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bedanken. Allereerst mijn begeleiders van mijn afstudeeronderzoek, te weten Jos Smeets 
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Johan Conijn van het Centraal Fonds Volkshuisvesting bedanken voor de input bij de 

opstelling van mijn uiteindelijke onderzoeksvragen. En tevens voor het beschikbaar stellen 

van vertrouwelijke gegevens, zodat ik mijn afstudeeronderzoek kon afronden. 

Ais laatste maar zeker niet als minste wil ik mijn ouders, verdere familie en vrienden 

bedanken voor de support tijdens het afstuderen. Ook hun input voor mijn afstuderen heb ik 

zeer op prijs gesteld. 

Verder wens ik u veelleesplezier. 

Van de auteur, 

Ella Stoop 
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Figuur 1 

Samenvatting 

Woningcorporaties hebben de taak om te investeren in activiteiten die in relatie staan tot hun 

huurvoorraad. Deze activiteiten dienen binnen de prestatievelden in het BBSH te vallen, 

deze prestatievelden luiden: 

Passende huisvesting van de doelgroep 

• Kwaliteit van het woningbezit in stand houden 

Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 

• Bevorderen van leefbaarheid in wijken en buurten 

Investeren in wonen en zorg 

Waarborgen van de financiele continu'lteit 

De investeringen in activiteiten binnen de prestatievelden zullen (voor een deel) niet terug 

verdiend worden door de financiele resultaten van het gerealiseerde goed. Dit deel van de 

investering wordt in dit onderzoek onrendabel genoemd. Deze onrendabele investeringen 

dienen wei gefinancierd te worden. Het verkopen van een dee I van de sociale huurvoorraad 

is een van de middelen om onrendabele investeringen te financieren . Echter, de verkoop 

van sociale huurwoningen heeft geen onbeperkte mogelijkheden. Woningcorporaties moeten 

blijven zorgen voor voldoende socia Ie huurwoningen om huishoudens te huisvesten die niet 

(financieel) zelfstandig in hun eigen woningbehoefte kunnen voorzien . De verhouding tussen 

het financieel rendement dat ontstaat bij de verkoop van sociale huurwoningen en de 

huisvestingsmogelijkheden is schematisch weergegeven in figuur 1. De 

huisvestingsmogelijkheden van de doelgroep neemt af naarmate het financiele rendement 

toeneemt . 

Schematische weergave van verhouding financieel rendement en huisvestingsmogelijkheden 

van de doelgroep 
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Dit onderzoek gaat in op de verkoopmogelijkheden van sociale huurwoningen door 

woningcorporaties. Om de verkoopmogelijkheden in beeld te brengen is een model worden 

opgesteld . De volgende probleemstelling is hierbij opgesteld: 

"In welke mate kunnen woningcorporaties hun sociale huurwoningen verkopen aan 

particuliere huishoudens zonder dat dit afbreuk doet aan de huisvestingsmogelijkheden 

van de doelgroep?" 

Doelgroep van de woningcorporaties 

De doelgroep van de woningcorporaties is door de overheid gedefinieerd aan de hand van 

huishoudensinkomensgrenzen. Deze grenzen zijn over heel Nederland gelijk. Hierbij is de 

doelgroep door de overheid in twee verschillende doelgroepen opgesplitst. De eerste 

doelgroep wordt de primaire doelgroep genoemd. De prima ire doelgroep bestaat uit 

meerpersoonshuishoudens met een maximum bruto inkomen tot €27.950 en 

eenpersoonshuishoudens met een maximum bruto inkomen tot €20.600 per jaar (in 2008). 

De inkomensgrenzen van huishoudens van boven de 65 jaar zijn iets lager. Om tot de 

primaire doelgroep te horen dienen deze huishoudens wei een woning te huren. Wanneer de 

huur van deze woning onder de €526,89 per maand (in 2008) is dan kunnen de huishoudens 

uit de primaire doelgroep huurtoeslag ontvangen. De tweede doelgroep wordt door de 

overheid gedefinieerd als de doelgroep plus. Deze bestaat uit huishoudens met een bruto 

inkomen tot €33.000 per jaar. Deze huishoudens hebben geen recht op huurtoeslag, maar 

komen wei in aanmerking voor een socia Ie huurwoning. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 

deze huishoudens moeilijk aan een koopwoning kunnen komen zodat zij aangewezen zijn 

op woningen uit de sociale huursector. De overheid kijkt voor de bepaling van de doelgroep 

dus aileen naar huishoudensinkomens. 

V~~r de doelgroepbepaling wordt in dit onderzoek gekeken in welke mate huishoudens 

financieel zelfstandig in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien . De huishoudens die niet 

financieel zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien behoren in dit onderzoek tot de 

doelgroep. Voor de bepaling van de doelgroep wordt een koppeling gemaakt tussen vraag 

en aanbod. De vraag bestaat uit huishoudens met hun bruto inkomens. Het aanbod bestaat 

uit de totale woningvoorraad gemeten aan de hand van de WOZ-waarde van de woningen. 

De WOZ-waarde van de woning is gebaseerd op de verkoopwaarde en is zo een 

gedateerde verkoopprijs. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de WOZ-waarde over het 

jaar 2005. De huishoudensinkomens komen ook uit 2005. De gegevens uit 2005 zijn de 

meest recent beschikbare gegevens. 

Uit het BBSH blijkt dat woningcorporaties moeten voorzien in huisvesting voor huishoudens 

die (financieel) niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. In dit onderzoek is dit 

vertