3% 

Gemmidelde netto hq 19.8% 20.1% +0.3% 
Hu u rtoes Iago ntvanger Gemiddelde bruto hq 41.9% 40.8% -1.1% 

Gemmidelde netto hq 26.9% 25.9% -1.0% 
Tota al Gemiddelde bruto hq 28.1% 27.5% -06% 

Gemmidelde netto hq 22.5% 22.2% -0.3% 

Variant 3: Harmonisatie variant Beschrijving % referentie % eind jaar 5 Verschil 

Geen huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 19.8% 23.4% +3.6% 
Gemmidelde netto hq 19.8% 23.4% +3.6% 

Hu u rtoes Iago ntvanger Gemiddelde bruto hq 41 .9% 43.1% +1 .2% 

Gemmidelde netto hq 26.9% 26.4% -0.5% 
Totaal Gemiddelde bruto hq 28.1 % 29.0% +0.9% 

Gemmidelde netto hq 22.5% 24.3% +1.8% 
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Naar aanleiding van de eerste twee prioriteitsdoelstellingen is gebleken dat de harmonisa

tievariant hier het beste bij past. Wanneer de eisen van betaalbaarheid nagelopen worden 

blijkt data Ileen de gematigde en spreidingsvariant toelaatbaar zijn . 

Om verder te kunnen gaan za/ dit dilemma moeten worden opgelost. Dit kan a//een door con

cessie te doen in een van de eerder genoemde doe/stellingen. 

Uit de financiele doelstelling is gebleken dat de gematigde variant en de spreidingsvariant 

afvielen. Oat deze doelstelling tot een dilemma zou leiden was al geconstateerd in de be

schrijving van de dilemma's. Deze samenhangen zagen er als volgt uit: 

figuur 7.12 Herhaling dilemma 1: de financiele positie 

(l)n-vanh.,.ekwalltelt 
• (onrendabete toppen) 

---------~ +(verkoopwinsten) 

(3) Sloaplwrvangende nie<lwbouw/ 
renOAtle om kwaUtett te vefhogen 

I (7) Terughaudend In verkaop wonlngen 1-I ---~ 
· (minder verkoopwinsten) 

lnvester ingen in maatschappel ij ke 
doeleinden (bijvoorbeeld leefbaarheid) 

Uit dilemma 1 was gebleken dat de geplande investeringen de financiele positie negatief 

be"lnvloeden. De kasstromen voor de komende jaren zijn bovendien lager dat ingecalculeerd 

door de terughoudendheid in verkoop. Daarnaast vormen de investeringen in de maat

schappelijke doeleinden een grote negatieve kasstroom. Deze maatschappel ijke doelen hou

den ook de betaalbaarheid van het wonen in, waardoor de kasstroom weer lager is dan mo

gelijk zou kunnen zijn, omdat niet de maxima le huren gevraagd worden. Met betrekking tot 

de benodigde financiele middelen om het voortbestaan van de organisatie te garanderen 

zijn geen concessies mogelijk. Wei zou eventueel het verkoopprogramma iets meer uitge

breid kunnen worden of de investeringen in maatschappelijke doeleinden verm inderd kun

nen worden. Hiervoor is echter ook gesteld dat deze zeker plaats moeten vinden. Ook de 

nieuwbouw en de kwaliteitsverhogingen zijn van groot belang. 

De verkoop van woningen is met name afgezwakt om de kernvoorraad niet verder af te la

ten nemen. Wanneer er echter toe besloten zou worden om ook betaalbare woningen of 

goedkope woningen terug te bouwen hoeft dit geen probleem te zijn. Bovendien is de kern

voorraad 66k bedoeld voor de middengroepen. Deze zouden theoretisch gezien echter ook 

de woningen in de dure categorie kunnen betalen. Deze nemen in de spreidings- en harmo

nisatievariant sterk toe. Hierdoor zou de kernvoorraad in deze gevallen dus mogen krimpen. 

SIM kiest ervoor om het verkoopprogramma iets te verhogen, zodat hier de middelen uit ver

kregen kunnen warden die in de spreidingsvariant te kort komen. Na een periode van 5 jaar zijn 

de inkomsten bij de spreidingsvariant echter weer op peil en zou het verkoopprogramma weer 

omlaag kunnen. Het is dus een tijdelijke concessie om de impact van de betaalbaarheidsheffing 

te dekken. 
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raad, en de doelstelling over de betaalbaarheid. De laatste priorite itsdoelstelling wordt nu 

getoetst. 

Prioriteitsdoelstelling 4 

De laatste priorit eitsdoelstelling heeft betrekking op de verdeling van de voorraad. Hiervoor 

is gesteld: 

'De verdeling van de voorraad moet evenwichtig zijn zodat aan a/le doelgroepen kansen war

den geboden, en de segregatie van wijken wordt tegengaan. Bovendien draagt een evenwich

tige opbouw bij aan de leefbaarheid.' 

De prestatie-eisen die als vertaling van deze doelstelling zijn bepaald zijn nogmaals weerge

geven in tabel 7.15. Uit deze tabel blijkt dat de eisen met betrekking tot de prijssamenstel

ling van de voorraad met name aansluit bij de spreid ingsvariant. 

tabel 7.15 Prestaties SIM per variant: Prijssamenstelling voorraad 

Prestatie-indicatoren Gematigde variant Spreidings variant 

Absoluutlrelatief Absoluutlrelatief 

11~11111y1 

Verdeling huurklassen 
• Goedkoop 38% = 32% + 
• Betaalbaar 52% = 55% .,. 
• Duur 9% + 11% .,. 
• Geliberaliseerd 1% = 1% = 

Hanmonisatie 
variant 

Absoluutlrelatief 

24% ++ 
45% + 
19% .,..,. 
12% .,. 

Maximale variant SIM 

Absoluutlrelatief Absoluutlrelatief 

Evenwichtiger, 
12% ++ maar goedkoop 

41 % +(+) minimaal 25% en 

34% .,..,. belaalbaar min 

13% .,..,. 25% 

De laatste prioriteit heeft te maken met een evenwichtige verdeling van de voorraad. Hier

door worden de slaagkansen van de verschillende doelgroepen vergroot, en wordt segrega

tie tegengaan terwijl de leefbaarheid mogelijk een positieve impuls krijgt. 

In figuur 7.13 is te zien dat de spreidingsvariant aan de eisen voldoet. Echter is de verdeling 

bij toe passing van de harmonisatievariant een stuk evenwichtiger. Hierbij komt de eis van de 

betaalbare voorraad net onder de grens (24% in plaats van 25%}. Bij deze variant is veel 

meer aanbod beschikbaar in de dure en geliberaliseerde categorie. Daarmee zou deze vari

ant dus ook acceptabel kunnen zijn. 

figuur 7.13 Verdeling van de voorraad 
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7.6.6 Conclusie voor keuze huurbeleid van SIM 

Voor SIM is op basis van de onderzoeksresultaten een invulling voor het huurbeleid voor de 

komende vijf jaar bepaald. Het huurbeleid vormt voor SIM een belangrijke schakel om de 

maatschappelijke en financiele doelstellingen te behalen. Zoals vaker aangehaald is het 

huurbeleid niet de enige strategie die mogelijk is om de gewenste prestaties te behalen, en 

zijn er bovendien veel combinaties met andere strategieen mogelijk. 

De doelstellingen uit het ondernemingsplan van SIM zijn vertaald in concrete prestatie

eisen. Door het vergelijken van deze prestatie-eisen met de resultaten van de verschillende 

varianten is gebleken dat de keuze voor een type huurbeleid niet eenduidig is. Bij de ene 

prestatie past immers de ene variant beter dan de andere variant. 

Om deze tegenstellingen op te kunnen lossen zijn concessies nodig. Hiervoor zijn de doel

stellingen in de eerste plaats geordend naar prioriteit. Bij de doelstelling met de hoogste 

prioriteit, de financiele continu·1teit is gebleken dat de harmonisatie- en maxima le variant de 

voorkeur verdienen, omdat de jaarlijkse inkomsten bij deze varianten voldoen aan de gestel

de eisen. De tweede prioriteit betreft de kernvoorraad. Hierbij zijn alle varianten mogelijk 

behalve de maximale variant, omdat de betaalbare voorraad hierbij bijna geheel verdwenen 

is. De derde prioriteit betreft de betaalbaarheid. Hierbij komen de gematigde variant en de 

spreidingsvariant naar voren. Dit komt niet overeen met de financiele eis. De laatste priori

teitsdoelstelling betreft de verdeling van de voorraad. Hierbij past de spreidingsvariant. Ech

ter is de harmonisatievariant ook mogelijk omdat slechts net niet aan de eis over de goedko

pe voorraad wordt voldaan. Dit verschil zou nog acceptabel zijn. 

In deze prioriteitsdoelstellingen moeten dus concessies gedaan worden. De twee mogelijk

heden die hierin naar voren zijn gekomen, zijn : 

De verkoop van woningen van de bestaande voorraad wordt weer iets verhoogd. Deze 

concessie is acceptabel wanneer in het nieuwbouwprogramma rekening wordt gehou

den met de nieuwbouw van betaalbare en goedkope woningen. De tegenstelling met de 

eis betreffende de financiele middelen wordt hierdoor opgelost. De keuze val hierdoor 

uiteindelijk op de spreidingsvariant. 

2 Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor een gedeeltelijke harmonisatievariant 

waardoor de inkomsten in ieder geval op peil worden gehouden of toenemen. De te

genstelling die door de harmonisatievariant veroorzaakt wordt zijn de eisen met be

trekking tot de betaalbaarheid. De veranderingen in betaalbaarheid zijn echter sterk af

hankelijk van het al dan niet ontvangen van huurtoeslag door de bewoner. Bovendien is 

ook niet de volledige extra kasstroom die door de het mutatiebeleid beschikbaar wordt 

noodzakelijk. SIM zou dus een mutatiebeleid kunnen voeren dat hoger ligt dan huidig, 

maar niet op 100%. Ook zou SIM ervoor kunnen kiezen om slechts op een deel van de 

voorraad een mutatiebeleid te voeren. Bijvoorbeeld 25% wordt vrijgesteld van het mu

tatiebeleid, en op de andere 75% wordt dit wel toegepast. 
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voldoet echter aan alle prioriteitsdoelstellingen. Waardoor in beide gevallen concessies no

dig zijn. Enerzijds kan het verkoopprogramma worden opgewaardeerd, anderzijds kan 

slechts een gedeeltelijk mutatiebeleid worden toegepast. Door het doen van deze concessies 

is het mogelijk om over S jaar aan de gewenste doelstellingen te voldoen. 

7. 7 Verwachte meerdere orde effecten 
Ondanks dat de meerdere orde effecten niet zijn meegenomen in de berekeningen, zal hier 

toch kort op in worden gegaan. De lange termijn effecten kunnen namelijk wel een grote 

invloed uitoefenen op de uitkomsten van de eerste orde effecten. Het zonder meer uitsluiten 

van de meerdere orde effecten zou wel eens tot onverwachte effecten kunnen leiden. Het is 

daarom goed om ook van deze effecten een beeld te scheppen. De effecten zijn niet bere

kend in het model, maar wel beredeneerd . 

1.1.1 Verhuisgeneigdheid 
Een aanname met betrekking tot de berekening betreft de aanname dat de marktsituatie 

constant wordt gesteld. In de werkelijkheid is dit niet het geval, waardoor het gedrag van 

huurders kan veranderen. Dit mogelijke gedrag zal beredeneerd worden. 

Bij de gematigde variant stijgen alle huurprijzen nauwelijks. De streefhuur bij mutatie is 

eveneens gelijk aan het huidige peil. De verhuisgeneigdheid zal naar verwachting niet ver

schillen van het huidige gedrag. Bij de spreidingsvariant krijgen alle huurders te maken met 

een jaarlijkse huurverhoging. Huurders in de hogere categorieen met een hoger inkomen die 

hun huurprijs te veel zien stijgen kunnen mogelijk overstappen naar de koopsector. Dit ef

fect zal naar a lie waarschijnlijkheid niet groot zijn. 

Bij de harmonisatievariant hebben de zittende huurders niet te maken met huurverhogin

gen. De nieuwe huurders daarentegen wel. Dit zal het verhuisgedrag van huurders afrem

men. Zij weten immers dat zij bij verhuizing te maken krijgen met een hogere huur. Boven

dien zal vanwege de hoge huurprijzen de interesse in duurderde huurwoningen afnemen, 

omdat deze wellicht moeten concurreren met de koopmarkt. De zittende huurders zullen 

waarschijnlijk minder verhuisgeneigd zijn dan in de referentie situatie. Huishoudens die 

eenmaal verhuisd zijn zullen echter weer het oude gedrag vertonen, omdat a lie prijzen weer 

langzaam op eenzelfde niveau zijn gebracht. Ditzelfde beeld is ook te verwachten bij de 

maximale variant. Hierbij is echter ook nog sprake van een jaarlijkse huurverhoging. Huur

ders zullen hierdoor waarschijnlijk nog minder snel verhuizen vanwege de onzekerheid. De 

huishoudens uit de hogere huurklassen met een bovenmodaal inkomen zullen echter wel 

meer doorstroming vertonen en doorstromen naar een koopwoning. 
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tabel 7.16 Verhuisgeneigdheid per variant 

Verhuisgeneigdheid 

Variant Tota al Toelichting 

Variant 1: gematigde variant = Zal gelijk blijven 

Variant 2: spreidings variant =/1' Blijft gelijk bij lagere inkomens, zal toenemen bij hogere inkomens 
Variant 3: harmonisatie variant -&- Zal afnemen 

Variant 4: maxima le variant ol-ilf' Zal Afnemen bij lagere inkomens en toenemen bij hogere inkomens 

7. 7 .2 Leefbaarheid 
De leefbaarheid is afhankelijk van veel factoren, en bovendien niet eenduidig omschreven. In 

deze samenhang wordt de mate waarin een bepaalde variant bij kan dragen aan de leef

baarheid met name gebaseerd op het budget dat beschikbaar is voor investeringen in leef

baarheid en de samenstelling van de wijk. 

Bij de gematigde variant nemen de inkomsten af, en daarmee dus ook het budget voor 

maatschappelijke doelen. De goedkope en betaalbare voorraad blijft echter omvangrijk, 

waardoor het aanbod voor de lagere inkomensgroepen groot blijft. De keuzemogelijkheden 

zullen hierdoor naar verwachting groot blijven. Bovendien stijgt de gemiddelde huurprijs 

nauwelijks, waardoor het aanbod tevens goedkoop blijft. 

Bij de spreidingsvariant zijn de inkomsten eveneens afgenomen door de betaalbaarheidshef

fing. De samenstelling van de wijk zal naar verwachting weinig veranderen omdat de huur

prijzen laag blijven. De woningen die beschikbaar zijn voor de lagere inkomensgroepen zijn 

in totaal gelijk gebleven, maar verschoven van goedkoop naar betaalbaar. De keuzemoge

lijkheden zijn dus in aantal gelijk gebleven maar in prijs hoger geworden. 

Bij de harmonisatie variant is het beschikbare budget toegenomen. De samenstelling van de 

voorraad is verschoven van goedkoop en betaalbaar naar duur en geliberaliseerd . Op den 

duur zal de samenstelling van de wijken hierdoor veranderen. De hoogte van de huren zijn 

immers afhankelijk van de woz-waarde van de woningen. Veelal bevinden zich in een wijk 

eenzelfde type woningen. Hierdoor zullen sommige wijken onbereikbaar worden voor de 

doelgroep. De keuzemogelijkheden zijn licht afgenomen door de daling van de kernvoorraad. 

Bij de maximale variant is het beschikbaar budget sterk gestegen. De samenstelling van de 

voorraad is echter ook sterk veranderd ten kosten van de kernvoorraad. Hierdoor is het aan

tal woningen voor de doelgroep afgenomen evenals de keuzemogelijkheden voor de doel

groep. De gemiddelde huurprijzen zijn sterk gestegen. Op korte termijn zal de samenstelling 

van de wijk niet veranderen omdat de verhuisgeneigdheid zal afnemen. Op langere termijn 

zal de samenstelling van de wijken sterk veranderen omdat sommige wijken onbereikbaar 

zullen worden voor de doelgroep. 

CASESTUD E 



PAGINA 84 tabel 7.17 Leefbaarheid per variant 

Leefbaarheid 

Variant Tota al Toelichting 

Variant 1: gematigde variant Het beschikbare budget neemt af, maar de samenstelling van de wijk en 
het aantal beschikbare woningen voor de doelgroep blijft gelijk 

Variant 2: spreidings variant (-&-) Het beschikbare budget neemt af, evenals het aantal woningen voor de 
doelgroep. De samenstelling van het bezit blijft echter gelijk. 

Variant 3: harmonisatie variant 1' Het beschikbare budget neemt toe, de samenstelling van de wijken blijft 
ongeveer gelijk en de woningen voor de doelgroep neemt licht af. 

Variant 4: maximale variant 1'1'/o&-o&- Het beschikbare budget neemt sterk toe, maar de samenstelling van de 
wijken verandert sterk en de kemvoorraad neemt sterk af 

7. 7 .3 Segregatie: 
De segregatie wordt gezien als een gevolg van de samenstelling van de voorraad en de 

huurprijzen van de voorraad. 

Bij de gematigde variant blijft de gemiddelde huurprijs gelijk. De samenstelling van de voor

raad verandert ook nauwelijks evenals de keuzemogelijkheden. Bij de spreidingsvariant blij

ven de huurprijzen nagenoeg gelijk. De samenstelling van de voorraad verandert slechts 

licht. De kernvoorraad blijft gelijk maar de goedkope voorraad neemt af ten gunste van de 

betaalbare voorraad. De keuzemogelijkheden vertonen een dalende lijn. Bij de harmonisa

t ievariant neemt de gemiddelde huurprijs toe, en de samenstelling van de voorraad ver

slechterd. De kernvoorraad neemt af ten gunste van de duurdere voorraad. De keuzemoge

lijkheden voor de doelgroep nemen hierdoor af. Bij de maximale variant nemen alle huur

prijzen toe, en neemt de kernvoorraad sterk af. Zowel de goedkope als betaalbare voorraad 

neemt af. De keuzemogelijkheden nemen voor de doelgroep sterk af, maar voor de hogere 

inkomensklassen toe. Gezien het feit dat woningen veelal verdeeld liggen over eenzelfde 

type wijken zal de segregatie toenemen. 

tabel 7.18 Segregatie per variant 

Segregatie 

Variant 

Variant 1: gematigde variant 
Variant 2: spreidings variant 

Variant 3: harmonisatie variant 

Variant 4: maxima le variant 

Totaal Toelichting 

= De gemiddelde huurprijs en de samenstelling van de voorraad blijven gelijk 
=1' De gemiddelde huurprijs en de samenstelling van de voorraad blijven onge

veer gelijk 
1' De gemiddelde huurprijs stijgt, en de samenstelling van de voorraad verandert 

waardoor de kemvoorraad afneemt 

1' 1' De gemiddelde huurprijzen nemen sterk toe en de kemvoorraad neemt sterk 
at 

Wanneer SIM voor een spreidingsbeleid of harmon isatiebeleid kiest betekent dit dat de ver

huisgeneigdheid zal kunnen veranderen . Ook de leefbaarheid en de segregatie worden hier

door be"invloed. Met name bij de mutatievariant speelt de verhuisgeneigdheid een grote rol. 

Wanneer deze geplande mutatie niet plaatsvinden, verdwijnt de verdiencapaciteit nage

noeg. 
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• CONCLUSIES 

Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel betreft de samenhang tussen 

het huurbeleid en de doelstellingen. Het tweede deel bestaat uit een casestudie waarin de 

relatie tussen het huurbeleid en de beleidsdoelstellingen is aangetoond. Hieruit is gebleken 

dat het huurbeleid gebruikt kan worden om te sturen op de gevraagde doelstellingen. 

8.1 Conclusies: samenhang huurbeleid en doelstellingen 

Het eerste deel van het onderzoek beschrijft de relaties tussen het huurbeleid en de doelstel

lingen. Het is gebleken dat het huurbeleid een van de strategieen is om van gewenste doel

stellingen naar daadwerkelijke prestaties te komen. Hierbij is ook gebleken dat het huurbe

leid in principe gezien moet worden in een groter verband. Financieel gezien levert het 

huurbeleid momenteel nog steeds de grootste kasstroom op, en is daarmee nog steeds de 

belangrijkste strategie. Er zijn situaties denkbaar waarin deze geldstroom de overhand heeft. 

De relatie tussen het huurbeleid en de beleidsdoelstellingen blijkt zowel direct als indirect te 

zijn. Het eerste directe gevolg is een toename of afname in financiele middelen die vrijkomt 

als gevolg van het verhogen of verlagen van de huurprijzen. Hierdoor ontstaan weer diverse 

mogelijkheden om de doelstellingen indirect be'lnvloeden. Deze indirecte relatie betreft het 

investeren van de vrijgekomen financiele middelen in een maatschappelijke doelstelling 

naar wens of in iedere strategie naar wens om zo met die strategie de doelstellingen te be

halen. 

CONCLUS ES 

PAGINA85 



PAGINA 86 Het tweede directe gevolg is de verandering in de samenstelling van de voorraad als gevolg 

van een verandering in de huurprijzen. De verandering in de samenstelling van de voorraad 

heeft weer andere, maatschappelijke, effecten tot gevolg. Deze worden de outcome effecten 

genoemd. 

De outcome effecten zijn de betaalbaarheid, het huisvesten van de primaire doelgroep en de 

slaagkansen van de huurders. Deze effecten zijn de maatschappelijke effecten als gevolg van 

het toepassen van een ander huurbeleid. Dit zijn tevens de eerste orde effecten . Als gevolg 

van deze eerste orde effecten ontstaan weer meerdere orde effecten. De belangrijkste hier

van zijn de verhuisbewegingen die op gang komen als gevolg van het huurprijsbeleid en de 

leefbaarheid en segregatie van wijken. Deze hebben uiteindelijk weer effect op de huurprij

zen die mogelijk zijn in buurten waardoor de cirkel rond is. 

Corporaties hebben een bepaalde mate van beleidsvrijheid waarmee zij haar huurprijzen, en 

daarmee haar huurbeleid kan vaststellen. Vastgesteld is dat het huurbeleid een directe of 

indirecte invloed op de gewenste doelstellingen kan uitoefenen. De effecten van de invulling 

van een bepaald type beleid is bekeken door middel van een casestudie. 

8.2 Conclusies: het huurbeleid als stuurmiddel op de doelstellingen 

Om de effecten van een bepaald beleid op de financiele en maatschappelijke doelstellingen 

te kunnen bepalen, is een variantenonderzoek aan te bevelen. In dit onderzoek is een varian

tenonderzoek uitgevoerd en tevens verder uitgewerkt aan de hand van een voorbeeldcorpo

ratie SIM. Hierbij is een aantal stappen doorlopen. Door het doorlopen van deze stappen 

kunnen de gegevens uit het variantenonderzoek ook daadwerkelijk worden gebruikt bij de 

onderbouwing van keuzes. De stappen die in het onderzoek gebruikt zijn, zijn: 

Om de varianten in de casestudie te kunnen berekenen is in de eerste plaats gebleken 

dat de vastgestelde doelstellingen niet eenduidig en meetbaar zijn . Om dit probleem te 

verhelpen zijn de doelstellingen te benaderen door middel van prestatie-indicatoren. 

Voor een doelstelling zijn meerdere prestatie-indicatoren mogelijk. 

2 In de tweede plaats zijn de doelstellingen uit het ondernemingsplan van SIM ook zijn 

vertaald in concrete prestatie-eisen. Door het vergelijken van deze prestatie-e isen met 

de resultaten van de verschillende varianten is gebleken dat de keuze voor een type 

huurbeleid niet eenduidig is. Bij de ene prestatie past immers de ene variant beter dan 

de andere variant. 

3 In de derde plaats zijn de doelstellingen geordend naar prioriteit. Deze prioriteiten zijn 

een voor een worden afgegaan. Hierbij wordt per doelstelling steeds de variant gekozen 

die het beste past binnen de gestelde prestatie-eisen . Hieruit is gebleken dat de doel

stelling met de hoogste prioriteit, vaak niet aansluit bij de tweede of derde prioriteits

doelstellingen, en andersom. De doelstell ingen brengen dus di lemma's met zich mee. 
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4 De volgende stap in het proces is het doen van concessies. Waneer in kaart is gebracht 

waar de tegenstellingen in het beleid zich bevinden, kan door middel van discussie tus

sen de relevante stakeholders bepaald worden bij welke doelstellingen en in welke ma

te concessies nodig zijn. Deze concessies maken de tegenstellingen acceptabel. 

5 Het proces wordt nu opnieuw doorlopen waarbij weer steeds de beste variant gekozen 

wordt per prestatie-eis. Waneer men weer op een tegenstelling stuit, wordt de discussie 

opnieuw gevoerd en zullen ook weer nieuwe concessies nodig zijn. Door middel van dit 

iteratief proces zal uiteindelijk het beleid kunnen worden bepaald dat het beste aansluit 

bij de gevraagde prestaties van de corporatie. 

6 Tenslotte moet nog rekening gehouden worden met de mogelijke meerdere orde effec

ten die kunnen optreden. Deze zijn wel in het ontwikkelde model opgenomen, maar 

hiervoor heeft geen operationalisatie plaatsgevonden. Deze effecten zullen dus alsnog 

geoperationaliseerd moeten worden 6f kwalitatief benaderd moeten worden. 

figuur 8.1 Proces om tot een keuze voor beleid te komen 

(1 ) Doelstelhngen meet

baar maken door middel 

van prestatie-ind1catoren 

(2) Doelstelhngen utl 

ondememmgsplan verta

len 1n concrete prestabe-

(3) Doelslelilgen orde
nen naar priorileilen en 

6611 voor 6611 afgaan 

15\ oroces oonieuw doorlooen • ............................................. ... .-

De bovengenoemde zes stappen zijn weergegeven in figuur 8.1 en hebben niet alleen be

trekking op de strategie huurbeleid. Ook voor andere strategieen kunnen de financiele en 

maatschappelijke effecten door middel van een variantenonderzoek worden berekend en 

beredeneerd. Op deze wijze worden zowel de financiele als maatschappelijke doelstellingen 

uit het beleid zo goed mogelijk ingevuld. 

8.3 Conclusies: huur (met) beleidl 

Het huurbeleid heeft dus een relatie met de gevraagde doelstellingen. De prestaties zijn de 

operationalisering van de doelstellingen, die niet eenduidig en concreet te meten zijn. De 

doelstellingen hangen direct of indirect samen met het huurbeleid. Een belangrijke schakel 

hierin vormen de financiele mogelijkheden. Het huurbeleid mag niet los worden gezien van 

andere strategieen, die de doelstellingen mogelijk ook (in)direct be.invloeden. Door middel 

van het toekennen van prioriteiten aan de doelstellingen kan de mogelijke invulling van het 

huurbeleid bepaald worden. Vaak zullen hierin concessies nodig zijn, omdat de doelstellin-
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PAGINA88 gen veelal tegenstrijdigheden bevatten. Op deze wijze wordt het mogelijk om met het huur

beleid daadwerkelij k te sturen op de doelstellingen en gewenste prestaties. 

8.4 Randvoorwaarden onderzoek 
Om het onderzoek uit te kunnen voeren zijn bepaalde aannames gedaan en is het onder

zoeksgebied afgebakend. Dit vormen tevens de randvoorwaarden van het onderzoek. Bij het 

interpreteren van de gegevens uit dit onderzoek moet met deze randvoorwaarden rekening 

gehouden worden. 

De eerste set van randvoorwaarden heeft betrekking op de vaststelling van het model. Het 

model is gebaseerd op het huurbeleid, andere strategieen zijn hierin niet meegenomen, hoe

wel deze mogel ij k wel van invloed kunnen zijn . In het model zijn ook alleen de directe en 

eerste orde indirecte doelstellingen opgenomen. De meerdere orde effecten zijn allemaal 

onder een noemer geschaard. Bovendien zijn de externe invloeden uit de omgeving, op de 

huurtoeslag na, ook niet meegenomen in het model. In de praktijk zal met name het gedrag 

van de huurders ook afhankelijk zijn van diverse omgevingsfactoren, zoals de koopmarkt en 

andere aanbieders van huurwoningen. 

De tweede set van randvoorwaarden heeft betrekking op de berekeningen. Om de bereke

ningen in de casestudie te kunnen maken is een aantal aannames gemaakt. Deze hebben 

met name betrekking op de mutatiegraad, de huur- en inkomensgrenzen, de t ijdsperiode 

waarmee gerekend is en de toekenning van nieuwe huurders en huurderkenmerken. Daar

naast is een corporatie als voorbeeld gebruikt. Het bezit van deze corporatie heeft een be

paalde omvang en bevindt zich op een bepaalde locatie. In de praktijk zullen de gevonden 

cijfers voor iedere corporatie daarom afwijken, hoewel de aangetoonde trends waarschijnlijk 

hetzelfde zullen zijn. Ook in het rekenmodel zijn de meerdere orde effecten en markteffec

ten niet meegenomen. In de prakt ijk kan het gedrag van de huurders veranderen waardoor 

de berekeningen moeten worden aangepast. Tenslotte zijn de berekeningen gebaseerd op 

een periode van 5 jaar. Wanneer een andere rekenperiode genomen wordt, kunnen de uit

komsten verschillen. 

Deze aannames in het onderzoek vormen de basis voor aanbevel ingen voor verder onder

zoek. 

8.5 Aanbevelingen verder onderzoek 
Ook de aanbevelingen voor verder onderzoek zijn onder te verdelen in aanbevelingen met 

betrekking tot het model en aanbevel ingen met betrekking tot de casestudie. 

Met betrekking tot het model wordt aanbevolen om deze verder uit te breiden met andere 

strategieen en hun relaties met de doelstell ingen. Ook de meerdere orde effecten moeten 

hierin een grotere rol krijgen, zodat het gedrag van de huurders beter te voorspellen is. 
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Met betrekking tot de casestudie wordt aanbevolen om de externe effecten van de markt 

mee te nemen in de berekeningen. Ook wordt aanbevolen met andere tijdsperioden te expe

rimenteren om te kijken of dit dezelfde resultaten oplevert. Tenslotte wordt aanbevolen om 

de berekeningen voor meerdere typen corporaties uit te voeren om te kijken welke verschil

len hierin zichtbaar zijn . 

De wijze waarop de keuze voor een bepaald beleid gemaakt zou moeten worden in een uit

gebreid model Ыijft echter overeind. Dilemma's еп tegenstellingen zullen Ыijven bestaan, en 

concessies zullen noodzakelijk Ыijven. Dit kan alleen door in de eerste plaats inzicht te heb

ben in de effecten van een bepaald beleid en dit in te brengen in discussies. 
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1 BIJLAGE 1: VASTSTELLING BELEIDSDOELSELLINGEN CORPORATIES 

Woningcorporaties streven diverse doelstellingen na, welke veelal beschreven staan in hun visie, 

missie, beleidsplan, ondernemingsplannen en jaarverslagen. Om een overzicht te krijgen van de 

doelstellingen die het meest belangrijk zijn voor een corporatie zijn diverse corporaties op dit gebied 

met el kaa r vergeleken. 

Onder alle corporaties in Nederland is een steekproef getrokken. Hierbij is rekening gehouden met 

regio, omvang en locatie van de corporaties. Op deze wijze is geprobeerd een afspiegeling van alle 

corporaties in Nederland te verkrijgen. Van de in totaal 552 woningcorporaties volgens Aedes (2004, 2 

april) is een steekproef van 5% ofwel 28 corporaties getrokken. In figuur 1.1 is weergegeven bij welke 

corporaties gekeken is naar de visie, missie, het beleidsplan, het ondernemingsplan of het jaarverslag. 

Tevens is hierbij aangegeven hoeveel woningen de corporatie bezit, welke site geraadpleegd is en op 

welke datum dit gebeurd is. Hierbij moet worden opgemerkt dat het bij de kleinere corporaties 

moeilijker was om deze gegevens te vinden, waardoor soms voor een andere corporatie gekozen is 

omdat de gegevens hiervoor wel te vinden waren. 

figuur 1 .1 Onderzochte woningcorporaties uit steekproef 

nr naam woningen omgeving site datum 
1 acantus 15.089 veendam www.acantus.ni 25 mei 2005 
2 AWV 17.523 amsterdam www.awv.ni 25 mei 2005 
3 AWS beter wonen 6.700 almelo www.2wsbeterwonen.nl 25 mei 2005 
4 Brabantwonen 14.500 den bosch/oss www.brabantwonen.ni 25 mei 2005 
5 chr. wst. 's Gravendeel 1.250 s gravendeel www.s-gravendeelwonen.ni 25 mei 2005 
6 Cires 7.300 oosterhout www.cires.ni 26 mei 2005 
7 Com.Wonen 35.000 rotterdam www.comwonen.ni 26 mei 2005 
8 De Goede Woning 6.000 zoetermeer www.dgw.ni 26 mei 2005 
9 Kombinatie 3.600 zeist www.kombinatie.ni 26 mei 2005 

10 De Wonerij 3.600 akersloot www.dewonerij.nl 26 mei 2005 
11 De Woonmij Zaanstad 10.000 zaanstad www.woonmijzaanstad.ni 26 mei 2005 
12 Het Oosten 20.000 Amsterdam www.hetoosten.ni 30 mei 2005 
13 Deltawonen 15.000 Zwolle www.deltawonen.ni 30 mei 2005 
14 Domesta 5.400 Hoogeveen www.domesta.com 30 mei 2005 
15 Eigen Haard 45.000 Amsterdam www.eigenhaard.nl 31 mei 2005 

16 Mitros 31 .000 Utrecht www.mitros.nl 31 mei 2005 

17 Huis & Erl 3.500 Schijndel www.huisenerf.ni 31 mei 2005 
18 Corporatieholding Friesland 20.000 Leeuwarden www.corQoratieholdingfriesland.nl 6juni 2005 
19 Woonpalet 1.700 Zeewolde www.woonQalet.net 6juni 2005 
20 Betuwse combinatie woongoed 3.500 Culemborg www.bcw.nl 6juni 2005 
21 Laris 2.000 Didam www.laris.nl 6juni2005 
22 Talis 14.000 Nijmegen www.talis.ni 6juni2005 
23 WonenBreburg 29.000 Tilburg & Breda www.wonenbreburg .nl 6 juni2005 
24 Woongoed Middelburg 5.400 Middelburg www.woongoed.nl 6juni2005 
25 Servatius Maastricht www.servatius.nl 6juni2005 
26 Hestia Groep 6.300 Landgraaf www.hestiagroeQ.ni 6juni 2005 
27 Woondrecht 7.500 Dordrecht www.woondrecht.nl 7juni 2005 
28 lnterstede 5.000 Zwijndrecht www.interstede.nl 7juni 2005 
29 Woonbron Maasoevers 45.000 Rotterdam www.woonbron.nl 7juni 2005 

379.862 

De gevonden doelstellingen bij de diverse corporaties zijn samengevat en weergegeven in figuur 1.2. 

Uit de tabel blijkt dat een aantal doelstellingen vaker genoemd wordt dan andere. Dit zijn kwaliteit 

woningaanbod leveren, leefbaarheid in wijken, betaalbaarheid woningen, woonomgeving, klantgericht 

opereren, accent op primaire doelgroep, diverse doelgroepen huisvesten, communicatie en 

transparantie naar klant, zelfstandig opereren en continu"iteit waarborgen, aanbieden zorg en 

maatschappelijk rendement behalen. 



-- die doelstelllng tot vlslalmlaele rekenen Total 
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figuur 1 . 2 Samenvatting doelstellingen woningcorporaties 



2 BIJLAGE 2: UITGANGSPUNTEN 

Voor het berekenen van de effecten van de verschillende varianten is cijfermateriaal van een bestaande 

corporatie gebruikt. Deze wordt vanaf nu aangeduid als 'SIM'. SIM heeft een woningbestand aangeleverd van 

494 records met informatie, zoals de huurprijs, de markthuur en het inkomen van de huurder. De woz 

waarden zijn hierbij geschat, op basis van de gemiddelden uit het WBO. Voor iedere huurder is aangenomen 

dat deze 30 jaar is en uit een 1 of 2 persoonshuishouden bestaat. Door deze gegevens te combineren is het 

mogelijk de huurtoeslag te schatten. Ook is een mutatiegraad aangenomen voor het gehele bestand. In 

werkelijkheid verschilt dit uiteraard per complex of per woning. Wanneer een woning muteert is hier een 

nieuwe bewoner aan toegekend. In eerste instantie warden hieronder alle uitgangspunten weergegeven 

waarnaar een voorbeeld zal volgen over de toekenning van een nieuwe huurder aan een woning. 

Wozwaarde 

De woz waarden zijn in het nieuwe huurstelsel de basis voor het berekenen van de maximaal toegestane 

huur. Bovendien delen zij de woningvoorraad in drie segmenten: gereguleerd, overgangsgebied en 

geliberaliseerd . Voor woningcorporatie SIM gelden de grenzen €175.000 en €275.000 voor het gereguleerde 

gebied. Deze zijn zo door de minister samengesteld dat 75% in het gereguleerd gebied valt, 20% in het 

overgangsgebied en 5% in het geliberaliseerde gebied. In deze verhouding zijn woz waarden uit 3 gebieden 

toegekend aan de woningen 

Maximaal redelijke huurprijs 

De maximaal redelijke huurprijs is afhankelijk van het gebied waarin de woning valt. Dit is in eerste instantie 

afhankelijk van de huidige huurder. Wanneer dit een huurtoeslagontvanger is blijft de woning per definitie in 

het gereguleerde gebied. Wanneer dit niet het geval is, wordt de woning ingedeeld in een gebied afhankelijk 

van de woz-waarde. Voor het gereguleerde gebied geldt de maximale huurprijs van het puntenstelsel. De 

punten voor woningtype en woningomgeving zijn hierbij vervangen door een deel van de woz-waarde. Voor 

het overgangsgebied geldt de maximaal toegestane huurprijs plus een opslag van 10%. De huurprijzen in het 

geliberaliseerde gebied zijn vrij te bepalen. Omdat de marktomstandigheden hier een grote rol spelen is 

hierbij uitgegaan van 3,8% van de woz-waarde als maxima le prijs (zie ook Brouwer & Ferment, 2005). 

Huurcategorie 

ledere woning is ingedeeld in een bepaalde huurcategorie. Hierbij is uitgegaan van het gemiddelde van 2004, 

omdat de verkregen cijfers ook afkomstig zijn uit dit jaar. De categorieen zijn ingedeeld naar 'goedkoop', 

'betaalbaar', 'duur' en 'geliberaliseerd', zie onderstaande tabel. De grenzen warden jaarlijks met de inflatie 

verhoogd. 

Huurcategorieen Van .. tot.. Van .. tot.. 

Goedkoop Tot kwaliteitskortingsgrens < €325 
Betaalbaar Tot aftoppingsgrens €325 -€466 
Duur Tot liberalisatiegrens €466 - €598 

Geliberaliseerd Vanaf liberalisatiegrens > €598 

lnkomenscategorie 

ledere huurder is ingedeeld in een inkomenscategorie. Hierbij is uitgegaan van de BBSH-doelgroep grenzen 

van 2004, en het modaal inkomen van 2004, aangezien de verkregen cijfers ook afkomstig zijn uit datjaar. De 
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inkomens zijn ingedeeld in 'BBSH-doelgroep', 'BBSH-doelgroep tot modaal' en in 'meer dan modaal'. De 

inkomens stijgen jaarlijks met de inflatie. 

Huurcategorieen Van .. tot.. 

BBSH-doelgroep < €18.700 (eenpersoons) of< 25.075 (meerpersoons) 

BBSH-modaal €18.700/€25.075 - €29.000 

Bovenmodaal > €29 .000 

Mutatiegraad 

De mutatiegraad is de kans dat een woning in een bepaald jaar muteert en van huurder verwisselt. De 

gemiddelde mutatiegraad is 8% per jaar. Aan iedere woning uit het woningenbestand wordt door middel van 

een aselecte steekproef een mutatiekans toegewezen . Op basis van deze mutatiekans wordt jaarlijks bepaald 

of de woning zal muteren of niet. Er wordt geen rekening gehouden met eerdere jaren. Een woning heeft 

ieder jaar weer evenveel kans om te muteren. 

Toewijzen nieuwe huurder bij mutatie 

Het voorspellen van de nieuwe huurder is afhankelijk van de samenstell ing van de groep woningzoekenden 

en de slaagkans per won ingzoekende. Bovendien kunnen externe factoren invloed uitoefenen op het aantal 

woningenzoekende, de samenstelling van de groep woningzoekenden en de keuze van de woningzoekende. 

Denk bijvoorbeeld aan de marktomstandigheden, concurrerende markten zoals de koopmarkt of de 

particuliere huursector of inkomensontwikkelingen als gevolg van een veranderende economie. Om de 

nieuwe huurder te voorspellen is een onderverdeling gemaakt naar huurn iveau 's en inkomenscategorieen op 

basis van de mutatiegegevens van het afgelopen jaar. Op deze wijze is het mogelijk de kans te bepalen dat 

een huurder met een bepaald inkomen in een woning met een bepaalde huurprijs terecht zal komen. De 

verdeling van de mutatiegegevens van 2004 zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

lnkomen 

Huur BBSH-doelgroep BBSH-modaal Modaal of meer 

Goedkoop Tot kwaliteitskortingsgrens 39.6% 56.7% 3.7% 

Betaalbaar Tot aftoppingsgrens 29.0% 59.1% 11 .9% 
Duur Tot liberalisatiegrens 18.8% 58.3% 22.9% 

Geliberaliseerd Vanaf liberalisatiegrens 2.0% 65.0% 33.0% 
Totaal 31 .0% 56.5% 9.5% 

Aan de hand van een aselecte steekproef in combinatie met de kans dat een huurder uit iedere 

inkomenscategorie in de woning komt wonen wordt de nieuwe huurder bij een gegeven huurprijs bepaald. 

Het is dus niet zo dat eenzelfde huishouden in de woning komt wonen als dater in woonde. De toewijzing 

van nieuwe huurders aan vrijgekomen woningen is dus dynamisch en niet statisch. 

Wanneer de huurder bepaald is, kan ook het nieuwe inkomen bepaald worden. Deze zijn op dezelfde manier 

bepaald als de kans dat een bepaald inkomen in een woning komt. De inkomensgegevens zijn weergegeven in 

onderstaande tabel. 

Huur 

Goedkoop 

Betaalbaar 

Duur 
Geliberaliseerd 

Totaal 

Tot kwaliteitskortingsgrens 

Tot aftoppingsgrens 

Tot libera lisatiegrens 
Vanaf liberalisatiegrens 

lnkomen in € behorende bij bovenstaande categorieen 

BBSH-doelgroep BBSH-modaal Modaal of meer 

€10.770 €20.405 €34.075 

€11 .434 €20.954 €42 .423 

€12.632 €22.427 €38.213 
€8.000 €21 .973 €37.184 
€11 .147 €20.872 €40.209 
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Voorbeeld toewijzen nieuwe huurder bij mutatie en bepalen inkomen 

Stel een woning met een huurprijs van €465 per maand en een woz-waarde van €200.000 muteert. Het beleid 

dat in dit voorbeeld gebruikt wordt is een zeer gematigd beleid, waarbij de streefhuren zijn vastgesteld op 

71% van maximaal redelijk. De jaarlijkse huurverhoging is gelijk aan de inflatie. De maximaal redelijke huur 

die bij deze woning van toepassing is bedraagt is afhankelijk van de woz-waarde van de woning. Deze 

bedraagt €200.000 en valt daarom onder het overgangsgebied. De maximaal redelijke huurprijs uit het 

overgangsgebied bedraagt de maxima le huurprijs op basis van het puntenstelsel +10%. Dit is €760 per 

maand. 71% hiervan is €540 per maand. 

Nu de nieuwe huurprijs bekend is moet hier een nieuwe huurder bij gezocht worden. Uit de ta be I met kansen 

per huurcategorie blijkt dat dit een du re woning betreft waarbij de kansen als volgt verdeeld zijn: 

lnkomen 

Huur BBSH-doelgroep BBSH-modaal Modaal of meer 

Duur Tot liberalisatiegrens 
Cumulatief 

18.8% 
Tot 18.8 

58.3% 
Tot77.1 

22.9% 
Tot 100 

Dit wil zeggen dat de kans 18.8% is dat in deze woning een huurder zal komen te wonen uit de BB5H

doelgroep, 58.3% dat deze afkomstig is uit de groep met een inkomen tussen BBSH en modaal en 22.9% dat 

deze afkomstig is van de groep met een bovenmodaal inkomen. 

Voor iedere woning die muteert wordt een aselecte steekproef getrokken. Uit deze steekproef komt het getal 

0.43. Dit betekent dat de nieuwe huurder in de categorie tussen BBSH en modaal valt (zie de cumulatieve 

waarden). 

Hierbij moet vervolgens nog een inkomen bepaald worden. Deze kunnen worden opgezocht in de tabel met 

inkomens. Voor een du re woning waarin een huurder woont behorende tot de middeninkomens is het 

inkomen als volgt vastgesteld: 

Huur 

Goedkoop 
Betaalbaar 
Duur 
Geliberaliseerd 
Totaal 

Tot kwaliteitskortingsgrens 
Tot aftoppingsgrens 
Tot liberalisatiegrens 
Vanaf liberalisatiegrens 

lnkomen in€ behorende bij bovenstaande categorieen 

BBSH-doelgroep BBSH-modaal Modaal of meer 

€10.770 €20.405 €34 075 
€11 .434 €20.954 €42.423 
€12 .632 €38.213 
€8.000 €37.184 
€11 .147 €20.872 €40.209 

Na mutatie is de huur €540 per maand en woont er een bewoner in met een inkomen van €22.427 per maand. 

Bepalen huurverhoging zittende huurder 

Wanneer besloten is (afhankelijk van het beleid) om de huur bij de zittende huurder te verhogen, dan wordt 

de huidige huur verhoogd met het huurverhogingspercentage. Wanneer de nieuwe huur hierbij echter 

uitstijgt boven de maximaal toegestane huur wordt deze afgetopt op de maximale toegestane huur. Deze 

maximale huur is afhankelijk van de woz-waarde van de woning en het al dan niet ontvangen van 

huurtoeslag door de hoofdhuurder. Wanneer de streefhuur bereikt is wordt deze jaarlijks verhoogd met het 

inflatiepercentage. 

Bepalen huurverhoging mutatie 

Wanneer besloten is de huur bij mutatie te verhogen (afhankelijk van het beleid), dan wordt de huur bij het 

vertrekken van de zittende huurder opgetrokken naar streefhuurniveau. Dit niveau is afhankelijk van de 

maxi male toegestane huur. Deze is afgeleid van de woz-waarde van de woning en het al dan niet ontvangen 

4 



van huurtoeslag door de hoofdhuurder. Wanneer de streefhuur bereikt is wordt deze jaarlijks verhoogd met 

het inflatiepercentage. 

Bepalen nieuwe huur 

De nieuwe huur is de oude huur plus de huurverhoging, of de streefhuur bij mutatie. 

Huurtoeslag 

De huurtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de hoofdhuurder, de leeftijd van de hoofdhuurder en de 

huishoudenssamenstelling van de huurder(s) evenals de huurprijs van de woning. Hiervoor zijn 

huurtoeslagtabellen beschikbaar gesteld door het ministerie van VROM (www.vrom.nl). Aan de hand van 

matlab is een programma geschreven om de juiste huurtoeslag aan de juiste huurder te koppelen. Door 

middel van Excel worden deze gegevens ge"importeerd. 

Huur in % van maximaal redelijk oud 

De gevraagde huur wordt gedeeld door de maximaal redelijke huur op basis van 100% van het aantal punten . 

Huur in % van maximaal redelijk nieuw 

De gevraagde huur wordt gedeeld door de maximaal redelijke huur die van toepassing is. Deze is dus anders 

in het gereguleerde, overgangs, en geliberaliseerde gebied . 

Aandachtsgroep 

De BBSH-doelgroep in smalle zin of in brede zin alle inkomens tot en met modaal. 

Bruto huur 

De vraaghuur zonder aftrek van huurtoeslag 

Bruto huurquote 

De vraaghuur zonder aftrek van huurtoeslag delen door het inkomen van de huurder. 

Dure scheefheid 

Huurders met een inkomen behorende tot de BBSH-doelgroep die gehuisvest zijn in een dure woning. In 

ruime zin zijn dit de inkomens tot modaal die gehuisvest zijn in een du re of geliberaliseerde woning. 

Goedkope scheefheid 

Huurders met een bovenmodaal inkomen die gehuisvest zijn in een goedkope woning. In enge zin zijn dit de 

inkomens vanaf modaal die gehuisvest zijn in een goedkope woning. 

Modaal inkomen 

Het meest voorkomende inkomen van Nederland, dit was in 2004 € 29.000 

Netto huur 

De vraaghuur na aftrek van huurtoeslag 

s 



Netto huurquote 

De vraaghuur na aftrek van huurtoeslag delen door het inkomen. 

Streefhuur 

de maxima le huur die een corporatie voor haar woning wil vragen 

huurtoeslagafdracht 

De afdracht die de corporatie moet betalen op basis van de Wet betaalbaarheidsheffing woningcorporaties. 

Deze is vastgesteld op een bedrag van €328 mio in 2006, €353 mio in 2007, €377 mio in 2008 en €373 mio in 

2009. Voor 2006 is dit vastgesteld op €0,96 per €1000 woz-waarde. Voor de volgende jaren is dit bedrag 

geschat door de jaarlijkse verhogingen in een stijgende lijn door te trek ken. De bedragen zijn exclusief inflatie. 

Jaar Afdracht per€1000 woz-waarde Status 

Jaar 1 € 0,96 Bekend 

Jaar2 € 1,08 Geschat 

Jaar 3 € 1,19 Geschat 

Jaar4 € 1,28 Geschat 

JaarS € 1.35 Geschat 
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3 BIJLAGE 3: RESULTATEN REFERENTIE CORPORATIE 

De scenario's worden doorgerekend aan de hand van de gegevens van een referentiecorporatie. Deze 

corporatie heet 'SIM' en is opgebouwd uit 494 woningen van een bestaande corporatie. De woningen 

betreffen woningen die in 2004 gemuteerd zijn, en waarvan de inkomensgegevens bekend zijn . Voor de 

vaststelling van de inkomens-, huurtoeslag- en huurgrenzen zijn de gegevens uit 2004 gebruikt. Het bezit van 

SIM is een afspiegeling van het totale bezit van de corporatie. De gegevens zijn samengevat in een aantal 

tabellen. De tabellen worden in de volgende paragrafen weergegeven en betreffen : 

• (3.1) Huuropbrengsten referentiejaar 

• (3.2) Opbouw bezit naar woz-waarde 

• (3.3) Maximaal toegestane huurprijzen per woz-categorie 

• (3.4) Potentie van het bezit 

o Ruimte die het nieuwe huurbeleid biedt, tov woz-categorie 

o Ruimte die het nieuwe huurbeleid biedt, tov huurcategorie 

o Ruimte die het nieuwe huurbeleid biedt, tov inkomenscategorie 

• (3.S) lnkomens huurders naar huurcategorie & inkomenscategorie 

• (3.6) Verdeling voorraad naar huurklassen 

• (3.7) Gemiddelde huurprijs per huurcategorie & inkomenscategorie 

• (3.8) Kernvoorraad 

• (3.9) Huurtoeslagontvangers 

• (3.10) Gemiddelde huurquoten voor wel en niet huurtoeslagontvangers 

• (3 .11) Verdeling huurquoten naar inkomenscategorie en huurtoeslagontvangers & naar 

huurcategorie en huurtoeslagontvangers 

• (3.12) Dure en goedkope scheefheid 

o Huurder gekoppeld aan huurwoning, in aantallen 

o Goedkope en dure scheefheid in enge en brede zin 

• (3.13) Verdeling huurtoeslagontvangers naar inkomenscategorie & huurcategorie 

• (3.14) Totaal gebruik van huurtoeslag 

• (3.15) Aantal huurtoeslagontvangers en gemiddeld huurtoeslagbedrag naar huurcategorie & 

inkomenscategorie 

3.1 Huuropbrengsten referentiejaar 

De huuropbrengsten van de 494 betreft momenteel €180.204 per maand, ofwel €2.162.448 per jaar. Dit is 

gemiddeld €365 per woning per maand. In de toekomst zullen de huurprijzen, en daarmee de inkomsten, 

afhankelijk gesteld worden van de woz-waarden van de woningen. 
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3.2 Opbouw bezit naar woz-waarde 

De opbouw van het bezit naar woz-waarde bepaalt uiteindelijk de mogelijkheden om de huren van een 

woning te verhogen. De woningen worden ingedeeld in drie categorieen: gereguleerd (tot €175.000); 

overgangsgebied (van €175.000 tot €275.000); en het geliberaliseerde gebied (vanaf €275.000). De opbouw is 

weergegeven in onderstaand figuur. 

Woz categorie Aanta l 

~ 5.1% gereguleerd gebied 370 

I • gregJ...o get;..i • "'~ lit.raisaiegetied I 
overgangsgebied 99 
geliberaliseerd gebied 25 
to ta al 494 

Het bezit bestaat voor bijna 75% uit woningen die op basis van hun woz-waarde in het gereguleerde gebied 

vallen. Daarnaast behoort 20% tot het overgangsgebied en zou 5,1% geliberaliseerd kunnen worden op basis 

van de woz-waarde. 

3,3 Maximaal toegestane huurprijzen per woz-categorie 

Voor iederen woz-categorie zal in de toekomst en nieuwe huurprijs gaan gelden. Deze zijn weergegeven in 

onderstaande tabel. 

Huidig Nieuw huurbeleid 

Woz-waarde Max. toegestaan Uitgangspunt Max.redelijk Max. toegestaan Uitgangspunt Max. redelijk 

<€175000 € 521.13 71 % € 370.00 € 506.78 71% € 359.81 
€175000-€275000 € 521 .13 71 % € 370.00 € 650.10 71 % € 461.57 
>€275000 € 521.13 71 % € 370.00 € 629.53' 

• wordt in tekst toegelicht 

De gemiddelde maximaal toegestane huurprijs bedraagt v66r het nieuwe huurbeleid €521.13 . Aangezien in 

het huidige beleid gemiddeld 71% van maximaal redelijk gevraagd wordt, komt dit neer op een gemiddelde 

huurprijs van €370.00. In het nieuwe stelsel zijn de maximaal toegestane huurprijzen afhankelijk van de woz

waarde van de woning. Boven €275000 zijn de huurprijzen voor corporatie SIM vrij te bepalen. Gezien de 

concurrentie van de markt is de maximale huurprijs hier vastgesteld op 3.8% van de woz-waarde. Dit komt 

neer op gemiddeld €886.67 per woning. Gezien SIM zich niet in de randstad bevindt en ook niet in een grote 

stap lijkt deze gemiddelde waarde wellicht wat hoog. In de varianten zal bij een gematigd beleid daarom 

gerekend worden met een percentage van dit bedrag. Bij de extreme variant zal dit percentage op 100% 

komen te liggen. 

Het blijkt dat woningen in het gereguleerde gebied gemiddeld gezien een lagere maximale huurprijs krijgen, 

terwijl deze voor de overige woningen stijgt. De gemiddelde gevraagde huurprijzen zullen hierdoor ook per 

gebied gaan verschillen. 

3,4 Potentie van het bezit 

De inkomsten van SIM in de toekomst zijn in grote mate afhankelijk van de potentie die het bezit biedt naar 

in passing van het nieuwe huurbeleid. Hiervoor wordt de ruimte in het huurbeleid bepaalt. Hiervoor wordt de 

maximaal toegestane huurprijs vergeleken met de huidige huurprijs. Het verschil hiertussen vormt de 

potentiele ruimte om de huurprijzen te verhogen. Met het nieuwe huurbeleid ontstaan nieuwe grenzen, en 

dus ook nieuwe ruimte. 
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Ruimte die het nieuwe huurbeleid biedt, tov woz-categorie 

Huidig Nieuw huurbeleid 

Woz categorie Ruimte tov max. huurprijs Ruimte tov max. huurprijs 

gereguleerd gebied 28.8% 28.8% 

overgangsgebied 32.6% 36.3% 
geliberatiseerd gebied* 22.6% 50.1% 

totaal 29.3% 31.4% 

Nieuwe ruimte 

0.0% 
+3.7% 

+27 .5% 

+2.1% 
• In het geliberaliseerde gebied is geen sprake meer van een maximaal toegestane huurprijs. Er zijn echter wel marktomstandigheden die de mogelijke 
vraaghuur be'lnvloeden . De markthuur word! daarom vastgesteld op 3.8% van de woz-waarde. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het nieuwe huurbeleid meer ruimte biedt om de huurprijzen te verhogen 

dan het oude beleid (van 29.3% tov maximaal redelijk naar 31,4%). Dit heeft te maken met de bijstelling van 

de maximaal redelijke huurprijzen in het overgangsgebied en het geliberaliseerde gebied. Dit blijkt ook uit de 

tabel waarin te zien is dat de ruimte vooral ontstaat in het te liberaliseren gebied. De ruimte in het 

overgangsgebied neemt toe met slechts 3.7% vanwege de geldende beperkingen die hierin zijn opgelegd, 

zoals de hantering van een maximale huurprijs. 

Ruimte die het nieuwe huurbeleid biedt, tov huurcategorie 

Huidig Nieuw huurbeleid 

Huurcategorie Ruimte tov max. redel ijk Ru imte tov max. redelijk Nieuwe ruimte 

Goedkoop 35.2% 37.3% +2.1% 

Betaalbaar 26.7% 28.9% +2.2% 

Duur 23.4% 25.4% +2.0% 
Getiberaliseerd -7.0% -7.0% +0.0% 

Totaal 29.3% 31.4% +2 .1% 

Wanneer de extra ruimte die het nieuwe huurbeleid biedt wordt bekeken op basis van huurcategorieen blijkt 

dat de ruimte overal gelijkmatig toeneemt, behalve in het geliberaliseerde gebied. De huurprijzen die hier 

gevraagd worden liggen gemiddeld reeds boven de marktwaarde en blijven dit ook. In de andere categorieen 

neemt de ruimte met ongeveer 2% per categorie toe. 

Ruimte die het nieuwe huurbeleid biedt, tov doelgroep 

Huidig Nieuw huurbeleid 

Doelgroep Ru imte tov max. redelijk Ruimte tov max. redelijk Nieuwe ruimte 

BBSH-doelgroep 29.5% 29.8% +0.3% 
BBSH-modaal 29.4% 32.8% +3.4% 
Bovenmodaal 28.1% 29.6% +1 .5% 

totaal 29.3% 31.4% +2.1% 

Wanneer gekeken wordt naar de geboden ruimte op basis van de doelgroep die momenteel in een van de 

woningen woont waarin de ruimte ontstaat, blijkt dat deze ruimte voornamelijk bij de middeninkomens 

ontstaat. Dit wil zeggen dat de middeninkomens veelal in de woningen wonen waarvan de nieuwe huurprijs 

op basis van de woz-waarde mag stijgen . 
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3.5 lnkomens huurders 

lnkomens huurders naar huurcategorie 

Huurcategorie inkomen 

Goedkoop € 17,384 .68 
Betaalbaar € 21,777.82 
Duur € 26,026.37 

Geliberaliseerd € 28,057.60 
Totaal € 20,582.31 

Het gemiddelde inkomen van een huurder die in een duurdere woning woont neemt toe naarmate de woning 

duurder wordt. In de geliberaliseerde woningen wonen huishoudens met de hoogste inkomens. 

lnkomens huurders naar inkomenscategorie 

Doelgroep 

BBSH-doelgroep 

BBSH-modaal 

Bovenmodaal 

Totaal 

inkomen 

€ 11 ,147.13 

€ 20,767.75 
€ 40,209.31 
€ 20,582.31 

De inkomens in de verschillende doelgroepen verdubbelen bijna exact per doelgroep. Het gemiddelde 

inkomen van alle huurders €20.582,31. 

3.6 Verdeling voorraad naar huurklassen 

Het huidige bezit bestaat voor 38% uit goedkope woningen (tot een huurprijs van €325) en voor 51% uit 

betaalbare woningen (tot de aftoppingsgrens). Het dure segment bedraagt 10% en slechts 1% is momenteel 

geliberaliseerd. 

3.7 Gemiddelde huurprijs 

Gemidde/de huurprijs per huurcategorie 

E625 

'600 
ESOO 

• ooedkoop ' 500 
'399 

'365 . be\aalbaar E400 

I e 300 e v1 ''"' 
• geliberaiseerd ml lolaal 

'100 

'° referentie 

De gemiddelde huurprijs varieert van €277 in de goedkope huurklasse tot €625 in de geliberaliseerde 

huurklasse. Het gemiddelde van a lie woningen is €365. 
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Gemiddelde huurprijs per inkomenscategorie 

De gemiddelde huurprijzen per inkomenscategorie zijn weergegeven in onde rstaande figuur. 

£ 600 

£ 500 
€ 419 • bbsh~l!j1'oep 

£400 £ 346 £362 £ 365 

I 
• bbsh-modaal 

·~ 1 bovenmodaal 
£ 200 

• totaal 
£100 

£ 0 
referentie 

De gemiddelde huurprijzen per inkomenscategorie zijn in bovenstaande grafiek weergegeven. De BBSH

doelgroep betaalt gemiddeld €345 voor zijn woning, de groep tussen BB5H en modaal €362 en de groep met 

een bovenmodaal inkomen €419. 

3.8 Kernvoorraad 

9:Xl 

400 

:ro 253 

:ro ~ 
I 

~ 

100 

-
De kernvoorraad bestaat uit 188 goedkope woningen en 253 betaalbare woningen. 

3.9 Huurtoeslagontvangers 

Het aantal huurders dat huurtoeslag ontvangt is 37.4%. Het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag per 

ontvanger bedraagt €125. 

% Aantal Gem. bedrag 

Geen huurtoeslagontvanger 62.6% 309 

Huurtoeslagontvanger 37.4% 185 €125 

3.10 Gemiddelde huurquoten voor wel en niet huurtoeslagontvangers 

Beschrijving Aantal 

Geen huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 19.8% 

Gemmidelde netto hq 19.8% 

Huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 41.9% 

Gemmidelde netto hq 26.9% 
Totaal Gemiddelde bruto hq 28.1% 

Gemmidelde netto hq 22.5% 

De gemiddelde huurquote van huurtoeslagontvangers ligt hoger dan die van niet huurtoeslagontvangers 

(41.9% in plaats van 19.8%). Door toekenning van huurtoeslag wordt die verschil kleiner, maar blijft bestaan 

(26.9% in plaats van 19.8%). Gemiddeld gezien gaat de huurquote van de doelgroep dus met 15.0% omlaag 

door toekenning van huurtoeslag. 
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3.11 Verdeling huurquoten 

Verdeling huurquoten naar inkomenscategorie en huurtoes/agontvangers 

Doelgroep Beschrijving Geen huurtoeslagontv. Huurtoeslagontv. Totaal 

BBSH-doelgroep Gemiddelde brute hq 20.9% 44.4% 43.2% 
Gemmidelde netto hq 20.9% 26.9% 26.5% 

BBSH-modaal Gemiddelde brute hq 21.4% 33.1% 23.1 % 
Gemmidelde netto hq 21.4% 27.1% 22.2% 

Bovenmodaal Gemiddelde brute hq 14.6% 14.6% 
Gemmidelde netto hq 14.6% 14.6% 

Totaal Gemiddelde brute hq 19.8% 41.9% 28.1% 
Gemmidelde nette hq 19.8% 26.9% 22.5% 

Huurders zonder huurtoeslag met een middeninkomen hebben de hoogste huurquote, dit geldt ook voor de 

huurders met huurtoeslag (netto). De gemiddelde huurquoten liggen zonder huurtoeslag echter ver boven die 

van de niet-huurtoeslagontvangers (gezien hun relatief lagere inkomen). De huurtoeslag brengt het verschil 

omlaag, maar de huurquoten blijven echter boven die van de niet-huurtoeslagontvangers. Wanneer naar de 

totalen (huurtoeslag ontvangers en niet- samen) dan heeft de huurtoeslag het grootste effect op de 

huurquoten bij de BBSH-doelgroep, hier volgt de BBSH-modaal groep. Op de groep met een inkomen 

bovenmodaal heeft de huurtoeslag geen effect, aangezien deze groep hier geen recht op heeft. 

Verdeling huurquoten naar huurcategorie en huurtoeslagontvangers 

Huurcategorie Beschrijving Geen huurtoeslagontv. Huurtoeslagontv. Totaal 

Goedkoop Gemiddelde brute hq 17.4% 39.9% 25.5% 
Gemmidelde nette hq 17.4% 28.1% 21 .2% 

Betaalbaar Gemiddelde brute hq 20.7% 42.5% 29.7% 
Gemmidelde nette hq 20.7% 26.1% 23.0% 

Duur Gemiddelde brute hq 22.6% 47 .9% 29.4% 
Gemmidelde nette hq 22.6% 26.9% 23.7% 

Geliberaliseerd Gemiddelde brute hq 30.9% 30.9% 
Gemmidelde nette hq 30.9% 30.9% 

Tota al Gemiddelde brute hq 19.8% 41.9% 28.1% 
Gemmidelde nette hq 19.8% 26.9% 22.5% 

Naarmate de huur toeneemt, nemen de huurquoten voor niet huurtoeslagontvangers ook toe. Bruto en netto 

is hierin geen verschil, aangezien zij allemaal geen huurtoeslag ontvangen. Bij de huurtoeslagontvangers 

nemen de (bruto) huurquoten ook toe naarmate de huur toeneemt. Doordat zij huurtoeslag ontvangen 

worden hun woonlasten beperkt. De gemiddelde woonlasten worden sterk genivelleerd. Vooral de groep die 

'te duur' woont (laag inkomen in du re woning) merkt het verschil door de huurtoeslag, van 47.9% naar 26.9%. 

Gemiddeld gezien is het effect van de huurtoeslag 41.9% min 26.9% is 15.0%. De totale gemiddelde 

huurquoten liggen zonder het effect van de huurtoeslag ongeveer op hetzelfde niveau, alleen de groep die in 

een goedkope huurwoning woont heeft een lagere huurquote. Wanneer huurtoeslag wordt toegekend treedt 

er echter een verschuiving op van huurquoten van laag naar hoog. 
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3.12 Dure en goedkope scheefheid 

Huurder gekoppeld aan huurwoning, in aantallen 

Doelgroep BBSH-doelgroep BBSH-modaa l Bovenmodaal Totaal 

Goedkoop 66 116 7 189 
Betaalbaar 76 128 52 256 

Duur 8 23 12 43 
Geliberaliseerd 3 3 6 
Totaal 153 270 71 494 

Uit bovenstaande tabel kan de goedkope en dure scheefheid worden bepaald. Dit is afhankelijk van de 

omschrijving van scheefheid. In enge zin houdt goedkope scheefheid in dat huurders met een bovenmodaal 

inkomen in een goedkope of betaalbare woning wonen. In brede zin worden ook de huurders met een 

inkomen tussen de BBSH-doelgroep en modaal meegenomen. Dit geldt ook voor dure scheefheid . Beide 

varianten zijn meegenomen in onderstaande tabel. 

Goedkope en dure scheefheid in enge en brede zin 

Beschrijving Aantal % 

Goedkope scheefheid Exel. Middenklasse 59 11 .9% 
Incl. Middenklasse 303 61 .3% 

Dure scheefheid Exel. Middenklasse 11 2.2% 

Incl. Middenklasse 37 7.5% 

Wanneer de scheefheid wordt beschreven als de doelgroep niet behorende tot de primaire doelgroep die 

goedkoop en of betaalbaar woont, dan blijkt de scheefheid 61.3% te zijn. Dit is echter niet redelijk om aan te 

nemen, omdat de doelgroep tot aan modaal ook grotendeels is aangewezen op de huurwoningmarkt. 

Wanneer de scheefheid exclusief de middenklasse wordt berekend is deze nog 11,9%. Hetzelfde geldt voor de 

du re scheefheid, deze is 7,5% wanneer rekening wordt gehouden met de middenklasse. 

3.13 Verdeling huurtoeslagontvangers 

Verdeling huurtoeslagontvangers naar inkomenscategorie 

Geen huurtoeslag Huurtoeslagontvanger Totaal 

Doelgroep Aantal % Aantal % bed rag Aantal % 

BBSH-doelgroep 8 1.6% 145 29.4% €139 153 31 .0% 
BBSH-modaal 230 46.6% 40 8.1% €73 270 54.7% 
Bovenmodaal 71 14.4% 71 14.4% 
totaal 309 62.6% 185 37.4% €125 494 100.0% 

De meeste huurders die geen huurtoeslag ontvangen hebben een inkomen tussen BBSH en modaal. De 

meeste huurders die huurtoeslag ontvangen behoren tot de bbsh-doelgroep. In totaal behoort 85.7% tot de 

doelgroep inclusief modaal. 

Verdeling huurtoeslagontvangers naar huurcategorie 

Wanneer de voorraad verdeeld wordt naar huurcategorieen en huurtoeslagontvangers ontstaat het volgende 

bee Id. 
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Geen huurtoeslag Huurtoeslagontvanger Totaal 
Huurcategorie Aanta l % Aanta l % bed rag Aantal % 

Goedkoop 120 24.3% 68 13.8% €79 188 38.1% 
Betaalbaar 149 30.2% 104 21.1% €143 253 51.2% 
Duur 35 7.1% 13 2.6% €216 48 9.7% 
Geliberaliseerd 5 1.0% 5 10% 
Totaa l 309 62.6% 185 37 .4% €125 494 100% 

Zowel een groot deel van de huurtoeslagontvangers als van de niet-huurtoeslagontvangers woont in een 

goedkope of in een betaalbare woning. In de dure woningen wonen meer niet-huurtoeslagontvangers dan 

wel. In geliberaliseerde woningen wonen geen huurtoeslagontvangers. Dit is immers onmogel ijk. Naarmate 

een huurtoeslagontvanger in een duurdere woning woont, neemt het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag 

toe. Het grootste deel van de bewoners woont in een betaalbare woning. 

3.14 Totaal gebruik van huurtoeslag 

:m,OOJ€ 

200,00J€ 

200,00J€ 

15l,OCO€ 

100,00J € 

!il,OOJ€ 

• € . 

Het totale bedrag aan huurtoeslag dat SIM in het referentiejaar gebruikt bedraagt €276.590 per jaar. 

3.15 Aantal huurtoeslagontvangers en gemiddeld huurtoeslagbedrag 

Aantal huurtoeslagontvangers en gemiddeld huurtoeslagbedrag naar huurcategorie 

Huurtoeslagontvanger 
Huurcategorie Aanta l % bed rag 

Goedkoop 68 36.8% €79 

Betaalbaar 104 56.2% €143 
Duur 13 7.0% €216 
Geliberaliseerd 

Totaal 185 100.0% €125 

Het grootste aantal huurtoeslagontvangers woont in de betaalbare woningen. Dit heeft te maken met het 

grote aandeel betaalbare woningen dat aanwezig is. Naarmate de huur hoger is, neemt het 

huurtoeslagbedrag eveneens toe. 

Aantal huurtoeslagontvangers en gemiddeld huurtoes/agbedrag naar inkomenscategorie 

Huurtoeslagontvanger 
Doelgroep Aantal % bed rag 

BBSH-doelgroep 145 78.4% €139 

BBSH-modaal 40 21 .6% €73 
Bovenmodaal 0.0% 

totaal 185 100.0% €125 

Naarmate een huurtoeslagontvanger een hoger inkomen heeft nee mt het bedrag aan huurtoeslag af. 

Gemiddeld gezien ontvangen alle huurtoeslagontvangers een bedrag van €125 aan huurtoeslag. De meeste 

huursubsid ieontvangers (78.4%) hebben een inkomen tot aan de BBSH-grens. 
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4 BIJLAGE 4: UITKOMSTEN SCENARIOSTUDIE 

Op het bezit van SIM zijn een viertal scenario's losgelaten. Hierbij wordt steeds gekeken naar een aantal 

indicatoren die samen een indicatie vormen voor de gevraagde beleidsdoelstellingen. De verschillende 

indicatoren die zijn doorgerekend betreffen : 

• (4.1) Huuropbrengsten 

• (4.2) Opbrengsten in verhouding tot potentie 

• (4.3) Potentie van het bezit 

o (4.3.1) Ruimte die nog over is, tov woz-categorie 

o (4.3.2 )Ruimte die nog over is, tov huurcategorie 

o (4.3.3) Ruimte die nog over is, tov inkomenscategorie 

• (4.4) Verdeling voorraad naar huurklassen en ontwikkeling 

• (4.5) Gemiddelde huurprijs 

o (4.S.1) Gemiddelde huurprijs per huurcategorie en ontwikkeling 

o (4.5.2) Gemiddelde huurprijs per inkomenscategorie en ontwikkeling 

• (4.6) Kernvoorraad & ontwikkeling 

• (4.7) Huurtoeslagontvangers 

• (4.8) Gemiddelde huurquoten voor wel en niet huurtoeslagontvangers 

• (4.9) Verdeling huurquoten naar inkomenscategorie en huurtoeslagontvangers 

• (4.10) Dure en goedkope scheefheid 

o (4.10.1) Huurder gekoppeld aan huurwoning, in aantallen 

o (4.10.2) Goedkope endure scheefheid in enge en brede zin 

• (4.11) Aantal vrijgekomen woningen eind jaar 5 per huurklasse 

• (4.12) Verdeling huurtoeslagontvangers naar inkomenscategorie 

• (4.13) Gemiddelde huurtoeslag per bewoner & gemiddeld aantal huurtoeslagontvangers 

• (4.14) Totaal gebruik aan huurtoeslag 

• (4.15) Samenvattend per corporatie 
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4.1 Huuropbrengsten 
...._<tta::ti 
tuiqibrergslen 

Va riant 1: Gematigde variant Va riant 2 Spreidings variant 
-A- cti'a:ttin%va-.~ 

4.2ll% 
2,750,000€ 4.2% 2,750,000€ 

4.12'% 
2,!Bl,000€ 4.0% 2,!Bl,000€ 

2,59J,000€ .83% 3.8% 
2,59J,000€ 

2,450,000€ 2,450,000€ .71% 
3.6% 

2,350,000€ 3.51% 2,350,000€ 

3.4% .42% 
2,250,000€ 2,250,000€ 

2,150,000€ 3.15'!. 
3.2'% 

2, 150,000€ 
91 ,f.65€ 

3.11% • 6 91 ,f.65 
30% 2,050,000€ 2,050,000€ 2,131,310€ 

2,()48,lllM 
1,5Bl,000€ 28% 1,950,CXDE - jaa'1 jaa'2 jaa'3 )»'4 jall'S - jaa' 1 jall'2 jaa'3 jaa'4 jaa'S 

Variant 3: Harmonisatie variant Variant 4: Maximale variant 

2,750,000€ 4.2% 2,750,000€ t 
€91 ,f.65 

2,!Bl,000€ 4.0% 2,!Bl,000€ • 2,59J,000€ 
3.8% 

2,59J,000€ • €91,f.65 
2,450,000€ 2,450,000€ -

2,350,000€ 2,350,000€ -

3.4% 
2,250,000€ 2.250,000€ 

2,150,000€ 
3.2% 

2.150,000€ 

2,050,000€ 3.0"!. 2,050,000€ 

1,!:6),COJ€ 28% 1,950,CXXJE - jaa'1 jaa' 2 jaa'3 )»'4 jaa'S - jaa'1 jaa'2 jaa'3 jaa'4 jaa'S 

In het referentiejaar bedroegen de opbrengsten € 2,162,448.00. In dit jaar was nog geen sprake van afdracht 

in verband met de Wet betaalbaarheidsheffing. In de jaren die hierop volgen daarentegen wel, waardoor dit 

ten koste gaat van een deel van de opbrengsten. Bij de gematigde en spreidingsvariant zijn sommige 

streefhuren lager dan de huidige huren. Deze worden meteen hersteld. Daarna neemt door de ruimte die 

ontstaat bij mutatie de opbrengsten jaarlijks weer toe. Deze evenaren echter niet meer het niveau van het 

referentiejaar (althans niet binnen 5 jaar). Bij de harmonisatievariant en maximale variant zijn de netto 

opbrengsten hoger dan het referentiejaar. De hoogste opbrengsten zijn realiseerbaar bij de harmonisatie en 

maxi male variant. 

De huurtoeslag afdracht neemt ook jaarlijks toe, omdat dit zo geregeld is door de minister. Het percentage 

van betaalbaarheidsafdracht in verhouding tot de opbrengsten neemt jaarlijks toe, maar verschilt per variant. 

De variant met de minste inkomsten (de gematigde variant) toont een stijging van 3.15% naar 4.28% van de 

inkomsten. Dit wil zeggen dat de huur met gemiddeld 4.28% verhoogd moet worden om geen inkomsten te 

verliezen . Gezien het beleid van deze corporatie gaat dit dus ten koste van het eigen vermogen. De stijging bij 

de maxima le variant is het minste, van 2.84% naar 3.34% en vertoond een afnemende lijn. 

De toename in inkomsten lijkt bij alle varianten minder te worden. Bij de varianten waarin harmonisatie 

doorslaggevend is moet bovendien rekening worden gehouden met het aantal woningen dat nog niet op 

streefhuur is gebracht. Wanneer dit aantal afneemt in de loopt van de tijd, nemen dus ook de potentiele 

inkomsten af. 

16 

4.2°/" 

4.0% 

3.8% 

36% 

3.4% 

3.2% 

3.0% 

2.8% 

4.2% 

4.0"!. 

3.8% 

3.6% 

3.2% 

3.00/o 

2.8% 



4.2 Opbrengsten in verhouding tot potentie 

Variant 1: Gematigde variant 
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Variant 3: Harmonisatie variant 
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Variant 2: Spreidings variant 
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• tlJurinkomsten Dij hannoniserende rorporatie (rrVn afdracht) 
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In bovenstaande figuren zijn de potentiele inkomsten weergegeven. De lijnen binnen dit potentiele gebied 

tonen hoeveel potentie reeds gebruikt is en hoeveel er overblijft. Bij de gematigde variant is zichtbaar dat De 

potentie zelfs toeneemt. Dit heeft te maken met de won ingen die na mutatie in een ander woz-gebied vallen 

en daardoor een lagere huurprijs krijgen. De spreidingsvariant gebruikt slechts een klein deel van de geboden 

potentie. De potentie wordt echter relatief steeds groter. De harmonisatievariant gebruikt een groot deel van 

de potentiele inkomstenruimte. Ook hier wordt de potentie naar verloop van tijd weer groter. Dit komt omdat 

de huurverhogingen bij de harmonisatievariant alleen gebaseerd zijn op mutaties. Naar verloop van tijd 

muteert een woning waarvan de huur reeds een keer is opgetrokken naar streefhuur, en de mutatie dus geen 

financieel effect meer heeft. Hierdoor neemt de stijging in inkomsten dus af. In de maximale variant zijn ook 

nog jaarlijkse huurverhogingen verwerkt, waardoor de potentie blijft toenemen. 

In de figuur bij de maximale variant zijn alle varianten nogmaals ingetekend. Het verschil tussen 

harmoniseren en jaarlijkse huurverhogingen wordt hier duidelijk uit het verschil in potentie dat beide 

varianten gebruiken. Harmoniseren heeft een groter effect. 

Mutaties in 5 jaar 
Mutatie Eind jaar 5 

Aantal 173 

Percentage 35.0% 

De inkomsten en de potentie om de huurprijzen te verhogen is sterk afhankelijk van de mutatiegraad. Na S 

jaar is 35% van de woningen gemuteerd. Dit is berekend bij aanname van onverstoord gedrag van de 

bewoners. Dit percentage neemt jaarlijks af omdat steeds meer woningen vrijkomen die reeds een keer 

gemuteerd zijn. 
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4,3 Potentie van het bezit 

4.3.1 Ruimte die nog over is, tov woz-categorie 

Variant 1: Gematigde variant Beginjaar 1 Eindjaar 5 

Woz categorie Ru imte tov max. hu urprijs Ruimte tov max. huurprijs Versch il 

gereguleerd gebied 28.8% 31.7% +3.2% 
overgangsgebied 36.3% 34.6% -1.7% 
geliberaliseerd gebied' 50.1% 49.9% -02% 
to ta al 31.4% 33.2% +1 .8% 

' In het geliberaliseerde gebied is geen sprake meer van een maximaal toegestane huurprijs. Er zijn echter wel marktomstandigheden die de mogelijke 
vraaghuur be'lnvloeden . De markthuur word! daarom vastgesteld op 3.8% van de woz-waarde. 

Variant 2: Spreidings variant Begin jaar 1 Eindjaar 5 

Woz categorie Ruimte tov max. huurprijs Ruimte tov max. huurprijs Verschil 

gereguleerd gebied 28.8% 29.9% +1 .1% 
overgangsgebied 36.3% 30.3% -6 .0% 
geliberaliseerd gebied' 50.1 % 43.8% -6.3% 
totaa l 31.4% 30.7% -0.7% 

' In het geliberaliseerde gebied is geen sprake meer van een maximaal toegestane huurprijs. Er zijn echter wel marktomstandigheden die de mogelijke 
vraaghuur be'lnvloeden. De markthuur word! daarom vastgesteld op 3.8% van de woz-waarde. 

Variant 3: Harmonisatie variant Beginjaar 1 Eind jaar 5 

Woz categorie Ruimte tov max. huurprijs Ruimte tov max. huurprijs Verschi l 

gereguleerd gebied 28.8% 18.1% -10.7% 
overgangsgebied 36.3% 24.8% -11 .5% 
geliberaliseerd gebied' 50.1% 38.8% -11.3% 
totaal 31.4% 20.5% -10.9% 

' In het geliberaliseerde gebied is geen sprake meer van een maximaal toegestane huurprijs. Er zijn echter wel marktomstandigheden die de mogelijke 
vraaghuur be'invloeden . De markthuur word! daarom vastgesteld op 3.8% van de woz-waarde. 

Variant 4: Maximale variant Begin jaar 1 Eind jaar 5 

Woz categorie Ru imte tov max. huurprijs Ruimte tov max. huurprijs Verschil 

gereguleerd gebied 28.8% 11.8% -17.0% 
overgangsgebied 36.3% 17.6% -18.7% 
geliberaliseerd gebied' 50.1% 29.9% -20.3% 
totaal 31.4% 13.8% -17.5% 

• In het geliberaliseerde gebied is geen sprake meer van een maximaal toegestane huurprijs. Er zijn echter wel marktomstandigheden die de mogelijke 
vraaghuur be'invloeden . De markthuur word! daarom vastgesteld op 3.8% van de woz-waarde. 

In bovenstaande tabellen wordt de ruimte gemeten van de huidige huurprijs ten opzichte van maximaal 

redelijk. Hierbij wordt per woz-categorie de bijbehorende maximaal redelijke huurprijs genomen. In de 

categorie met woningen uit het overgangsgebied is dit dus de maxima le redelijke huurprijs +10%. 

Bij de gematigde variant is de ruimte in het gereguleerde gebied is toegenomen. Dit heeft te maken met 

wanneer woningen muteren deze worden opgetrokken ofteruggebracht naar de streefhuur. De ruimte is met 

name te vinden in het overgangsgebied en het geliberaliseerd gebied. 

In de spreidingsvariant is een soortgelijk beeld zichtbaar. De ruimte is met name gebruikt in de categorien 

met woningen in het overgangsgebied en geliberaliseerd gebied, terwijl de ruimte in het gereguleerd gebied 

is toegenomen. 

Bij de harmonisatievariant is de ruimte om de huurprijzen verder te verhogen in alle woz-categorien met 

ongeveer 10% afgenomen. De absolute ruimte ten opzichte van maximaal redelijk is in het gereguleerde 

gebied het kleinst. 
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4.3.2 

De maxima le variant laat eenzelfde beeld zien als de harmonisatievariant, a Ileen is hier de ruimte nog verder 

afgenomen met gemiddeld 17.5%. De grootste afname heeft plaatsgevonden in het geliberaliseerde gebied. 

De ruimte om de huurprijzen te verhogen is het kleinste in het gereguleerde gebied, omdat hier ook de minste 

ruimte was ontstaan door het nieuwe huurbeleid. 

Ruimte die nog over is, tov huurcategorie 

Variant 1: Gematigde variant Beginjaar 1 Eind jaar 5 

Huurcategorie Ruimte tov max. redelijk Ruimte tov max. redelijk Versch il 

Goedkoop 37.3% 35.0% -2.3% 

Betaalbaar 28.9% 32 .1% +3.2% 

Duur 25.4% 32.7% +7.3% 

Geliberaliseerd ·7.0% 29.0% +36% 

Tota al 31.4% 32.2% 1.8% 

Variant 2: Spreidings variant Beginjaar 1 Eind jaar 5 

Huurcategorie Ruimte tov max . redelijk Ruimte tov max. redelijk Verschil 

Goedkoop 37.3% 31 .8% -5.5% 

Betaalbaar 28.9% 30.1% +1 .2% 

Duur 25.4% 30.6% +5.2% 

Geliberaliseerd -7.0% 29.0% +36.0% 

Tota al 31.4% 30.7% -0.7% 

Variant 3: Harmonisatie variant Beginjaar 1 Eindjaar 5 

Huurcategorie Ru imte tov max. redelijk Ruimte tov max. redelijk Verschil 

Goedkoop 37.3% 35.5% -1 .8% 

Betaalbaar 28.9% 22.5% -6.4% 

Duur 25.4% 9.7% -15.7% 

Geliberaliseerd -7.0% 0.0% +7.0% 

Totaal 31.4% 20.5% -10.9% 

Variant 4: Maximale variant Begin jaar 1 Eind jaar 5 

Huurcategorie Ruimte tov max. redelijk Ruimte tov max. redelijk Verschil 

Goedkoop 37.3% 26.3% -11.0% 

Betaalbaar 28.9% 16.9% -12.0% 

Duur 25.4% 10.4% -15.0% 

Geliberaliseerd -7.0% 1.3% 8.4% 

Totaal 31.4% 13.8% -17.5% 

Uit bovenstaande tabel blijkt ook weer dat de totale ruimte door invoering van het beleid bij de eerste twee 

varianten zelfs is toegenomen. Dit heeft te maken met het feit dat woningen bij mutatie in hetjuiste gebied 

kunnen worden geplaatst. Wanneer nu een huurtoeslagbewoner in een woning woont, wordt deze 

automatisch in het gereguleerde gebied geplaatst. Wanneer deze vrijkomt kan deze, afhankelijk van de woz

waarde in een ander gebied worden geplaatst. Hierdoor wordt ook de maximale huurprijs hoger. De 

goedkope woningen blijven in hetzelfde gebied waar dezelfde regels gelden, zodat door de huur optrekken bij 

mutatie de ruimte langzaam is afgenomen. De betaalbare woningen en dure woningen vallen veelal in het 

overgangsgebied, waarde maxima le huurprijs is toegenomen. Hierdoor is ook de ruimte toegenomen. 

De geliberaliseerde woningen worden binnen het vrije marktsegment geplaatst. Hierin geldt geen maximaal 

redelijke huurprijs meer. Wei is hier een grens gesteld zijnde de markthuur. De ruimte neemt hierdoor sterk 

toe (36% meer dan 5 jaar eerder). Met name bij de duurdere woningen ontstaat ruimte voor 

huurverhogingen. 
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4.3.3 

Wanneer harmonisatie een rol speelt {derde en vierde variant) wordt de ruimte om de huurprijzen te 

verhogen vooral gebruikt in het du re gebied. De woningen uit de goedkope huurcategorie vertonen daarom 

na s jaar nog de meeste ruimte in het huurbeleid. 

Ruimte die nog over is, tov inkomenscategorie 
Variant 1: Gemaligde variant Begin jaar 1 Eindjaar 5 

Doelgroep Ru imte tov max. redelijk Ruimte tov max. redelijk Verschil 

BBSH-doelgroep 29.8% 32.2% +2.4% 

BBSH-modaal 32.8% 34.0% +1.2% 

Bovenmodaal 29.6% 32.4% +2.6% 

totaal 31.4% 33.2% +1.8% 

Variant 2: Spreid ings variant Beginjaar 1 Eindjaar 5 

Doelgroep Ruimte tov max. redelijk Ruimte tov max. redelijk Verschil 

BBSH-doelgroep 29.4% 30.3% +0.6% 

BBSH-modaal 33.1% 31.1 % -2.0% 
Bovenmodaal 29.6% 29.8% +0.2% 

totaal 31.4% 30.7% -0.7% 

Variant 3: Harmonisatie variant Begin jaar 1 Eindjaar 5 

Doelgroep Ruimte tov max. redelijk Ruimte tov max. redelijk Verschi l 

BBSH-doelgroep 29.4% 23.5% -5.9% 

BBSH-modaal 33.1% 20.7% -12.4% 

Bovenmodaal 29.6% 16.0% -13.6% 

totaal 31.4% 20.5% -10.9% 

Variant 4: Maximale variant Beginjaar 1 Eindjaar 5 

Doelgroep Ruimte tov max. redelijk Ruimte tov max. redelijk Verschil 

BBSH-doelgroep 29.4% 15.8% -13.6% 

BBSH-modaal 33.1% 14.1% -19.0% 

Bovenmodaal 29.6% 10.5% -19.0% 

totaal 31.4% 13.8% -17.5% 

De ruimte verdeeld over de doelgroepen vertoond eenzelfde beeld als de ruimte verdeeld over de 

huurcategorieen. Bij de gematigde en spreidingsvariant neemt de ruimte gemiddeld nauweslijks toe of af. 

Ook per groep verschilt dit nauwelijks. 

Bij de harmonisatie en maxi male variant neemt de ruimte echter wel af. De ruimte is hier met name gebruikt 

bij de hogere inkomensgroepen. 

20 



4.4 Verdeling voorraad naar huurklassen en ontwikkeling 
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Bij de gematigde variant wijkt de samenstelling van de voorraad na 5 jaar niet veel af van de samenstelling in 

het referentiejaar. Dit komt omdat de samenstell ing in het eerste jaar sterk veranderd is. Hierna neemt de 

goedkope voorraad langzaam af, en de betaalbare, du re en geliberaliseerde voorraad langzaam toe. 

Bij de spreidingsvariant neemt de goedkope voorraad af, terwijl de som van de goedkope en betaalbare 

voorraad ongeveer gelijk blijft. De dure en geliberaliseerde voorraad neemt toe ten koste van de goedkope 

voorraad. 

Bij de harmonisatievariant nemen de goedkope en betaalbare voorraad af ten gunste van de du re en vooral 

de geliberaliseerde voorraad. De afname van het goedkope segment lijkt echter te stabiliseren. Het verschil 

met de maximale variant is met name het dure segment ten opzichte van het goedkope segment. Het 

geliberaliseerde segment is ongeveer gelijk. 

Bij de maxima le variant wijkt de samenstelling van de voorraad na 5 jaar sterk af van de samenstell ing in het 

referentiejaar. Dit komt omdat met name het aantal goedkope woningen is afgenomen, terwijl het aantal 

du re en geliberaliseerde woningen is toegenomen. Het betaalbare segment kent ook een lichte daling. 
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4,5 Gemiddelde huurprijs per huurcategorie & inkomenscategorie en ontwikkeling 

4,5.1 Gemiddelde huurprijs per huurcategorie en ontwikkeling 
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Bij de gematigde variant blijft de gemiddelde huurprijs per huurcategorie nagenoeg gelijk. Dit komt omdat 

per huurcategorie het streefhuurpercentage is vastgesteld op het gemiddelde streefhuurpercentage van die 

huurcategorie. Hierdoor verandert er gemiddeld gezien weinig. De tweede manier waarop de huurprijzen 

kunnen stijgen is door middel van een jaarlijkse huurverhoging. Deze is echter vastgesteld op 0% boven 

inflatie, waardoor ook hierdoor de gemiddelde huurprijs niet toeneemt. 

Bij de spreidingsvariant neemt de gemiddelde huurprijs toe, maar minder dan bij de maximale variant. De 

dure categorie heeft dezelfde huurprijs, en de betaalbare categorie nagenoeg dezelfde. De geliberaliseerde 

categorie heeft gemiddeld een hogere huurprijs, terwijl de betaalbare categorie een lagere huurprijs heeft. 

Het gemiddelde ligt dus met name lager vanwege het grote aandeel goedkopere woningen met een lagere 

huurprijs. 

Bij de harmonisatie variant stijgen de gemiddelde huurprijzen in alle categorieen, behalve bij geliberaliseerde 

woningen, zeer gestaag. De prijzen van de geliberaliseerde woningen schommelen langzaam, maar zijn hoger 

ten opzichte van het referentiejaar. De gemiddelde huurprijzen nemen in een stijgende lijn toe. Dit komt 

omdat het aantal goedkope en betaalbare woningen afneemt terwijl het aantal dure en geliberaliseerde 

woningen toeneemt. 

De maximale variant vertoond eenzelfde beeld als de harmonisatievariant, maar hier stijgen de huurprijzen 

meer dan bij de harmonisatievariant. 
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4,5.2 Gemiddelde huurprijs per inkomenscategorie 

Variant 1 · Gematigde variant 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat bij de gematigde variant alle huurprijzen in het eerste jaar dalen. Dit komt 

omdat alle huurprijzen worden aangepast aan de nieuwe, maximaal redelijke grenzen. Omdat deze nu zijn 

vastgesteld op basis van de woz-waarde kan dit soms verschillen van de huidige maximale huurprijzen. 

Vooral de inkomens boven modaal zullen een huurprijs daling ondervinden. Natuurlijk kan in het beleid ook 

worden aangenomen dat huurprijzen bevroren worden totdat het toegestane niveau bereikt is, maar 

hierdoor komen sommige huurprijzen boven maximaal redelijk te liggen. Na 5 jaar zijn de huurprijzen 

(exclusief inflatie) weer op het oude niveau. Alleen de doelgroep met de middeninkomens heeft dan nog 

steeds een relatief lagere huurprijs. Gezien het feit dat de hogere huurprijzen pas gevraagd worden bij 

mutatie, wil dit zeggen dat de zittende huurder een blijvende huurverlaging ondervindt. De gemiddelde 

huurprijs is ook na 5 jaar weer ongeveer op het oude niveau. 

Bij de spreidingsvariant stijgt de gemiddelde huurprijs door de jaarlijkse huurverhogingen. Dit heeft effect op 

a lie inkomenscategorieen. De bovenmodale categorie ondervindt gemiddeld de hoogste huurprijsstijging. 

Bij de harmonisatievariant stijgen de gemiddelde huurprijzen per inkomenscategorie minder hard dan bij de 

maximale variant en vertonen bovendien een stabiliserende trend bij met name de BBSH-doelgroep en de 

groep tot aan modaal. 

Bij de maxima le variant stijgen de gemiddelde huurprijzen in alle categorieen. 
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4.6 Ontwikkeling van de kernvoorraad 

Variant 1: Gematigde variant Variant 2: Spreidings variant ~ -
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Bij de gematigde variant is de kernvoorraad van betaalba re en goedkope woningen na 5 jaa r iets gestegen ten 

opzichte van het referentiejaar. Het aantal goedkope won ingen neemt echter langzaam af. Het aantal 

betaalbare woningen neemt langzaam toe. Ook hier is in het eerste jaar een sprong te zien. De kernvoorraad 

in het 5· jaar is lichtelijk meer dan in het referentie jaar (445 woningen ten opzichte van 441 woningen). 

Bij de spreidingsvariant neemt de totale kernvoorraad slechts lichtelijk af (van 445 naar 430), maar de 

verdeling verandert. De goedkope voorraad neemt af en de betaalbare voorraad neemt toe. 

Bij de harmonisatievariant neemt de kernvoorraad af, met wel steeds minder snel. De betaalbare voorraad 

blijft groter dan bij de maxima le variant. Het grootste verschil vertoont de goedkope voorraad. Deze is bij de 

harmonisatievariant het dubbele van de goedkope variant. 

Bij de maxima le variant is de kernvoorraad van betaalbare en goedkope woningen na 5 jaar afgenomen ten 

opzichte van het referentiejaar. Dit geldt ook voor beide categorieen los van elkaar, al neemt het aantal 

goedkope woningen relatief sneller af. De kernvoorraad bedraagt aan het eind van het 5· jaar nog 262 

woningen ten opzichte van 441 woningen in het referentiejaar. 
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4.7 Huurtoeslagontvangers 

Variant 1: Gematigde variant % referentie % jaar 5 Aanta l referentie Aantal jaar 5 Bedrag referentie Bedrag jaar 5 

Geen huurtoeslagontvanger 62.6% 67.6% 309 334 
Huurtoeslagontvanger 37.4% 32.4% 185 160 €125 €128 

Variant 2: Spreidings variant % referentie %jaar5 Aanta l referentie Aantal jaar 5 Bedrag referentie Bedrag jaar 5 

Geen huurtoeslagontvanger 62.6% 64.2% 309 317 

Huurtoeslagontvanger 37.4% 35.8% 185 177 €125 €125 

Variant 3: Harmonisatie variant % referentie %jaar5 Aanta l referentie Aanta l jaar 5 Bedrag referentie Bedrag jaar 5 

Geen huurtoeslagontvanger 62.6% 71.9% 309 355 

Huurtoeslagontvanger 37 .4% 28.1% 185 139 €125 €1 42 

Variant 4: Maximale variant % referentie % jaar 5 Aanta l referentie Aantal jaar 5 Bedrag referentie Bedrag jaar 5 

Geen huurtoeslagontvanger 62.6% 670% 309 331 
Huurtoeslagontvanger 37.4% 33.0% 185 163 €125 €152 

Bij de gematigde variant neemt het aantal huurtoeslagontvangers af van 37.4% naar 32.4%. Het gemiddelde 

bedrag aan huurtoeslag per huurtoeslagontvanger is echter gestegen van €125 naar €128 per ontvanger. 

Bij de spreidingsvariant neemt het aantal huurtoeslagontvangers af, maar minder dan bij de gematigde 

variant. Het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag is gelijk gebleven. 

Bij de harmonisatievariant is het aantal huurtoeslagontvangers is het meest afgenomen van alle varianten. 

Het gemiddelde huurtoeslagbedrag is echter toegenomen van €125 naar €142. 

Bij de maximale variant is het aantal huurtoeslagontvangers afgenomen van 37.4% naar 33.0%, eenzelfde 

beeld als bij de gematigde variant. Het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag per huurtoeslagontvanger is 

echter het meest gestegen bij deze variant, van €125 naar €152 per ontvanger. 
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4.8 Gemiddelde huurquoten voor wel en niet huurtoeslagontvangers 

Variant 1: Gematigde variant Beschrijving % referentie % eind jaar 5 Verschil 

Geen huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 19.8% 19.7% -0 .1% 
Gemmidelde netto hq 19.8% 19.7% -0.1% 

Huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 41 .9% 40.8% -1.1% 

Gemmidelde netto hq 26.9% 25.8% -1.1 % 
Totaal Gemiddelde bruto hq 28.1 % 26.5% -1.6% 

Gemmidelde netto hq 22.5% 21 .6% -0.9% 

Variant 2: Spreidings variant Beschrijving % referentie % eind jaar 5 Verschil 

Geen huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 19.8% 20.1% +0.3% 

Gemmidelde netto hq 19.8% 20.1% +0.3% 
Huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 41.9% 40.8% -1.1% 

Gemmidelde netto hq 26.9% 25.9% -1.0% 

Tota al Gemiddelde bruto hq 28.1% 27 .5% -0.6% 

Gemmidelde netto hq 22.5% 22.2% -0.3% 

Variant 3: Harmonisatie variant Beschrijving % referentie % eind jaar 5 Verschil 

Geen huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 19.8% 23.4% +3.6% 

Gemmidelde netto hq 19.8% 23.4% +3.6% 

Huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 41.9% 43.1 % +1 .2% 

Gemmidelde netto hq 26.9% 26.4% -0.5% 

Totaal Gemiddelde bruto hq 28.1% 29.0% +0.9% 
Gemmidelde netto hq 22.5% 24.3% +1 .8% 

Variant 4: Maximale variant Beschrijving % referentie % eind jaar 5 Versch il 

Geen huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 19.8% 24.8% +5.0% 

Gemmidelde netto hq 19.8% 24.8% +5.0% 
Huurtoeslagontvanger Gemiddelde bruto hq 41.9% 45.2% +3.3% 

Gemmidelde netto hq 26.9% 27.5% +0.6% 
Totaal Gemiddelde bruto hq 28.1% 31.5% +3.4% 

Gemmidelde netto hq 22.5% 25.7% +3.2% 

Bij de gematigde variant zijn zowel de gemiddelde bruto als netto huurquoten afgenomen. Deze afname is 

het gevolg van een afname bij zowel de huurtoeslag als de niet-huurtoeslagontvangers. De grootste afname 

heeft echter plaatsgevonden bij de niet huurtoeslagontvangers. 

Bij de spreidingsvariant zijn de gemiddelde huurquoten eveneens afgenomen. De huurquoten van de niet

huurtoeslagontvangers zijn echter toegenomen terwijl de huurquoten van de huurtoeslagontvangers zowel 

bruto als netto zijn afgenomen. 

Bij de harmonisatievariant zijn de gemiddelde huurquoten toegenomen, waarbij het verschil netto groter is 

dan het verschil bruto. De huurquoten van de huurtoeslagontvangers zijn echter afgenomen, terwijl de 

huurquoten van de niet-huurtoeslagontvangers zijn toegenomen. 

Bij de maximale variant neemt de gemiddelde huurquote toe met 3.4% bruto en 3.2% netto. Netto merken 

vooral de niet-huurtoeslagontvangers dit verschil, omdat hun huurquote met s.0% gemiddeld zal stijgen. De 

huurtoeslagontvangers stijgen bruto met gemiddeld 3.3% en netto met 0.6%. De stijging van de huren wordt 

dus vooral gedragen door de niet-huurtoeslagontvangers. 
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4.9 Verdeling huurquoten naar inkomenscategorie en huurtoeslagontvangers 

Variant 1: Gematigde va riant 

Doelgroep Beschrijving 

BBSH-doelgroep Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

BBSH-modaal Gemiddelde bruto hq 

Gemmidelde netto hq 
Bovenmodaal Gemiddelde bruto hq 

Gemmidelde netto hq 
Totaal Gemiddelde bruto hq 

Gemmidelde netto hq 

Variant 2: Spreidings variant 

Doelgroep Beschrijving 

BBSH-doelgroep Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

BBSH-modaal Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

Bovenmodaal Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

Totaal Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

Variant 3: Harmonisatie va riant 

Doelgroep Beschrijving 

BBSH-doelgroep Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

BBSH-modaal 

Bovenmodaal 

Totaal 

Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 
Gemiddelde brute hq 
Gemmidelde netto hq 
Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

Variant 4: Maxima le variant 

Beschrijving 

BBSH-doelgroep Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

BBSH-modaal Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

Bovenmodaal Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

Totaal Gemiddelde bruto hq 
Gemmidelde netto hq 

Geen huurtoeslagontvanger 

Referentie. Jaar 5 

20.9% 

20.9% 

21.4% 

21.4% 

14.6% 

14.6% 

19.8% 

19.8% 

21 .6% 

21 .6% 

21.2% 

21 .2% 

14.4% 

14.4% 

19.7% 

19.7% 

Geen huurtoeslagontvanger 

Referentie. Jaar 5 

20.9% 

20.9% 

21.4% 

21 .4% 

14.6% 

14.6% 

19.8% 

19.8% 

20.7% 

20.7% 

21.7% 

21 .7% 

15.0% 

15.0% 

20.1% 

20.1% 

Geen huurtoeslagontvanger 

Referentie. Jaar 5 

20.9% 21.7% 

20.9% 21.7% 

21.4% 25.6% 

21.4% 25.6% 

14.6% 
14.6% 

19.8% 

19.8% 

17.3% 
17.3% 

23.4% 

23.4% 

Huurtoeslagontvanger Totaal 

Referentie Jaar 5 Referentie 

44.4% 

26.9% 

33.1 % 

27.1% 

41.9% 

26.9% 

42.6% 

25.5% 

31.0% 

26.0% 

40.8% 

25.6% 

43 .2% 

26.5% 

23.1% 

22.2% 

14.6% 

14.6% 

28.1% 

22.5% 

Huurtoeslagontvanger Totaal 

Referentie Jaar 5 Referentie 

44.4% 

26.9% 

33.1% 

27.1% 

41 .9% 

26.9% 

43.5% 

25.7% 

310% 

26.9% 

40.8% 

25.9% 

Huurtoeslagontvanger 

Referentie Jaar 5 

44.4% 45.9% 

26.9% 26.6% 

33.1% 316% 

27.1% 26.0% 

41 .9% 

26.9% 

43.1% 

26.5% 

43.2% 

26.5% 

23.1% 

22.2% 

14.6% 

14.6% 

28.1% 

22.5% 

Totaal 

Referentie 

43.2% 

26.5% 

23.1% 

22 .2% 
14.6% 

14.6% 

28.1% 

22.5% 

Jaar 5 

41 .5% 

25.3% 

221% 

21 .6% 

14.4% 

14.4% 

26.5% 

21 .6% 

Jaar 5 

42.9% 

25.5% 

23.0% 

22.4% 

15.0% 

15.0% 

27.5% 

22.2% 

Jaar 5 

44.7% 

26.4% 

26.2% 

25.6% 
17.3% 

17.3% 

29.0% 
24.3% 

Geen huurtoeslagontvanger Huurtoeslagontvanger Totaal 

Referentie. 

20.9% 

20.9% 

21.4% 

21.4% 

14.6% 

14.6% 

19.8% 

19.8% 

Jaar 5 

19.8% 

19.8% 
27.2% 

27.2% 

18.4% 

18.4% 

24.8% 

24.8% 

Referentie Jaar 5 Referentie Jaar 5 

44.4% 

26.9% 

33.1% 

27.1% 

41 .9% 

26.9% 

49.7% 

27.5% 

34.0% 

27.6% 

45.2% 

27.5% 

43.2% 

26.5% 

23.1 % 

22 .2% 

14.6% 

14.6% 

28.1% 

22.5% 

49.5% 

27.5% 

28.3% 

27.2% 

18.4% 

18.4% 

31.5% 

25.7% 

Bij de gematigde variant is de huurquote van de niet-huurtoeslagontvangers gemiddeld gezien nauwelijks 

verandert (0,1% verschil). Echter is de huurquote van de doelgroep tot de BBSH-inkomensgrens toegenomen 

met 0.7%, terwijl de huurquoten van de overige categorieen zijn afgenomen met 0.2%. Bij de 

huurtoeslagontvangers zijn de huurquoten van alle doelgroepen afgenomen. Dit is zowel bruto als netto van 

toe passing. 

Bij de spreidingsvariant zijn de huurquoten van de niet-huurtoeslagontvangers toegenomen. Alleen de 

huurquoten van de huurders zonder huurtoeslag behorende tot de BBSH-doelgroep zijn afgenomen. De 

gemiddelde huurquoten van alle huurtoeslagontvangers zijn afgenomen. In totaal zijn de huurquoten voor de 

BBSH-doelgroep afgenomen, terwijl de netto-huurquoten voor de middeninkomens en bovenmodale 

inkomens zijn toegenomen. 
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Bij de harmonisatie variant zijn de huurquoten van alle niet-huurtoeslagontvangers gestegen, vooral bij de 

middengroepen. De huurquoten van de huurtoeslagontvangers nemen bruto toe, maar netto af. De netto 

huurquoten van de huurtoeslagontvangers en die niet-huurtoeslagontvangers komen na S jaar dichter bij 

elkaar te liggen (26.5% tov 23.4%). 

Bij de maximale variant nemen ook de huurquoten van de huurtoeslagontvangers toe, maar relatief het 

minste (0,6%). Echter betreft dit de netto huurquote. De bruto huurquoten zijn wel toegenomen (met 

gemiddeld 3.3%). De huurquoten van de BBSH doelgroep zonder huurtoeslag zijn zelfs afgenomen, 

waarschijnlijk omdat deze groep sterk is afgenomen. Met name de groep tussen bbsh en modaal zonder 

huurtoeslag draagt het grootste deel van de huurverhogingen (van 21.4% naar 27.2%). 
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4.10 Dure en goedkope scheefheid 

4.10.1Huurder gekoppeld aan huurwoning, in aantallen 

Variant 1: Gematigde variant 

Doelgroep BBSH-doelgroep BBSH-modaal Bovenmodaal Totaal 

Goedkoop 80 99 10 189 

Betaalbaar 67 155 34 256 

Duur 8 28 7 43 

Geliberaliseerd 6 6 

Totaal 155 288 51 494 

Variant 2: Spreidings variant 

Doelgroep BBSH-doelgroep BBSH-modaal Bovenmodaal Totaal 

Goedkoop 56 97 5 158 

Betaalbaar 76 153 45 274 

Duur 10 25 21 56 

Geliberaliseerd 3 3 6 

Totaal 142 278 74 494 

Variant 3: Harmonisatie variant 

Doelgroep BBSH·doelgroep BBSH-modaal Bovenmodaal Totaal 

Goedkoop 44 70 4 118 

Betaalbaar 65 127 31 223 

Duur 29 41 25 95 

Geliberaliseerd 15 32 11 58 
Tota al 153 270 71 494 

Variant 4: Maximale variant 

Doelgroep BBSH·doelgroep BBSH·modaal Bovenmodaal Totaal 

Goedkoop 26 33 1 60 
Betaalbaar 63 121 18 202 

Duur 49 82 39 170 
Geliberaliseerd 15 34 13 62 

Tota al 153 270 71 494 
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4.10.2 Goedkope en du re scheefheid in enge en brede zin, eind jaar 5 

Variant 1 • Gematigde variant Beschrijving Aanta l begin jaar 1 %begin jaar 1 Aantal eind jaar 5 % eind jaar 5 

Goedkope scheefheid Exel. Middenklasse 52 10.5% 44 8.9% 
Incl. Middenklasse 289 58.5% 298 60.3% 

Dure scheefheid Exel. Middenklasse 12 2.0% 8 1.6% 
Incl. Middenklasse 36 6.9% 42 8.5% 

Variant 2• Spreidings variant Beschrijving Aanta l begin jaar 1 %begin jaar 1 Aantal eind jaar 5 % eind jaar 5 

Goedkope scheefheid Exel. Middenklasse 52 10.5% 50 10.1% 
Incl. Middenklasse 289 58.5% 300 60.7% 

Dure scheefheid Exel. Middenklasse 12 2.4% 10 2.0% 
Incl. Middenklasse 36 6.9% 38 7.7% 

Variant 3• Harmonisatie variant Beschrijving Aantal begin jaar 1 %begin jaar 1 Aantal eind jaar 5 % eind jaar 5 

Goedkope scheefheid Exel. Middenklasse 52 10.5% 35 7.1 % 
Incl . Middenklasse 289 58.5% 232 47.0% 

Dure scheefheid Exel. Middenklasse 12 2.0% 44 8.9% 
Incl. Middenklasse 36 6.9% 117 23.7% 

Variant 4• Maximale variant Beschrijving Aantal begin jaar 1 %begin jaar 1 Aanta l eind jaar 5 % eind jaar 5 

Goedkope scheefheid Exel. Middenklasse 52 10.5% 19 3.8% 
Incl. Middenklasse 289 58.5% 173 35.0% 

Dure scheefheid Exel. Middenklasse 12 2.0% 64 13.0% 
Incl. Middenklasse 36 6.9% 180 36.4% 

Uit bovenstaande tabel kan de goedkope en dure scheefheid worden bepaald. Dit is afhankelijk van de 

omschrijving van scheefheid. In enge zin houdt goedkope scheefheid in dat huurders met een bovenmodaal 

inkomen in een goedkope of betaalbare woning wonen. In brede zin worden ook de huurders met een 

inkomen tussen de BBSH-doelgroep en modaal meegenomen. Dit geldt ook voor dure scheefheid. Beide 

varianten zijn meegenomen in onderstaande tabel. 

In de gematigde variant is de scheefheid 60.3%. De scheefheid is dan toegenomen ten opzichte van S jaar 

geleden. Dit is echter niet redelijk om aan te nemen, omdat de doelgroep tot aan modaal ook grotendeels is 

aangewezen op de huurwoningmarkt. Wanneer de scheefheid exclusief de middenklasse wordt berekend is 

deze nog 8.9%. Dit betekent een afname. Hetzelfde geldt voor de dure scheefheid, deze is 8.5% wanneer 

rekening wordt gehouden met de middenklasse, een toename. 

Bij de spreidings variant is de goedkope scheefheid (excl. middenklasse) afgenomen van 10.5% naar 10.1%. De 

du re scheefheid inclusief de middenklasse is toegenomen van 6.9% naar 7.7%. Door de toenemende huurprijs 

zijn meer huurders te duur gaan wonen, en minder huurders te goedkoop. 

Bij de harmonisatie variant is door de verhoging van de huurprijzen bij liberalisatie de goedkope scheefheid 

afgenomen, en de dure scheefheid toegenomen. De goedkope scheefheid bedraagt nog 7.1% en de dure 

scheefheid is 23.7%. 

Bij de maximale variant is de goedkope scheefheid zowel exclusief als inclusief middenklasse sterk 

afgenomen. In enge zin bedraagt deze nog slechts 3.8%. De dure scheefheid is daarentegen toegenomen van 

6.9% naar 36.4%. Dit wil zeggen dat veel huishoudens met een inkomen tot modaal in een dure woning 

wonen. 
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4.11 Aantal vrijgekomen woningen eind jaar 5 per huurcategorie 

Doelgroep Referentie Gematigde variant Spreidingsvariant Harmonisatievariant Maximale variant 

Goedkoop 13 13 13 2 2 
Betaalbaar 21 21 21 12 12 
Duur 6 1 1 12 12 
Geliberaliseerd 9 9 
Totaal 35 288 51 494 

Uit bovenstaande ta be I blijkt dat bij de gematigde variant en de spreidingsvariant jaarlijks evenveel woningen 

vrijkomen per huurcategorie. Dit geldt ook voor de harmonisatievariant en maximale variant. Ten opzichte 

van het referentiejaar lijken de eerste twee varianten hier het meeste op. 

Naarmate hogere huurverhogingen plaatsvinden, door de streefhuur aan te passen, komen er minder 

goedkope en betaalbare woningen vrij. Dit komt de slaagkansen van huurders die een woning in deze 

categorie zoeken niet ten goede. 
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4.12 Verdeling huurtoeslagontvangers naar inkomenscategorie 

Variant 1 Geen huurtoeslag Huurtoeslagontvanger Totaal 
Doelgroep % referentie %jaar 5 % referentie %jaar 5 Bedrag referentie Bed rag jaar 5 % referentie %jaar5 

BBSH·doelgroep 1.6% 1.4% 29.4% 27.3% €1 39 €141 31.0% 28.7% 
BBSH·modaal 46.6% 51 .2% 8.1% 5.1% €73 €62 54.7% 56.3% 
Bovenmodaal 14.4% 15.0% 14.4% 15.0% 
totaal 62.6% 67.6% 37.4% 32.4% €125 €128 100.0% 100.0% 

Variant 2 Geen huurtoeslag Huurtoeslagontvanger Totaal 
% referentie %jaar 5 % referentie %jaar 5 Bedrag referentie Bedrag jaar 5 % referentie % jaar 5 

BBSH·doelgroep 1.6% 0.8% 29.4% 27.9% €139 €146 31 .0% 28.7% 
BBSH-modaal 46.6% 48.4% 8.1% 7.9% €73 €52 54 .7% 56.3% 
Bovenmodaal 14.4% 15.0% 0.0% 14.4% 15.0% 
totaal 62.6% 64.2% 37.4% 35.8% €125 €125 100.0% 1000% 

Variant 3 Geen huurtoeslag Huurtoeslagontvanger Totaal 
Doelgroep % referentie %jaar5 % referentie % jaar 5 Bedrag referentie Bed rag jaar 5 % referentie %jaar5 

BBSH·doelgroep 1.6% 1.2% 29.4% 22.5% €1 39 €160 310% 23.7% 
BBSH-modaal 46.6% 52.8% 8.1% 5.7% €73 €70 54.7% 58.5% 
Bovenmodaal 14.4% 17.8% 0.0% 14.4% 17.8% 
totaal 62 .6% 71 .9% 37.4% 28.1% €125 €142 100.0% 100.0% 

Variant 4 Geen huurtoeslag Huurtoeslagontvanger Totaal 
Doelgroep % referentie %jaar5 % referentie % jaar 5 Bedrag referentie Bed rag jaar 5 % referentie %jaar5 

BBSH-doelgroep 1.6% 0.2% 29.4% 23.5% €139 €182 31.0% 23.7% 
BBSH-modaal 46.6% 49.0% 8.1% 9.5% €73 €81 54.7% 58.5% 
Bovenmodaal 14.4% 17 .8% 14.4% 17.8% 
totaal 62.6% 67.0% 37.4% 33.0% €125 €152 100.0% 100.0% 

Bij de gematigde variant is de BBSH-doelgroep licht afgenomen van 31.0% naar 28.7%, terwijl de doelgroep 

tot modaal is toegenomen van 54.7% naar 56.3%. Het aantal h uurtoeslaggebrui kers is hierdoor ook 

afgenomen met ongeveer 2% in de doelgroep tot BBSH. Het bedrag dat een huishouden in deze categorie 

gemiddeld ontvangt is echter toegenomen van €139 naar €141. Het aandeel huurtoeslagontvangers in de 

doelgroep tot modaal is verschoven met 3% naar niet-huurtoeslagonvangers. Het gemiddelde bedrag is 

bovendien ook afgenomen. Het aandeel huurtoeslagontvangers is afgenomen met 5%. 

Bij de spreidingsvariant zijn de totalen per doelgroep hetzelfde als bij de gematigde variant, de deelgroepen 

verschillen echter. Zo is het aantal huurtoeslagontvangers in de middengroepen nauwelijks afgenomen, 

waardoor het aantal huurtoeslagontvangers ook hoger ligt. Het bedrag aan huurtoeslag is gemiddeld gezien 

gelijk gebleven, echter per doelgroep versch ilt dit sterk. Bij de BBSH-doelgroep is het bedrag toegenomen van 

€139 naar €146. Bij de midden inkomens is het gemiddelde bedrag afgenomen van €73 naar €52. 

Bij de harmonisatie variant neemt het aandeel huurtoeslagontvangers af. Deze afname ontstaat met name in 

de BBSH-doelgroep. De lagere inkomensgroepen maken echter per ontvanger meer gebruik van de 

huurtoeslag {€160 ipv 139). Bij de middeninkomens neemt het absolute bedrag af, maar vergeleken met de 

eerste twee varianten ligt het bedrag hoger (€70 ipv €62 en €52). 

Bij de maximale variant is de ontwikkeling van de doelgroepen hetzelfde als bij de harmonisatie variant. e 

BBSH doelgroep is afgenomen van 31.0% naar 23.7%. Zowel voor de lagere inkomens als voor de 

middeninkomens ishet bedrag aan huurtoeslag toegenomen (van €139 naar €182 en van €73 naar €81) Het 

aandeel huurtoeslagontvangers in de middenklasse is zelfs toegenomen. 
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4.13 Gemiddelde huurtoeslag per bewoner & gemiddeld aantal huurtoeslagontvangers 

- BBSH-modaal aantal 

Variant 1: Gematigde variant Variant 2: Spreidings variant 
- BBSH-<loelgroep aantal 

Gerriddeld HT 

BBSli-moda> HT 
200 200 - - BBSH-<loelgroep HT 

1BO 1BO 

160 160 

140 140 

120 120 

100 100 

BO BO 

60 60 

40 40 

20 20 

referentie jaar 1 jaar 2 jaar3 jaar4 jaarS referentie jaar 1 jaar2 jaar3 jaar4 jaarS 

Variant 3: Harmonisatie variant Variant 4: Maximale variant 

200 200 

180 1BO € 182 

160 € 160 160 

140 140 

120 120 

100 100 

BO BO 

60 60 

40 40 

20 20 

referentie jaar 1 jaar2 jaar 3 jaar4 jaar5 referentie jaar 1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 

Gemidde/de huurtoeslag per bewoner 

Bij de gematigde variant is het bed rag aan huurtoeslag gestegen van €125 naar €128. Per doelgroep is echter 

een andere ontwikkeling te onderscheiden. Het bed rag bij de lagere inkomens is toegenomen en het bedrag 

bij de hogere inkomens is afgenomen. Bij de spreidings variant blijft de gemiddelde huurtoeslag per bewoner 

exact gelijk. Het verschil tussen de hogere en lagere inkomens is echter groter dan bij de gematigde variant. 

Bij de harmonisatievariant neemt het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag toe van €125 naar €142. Het 

bed rag bij de lagere inkomens is sterker gestegen dan bij vorige varianten terwijl het bed rag aan huurtoeslag 

bij de middeninkomens nauwelijks gedaald is. Bij de maximale variant is eenzelfde beeld zichtbaar. Hierbij 

zijn echter bij beide groepen de bedragen aan huurtoeslag gestegen. 

Gemiddeld aantal huurtoeslagontvangers 

Bij de gematigde variant is het totale aandeel huishoudens dat huurtoeslag ontvangt afgenomen. Het 

aandeel huishoudens in de laagste inkomenscategorie dat huurtoeslag ontvangt is ongeveer gelijk gebleven, 

terwijl het aandeel uit de doelgroep BBSH-modaal is afgenomen. Bij de spreidingsvariant is het totale aandeel 

aan huurtoeslagontvangers eveneens ongeveer gelijk gebleven. Hierbij ligt het aantal huurtoeslagontvangers 

hoger dan bij de gematigde variant. Het verhogen van huurprijzen zorgt dus voor een toename in het aantal 

huurtoeslagontvangers. 

Bij de harmonisatievariant neemt het aandeel huurtoeslagontvangers sterk af. Deze afname vindt met name 

plaats in de BBSH doelgroep. Ook bij de maximale variant neemt het aandeel huurtoeslagontvangers af, met 

name in de BBSH doelgroep. De daling bij de harmonisatievariant is echter groter. Door het harmoniseren van 

huurprijzen neemt het aandeel huurtoeslagontvangers af. 
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4.14 Totaal bedrag aan huurtoeslag 

Variant 1: Gematigde variant 

300,000 E 

290,000 E 

280,000E 

270,000E 

260,000E 

250,000E 

240,000E 

230,000E 

220,000 E 

210,000E 

276,590 E 

referentie 

244.201 E 

)aar1 

Variant 3: Harmonisatie variant 

300,000€ 

290,000€ 

280,000E 

270,000€ 

260,000€ 

250,000€ 

240,000€ 

230,000€ 

220,000€ 

210,000€ 

276 ,590 E 

refereritie 

268,021 € 

jaar1 

240,467E 
235,536 E 

jaar2 jaar3 

271 ,811 E 

259,864€ 

jaar2 jaar3 

241,293E 

jaar 4 

246,859E 

jaar4 

243,899E 

jaar5 

236, 177 € 

jaar5 

Variant 2 Spreidings variant 

300,000E 

290,000E 

280,000E 

270,000E 

260,000E 

250,000€ 

240,000E 

230,000E 

220,000E 

210,000 E 

276,590 E 

referentie 

253,318( 

jaar1 

Variant 4: Maximale variant 

300,000€ 

290,000€ 

280,000€ 

270,000€ 

260,000E 

250,000E 

240,000 E 

230,000 E 

220,000E 

210,000E 

276,590€ 

referentie 

2B5i37E 

jaar 1 

I • hu-slagbe•ag I 

260,170 E 254,718E 
252,796E 

jaar2 jaar3 jaar4 

302,806 E 302.807E 300, 750 € 

jaar2 jaar3 jaar4 

Bij de gematigde corporatie is het huurtoeslaggebruik gemiddeld het laagst. In de eerste plaats is een daling 

zichtbaar, hierna weer een lichte stijging. 

Bij de spreidingsvariant verschilt het huurtoeslaggebruik ook sterk per jaar. In het eerste jaar neemt het sterk 

af, waarna weer een stijging te herkennen is. Het gemiddelde huurtoeslaggebruik ligt echter hoger dan bij de 

gematigde variant. 

De harmonisatievariant heeft in de eerste jaren een hoger totaal huurtoeslaggebruik dan de eerste twee 

varianten. Hierna neemt het huurtoeslaggebruik echter sterk af. Dit heeft met name te maken met de afname 

van de kernvoorraad door de hogere prijzen na huurverhoging. 

De maxima le variant zorgt tevens voor een maximaal gebruik aan huurtoeslag. Reeds in het eerste jaar is een 

stijging in het huurtoeslaggebruik te herkennen. Hierna neemt het totale gebruik langzaam af, maar blijft 

hoger dan de referentie. Een combinatie van een jaarlijkse huurverhoging met een harmonisatiebeleid zorgt 

dus voor eens sterke toename in het huurtoeslaggebruik. 
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4.15 Samenvattend per corporatie 

figuur 4.1 Verklaring tekens in tabel (pijlen) 

Teken Stijging of daling van 

"'"' Stijging >20% 

1'(1') Stijging 15% -20% 

"' Stijging 10% -15% 

(1') Stijging 5%-10% 

Geen -5%- 5% 

(-&- ) Daling 5%-10% 

"' Daling 10%- 15% 

-&- (-&- ) Daling 15%- 20% 

"'"' Daling <20% 

In de samenvattende tabellen zijn verschillende tekens gebruikt om met een snelle blik te kunnen zien water 

met de prestaties is gebeurd na 5 jaar. De pijlen die deze bewegingen aangeven zijn verklaard in 

bovenstaande tabel. Wanneer de pijl ' (~ )' gebruikt is betekent dit bijvoorbeeld dat de prestatie-indicator met 

5 tot 10 procent gedaald is ten opzichte van het referentiejaar. 
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CONCLUSIE GEMATIGDE CORPORATIE NA 5 JAAR 

Aspect Beschrijving Absoluut 

lnkomsten = financiele Jaarlijkse kasstroom (na afdacht helling) € 2.048.985 
middelden Financiele ruimte (ruimte om huurprijs te 33.2% 

verhogen) 

Bedrag huurtoeslag in % opbrengst 4.28% 

c: Prijssamenstelling van de Verdeling huurklassen 

"' voorraad • Goedkoop 38% a; 
.c 

• Betaalbaar 52% -~ 
"' • Duur 9% > 
=> • Geliberaliseerd 1% a. 
=> Gemiddelde huurprijs €361 0 

Gemiddelde huurprijs per huurklasse 
• Goedkoop €279 . Betaalbaar €391 . Duur €505 
• Geliberaliseerd €630 

Betaalbaarheid Gemiddelde huurprijs per doelgroep 
• BBSH-doelgroep €343 
• BBSH tot modaal €355 
• Bovenmodaal €421 

Gemiddelde huur tov maximaal redelijk per 
doelgroep 
• BBSH-doelgroep 67.8% 
• BBSH tot modaal 66.0% 
• Bovenmodaal 67.6% 

Bruto huurquote 
• Huurtoeslagontvangers 40.8% 
• Geen huurtoeslag ontvangers 19.7% 

c: 

"' Netto huurquote a; 
.c 

• Huurtoeslagontvangers 25.8% "' ·;:: 

"' • Geen huurtoeslag ontvangers 19.7% > 

"' E Dure scheefheid (incl. middenklasse) 42 
0 
<.> 

Goedkope scheefheid (excl. Middenkl.) => 44 
0 

Huisvesten primaire Aantal huishoudens behorende tot primaire 
doelgroep doelgroep (tot modaal) 

• BBSH-doelgroep 28.7% 
• BBSH tot modaal 56.3% 

Omvang kernvoorraad 
• Goedkoop 189 
• Betaalbaar 256 

Slaagkansen en Aantal woningen dat is vrijgekomen 
keuzemogelijkheden • Goedkoop 13 

• Betaalbaar 21 
• Duur 1 
• Geliberaliseerd 0 

~ Qj 
Huurtoestag Gemiddelde huurtoeslag alle ontvangers €128 

~ .c 
Gemiddeld aantal huurt. gebruikers 160 2 -~ 

><"' w > Totaal bedrag aan huurtoeslag €243.899 
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Tov 
referentie 

€-1 13.463 

+1 .8% 

+4.28% 

0% 
+1 % 
-1% 
0% 

-€4 

+€2 
-€8 
+€5 
+€5 

-€3 
-€7 
+€2 

-2.4% 
-1.2% 
-2.6% 

-1.1% 
-0.1% 

-1.1% 
-0.1% 

+6 

-8 

-2.3% 
+1 .6% 

+1 
+3 

0 
0 
-5 
0 

+€3 

-25 

-€32.691 

Relatief Conclusie 

-5.2% (-&-) 

+5.7% (1') 

0% = 
+2% = 
-10% "' 0% = 
-1 % = 

+1 % = 
-2% = 
+1 % = 
+1 % = 

-1% = 
-2% = 
0% = 

-8% (-&-) 
-4% = 
-9% (-&- ) 

-3% = 
-1 % = 

-4% = 
-1% = 

+17% 1'(1') 

-15% -&-(-&- ) 

-7% (-&- ) 
+3% = 

+1 % = 
+1 % = 

0% = 
0% = 

-83% "'"' 0% = 
+2% = 
-14% -&- (-&- ) 

-12% -&- (-&- ) 



CONCLUSIE SPREIDENDE CORPORATIE NA 5 JAAR 

Aspect Beschrijving Absoluut 

lnkomsten = financiele Jaarlijkse kasstroom (na afdracht hefting) € 2.131 .310 
middelden Financiele ruimte (ruimte om huurprijs te 30.7% 

verhogen) 

Bedrag huurtoeslag in % opbrengst 4.12% 

c Prijssamenstelling van de Verdeling huurklassen 
Q) voorraad • Goedkoop 32% o; 
.0 

• Betaalbaar 55% · ~ 
"' • Duur 11% > 
'5 • Geliberaliseerd 1% c. 
'5 Gemiddelde huurprijs €375 0 

Gemiddelde huurprijs per huurklasse 
• Goedkoop €282 
• Betaalbaar €393 
• Duur €521 
• Geliberaliseerd €630 

Betaalbaarheid Gemiddelde huurprijs per inkomen 
• BBSH-doelgroep €353 
• BBSH tot modaal €375 
• Bovenmodaal €438 

Gemiddelde huur tov maximaal redelijk per 
doelgroep 
• BBSH-doelgroep 69.7% 
• BBSH tot modaal 68.9% 
• Bovenmodaal 70.2% 

Brutto huurquote 
• Huurtoeslagontvangers 40.8% 

c 
• Geen huurtoeslag ontvangers 20.1 % 

Q) 
Netto huurquote o; 

.0 
• Huurtoeslagontvangers 25.9% "' ·;:: 

"' • Geen huurtoeslag ontvangers 20.1 % > 
Q) 

E Dure scheefheid (incl. middenklasse) 38 
0 
~ Goedkope scheefheid (excl. Middenkl.) 50 ::s 
0 

Huisvesten primaire doelgroep Aantal huishoudens behorende tot primaire 
doelgroep (tot modaal) 
• BBSH-doelgroep 28.7% 
• BBSH tot modaal 56.3% 

Omvang kemvoorraad 
• Goedkoop 158 
• Betaalbaar 274 

Slaagkansen en Aantal woningen dat is vrijgekomen 
keuzemogelijkheden • Goedkoop 13 

• Betaalbaar 21 
• Duur 1 
• Geliberaliseerd 0 

~Qi Huurtoeslag Gemiddelde huurtoeslag alle ontvangers €125 
~ .c 

Gemiddeld aantal huurt. gebruikers 177 2 -~ 
><"' w > Totaal bedrag aan huurtoeslag €263.325 
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Tov 
referentie 

€-31.138 

-0.7% 

+4.12% 

-6% 
+5% 
+1 % 
0% 

+€10 

+€5 
-€6 

+€21 
+€5 

+€7 
+€10 
+€19 

-0.6% 
+2.0% 
-0.2% 

-1 .1% 
+0.3% 

-1 .0% 
+0.3% 

+2 

-2 

-2.3% 
+1 .6% 

-30 
+21 

0 
0 
-5 
0 

0 

-8 

-€13.265 

Relatief Conclusie 

-1 .4% = 
-2.2% = 

"' 
-16% "' +10% "' +10% "' 0% = 

2.7% (1') 

+2% = 
-2% = 
+4% = 
+1 % = 

+2% = 
+3% = 
+5% (1') 

-2% = 
+6% (1') 
-1 % = 

-4% = 
+2% = 

-4% = 
+2% = 
+6% ('f') 

-4% = 

-7% ("') 
+3% = 

-16% "'("') 
+8% (1') 

0% = 
0% = 

-83% "'"' 0% = 

0% = 
-4% = 
-5% ("') 



CONCLUSIE HARMONISERENDE CORPORATIE NA 5 JAAR 

Aspect Beschrijving Absoluut 

lnkomsten = financiele Jaarlijkse kasstroom (na afdracht hefting) €2.445.900 
middelden Financiele ruimte (ruimte om huurprijs te 20.5% 

verhogen) 

Bedrag huurtoeslag in % opbrengst 3.61 % 

c: Prijssamenstelling van de Verdeling huurklassen ., 
voorraad • Goedkoop 24% Qj 

..c 
• Betaalbaar 45% "' ·;:: 

"' • Duur 19% > 
'5 • Geliberaliseerd 12% a. 
'5 Gemiddelde huurprijs €428 0 

Gemiddelde huurprijs per huurklasse 
• Goedkoop €277 
• Betaalbaar €401 
• Duur €520 
• Geliberaliseerd €689 

Woonlasten en betaalbaarheid Gemiddelde huurprijs per inkomen 
• BBSH-doelgroep €369 
• BBSH tot modaal €428 
• Bovenmodaal €502 

Gemiddelde huur tov maximaal redelijk per 
doelgroep 
• BBSH-doelgroep 76.5% 
• BBSH tot modaal 79.3% 
• Bovenmodaal 84.0% 

Brutto huurquote 
• Huurtoeslagontvangers 43.1% 

c: 
• Geen huurtoeslag ontvangers 23.4% 

., 
Netto huurquote Qj 

..c • Huurtoeslagontvangers 26.4% ·~ 
"' • Geen huurtoeslag ontvangers 23.4% > ., 
E Dure scheefheid (incl. middenklasse) 117 
0 
£ Goedkope scheefheid (excl. Middenkl.) 35 ::J 
0 

Huisvesten primaire doelgroep Aantal huishoudens behorende tot primaire 
doelgroep (tot modaal) 
• BBSH-doelgroep 23.7% 
• BBSH tot modaal 58.5% 

Omvang kernvoorraad 
• Goedkoop 118 
• Betaalbaar 223 

Slaagkansen en Aantal woningen dat is vrijgekomen 
keuzemogelijkheden • Goedkoop 2 

• Betaalbaar 12 
• Duur 12 
• Geliberaliseerd 9 

~a; 
Huurtoeslag Gemiddelde huurtoeslag alle ontvangers €142 

~ ..c 
Gemiddeld aantal huurt. gebruikers 139 .!! -~ 

)("' w > Totaal bedrag aan huurtoeslag €236.177 
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Tov 
referentie 

+ € 283.452 

-10.9% 

+3.61 % 

-14% 
-6% 
+9% 

+1 1% 

+€63 

= 
+€2 
+€20 
+€64 

+€23 
+€63 
+€83 

+5.9% 
+12.4% 
+13.6% 

+1.2% 
+3.6% 

-0.5% 
+3.6% 

+81 

-1 7 

-7.3% 
+3.8% 

-70 
-30 

-9 
-9 
+6 
+9 

+€17 

-46 

-€40.413 

Relatief Conclusie 

+13.1% 1'(1') I 
-34.7% "'"' I 

1'= 

-37% "'"' -12% "' +90% "'"' ++ "' +17.3% "' 
= = 

+1 % = 
+4% = 
+10% (1') 

+7% (1') 
+17% "' +20% 1'(1') 

+20% 1'(1') 
+37% "'"' +46% "'"' 
+3% = I 
+18% 1'(1') 

-2% = 
+18% 1'(1') 

++ "'"' -63% "'"' 
-24% "'"' +7% (1') 

-37% "'"' -12% "'("') 

-69% "'"' -43% "'"' +100% "'"' ++ "'"' +14% 1'(1') 

-25% "'"' -15% "'("') 



CONCLUSIE MAXIMALE CORPORATIE NA 5 JAAR 

Aspect Beschrijving Absoluut 

lnkomsten = financiele middelden Jaarlijkse kasstroom (na afdracht heffing) €2.650.732 

Financiele ruimte (ru imte om huurprijs te 13.8% 
verhogen) 

Bedrag huurtoeslag in % opbrengst 3.34% 

c: Prijssamenstelling van de voorraad Verdeling huurklassen 

"' • Goedkoop 12% Q; 
.0 • Betaalbaar 41 % "' ·;:: 

"' • Duur 34% > 
5 • Geliberaliseerd 13% a. 
5 Gemiddelde huurprijs €463 0 

Gemiddelde huurprijs per huurklasse 
• Goedkoop €288 
• Betaalbaar €398 
• Duur €520 
• Geliberaliseerd €684 

Woonlasten en betaalbaarheid Gemiddelde huurprijs per inkomen 
• BBSH-doelgroep €407 
• BBSH tot modaal €463 
• Bovenmodaal €535 

Gemiddelde huur tov maximaal redelijk 
per doelgroep 
• BBSH-doelgroep 84.2% 
• BBSH tot modaal 85.9% 
• Bovenmodaal 89.5% 

Netto huurquote 
• Huurtoeslagontvangers 45.2% 
• Geen huurtoeslag ontvangers 24.8% 

c: 

"' Netto huurquote Q; 
.0 

• Huurtoestagontvangers 27.5% "' ·;:: 

"' • Geen huurtoeslag ontvangers 24.8% > 

"' E Dure scheefheid (incl. middenklasse) 180 
0 
.B Goedkope scheefheid (excl. Middenkl. ) 19 :::> 
0 

Huisvesten primaire doelgroep Aantal huishoudens behorende tot 
primaire doelgroep (tot modaal) 
• BBSH-doelgroep 23.7% 
• BBSH tot modaal 58.5% 

Omvang kemvoorraad 
• Goedkoop 60 
• Betaalbaar 202 

Slaagkansen en Aantal woningen dat is vrijgekomen 
keuzemogelijkheden • Goedkoop 2 

• Betaalbaar 12 
• Duur 12 
• Geliberaliseerd 9 

E~ 
Huurtoeslag Gemiddelde huurtoeslag alle ontvangers €152 

2 -~ Gemiddeld aantal huurt. gebruikers 163 
)( "' w > Totaal bedrag aan huurtoeslag €298.262 
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Tov 
referentie 

+€488.275 

-17.5% 

+3.34% 

-26% 
-10% 
+24% 
+12% 

+€98 

+€11 
-€1 

+€20 
+€59 

+€61 
+€98 
+€116 

+13.6% 
+19.0% 
+19.0% 

+3.3% 
+5.0% 

+0.6% 
+5.0% 

+144 

-33 

-7.3% 
+3.8% 

-128 
-51 

-9 
-9 
+6 
+9 

+€27 

-22 

+€21 .672 

Relatief Conclusie 

22.6% "'"' -55.7% "'"' 
= 

-68% "'"' -20% -&-(-&- ) 
++ "'"' ++ "'"' +27% "' 

+4% = 
= = 

+4% = 
+9% ('fl ) 

+18% 'f' ('f' ) 
+27% "'"' +28% "'"' 
+46% "'"' +57% "'"' +64% "'"' 
+8% ('fl) 
25% "'"' 
+2% = 
+25% "'"' ++ "'"' -63% "'"' 
-24% "'"' +7% ('fl ) 

-68% "'"' -20% "'"' 
-69% "'"' -43% "'"' +100% "'"' ++ "'"' +22% "'"' +12% -&- (-&- ) 

+8% ('fl ) 


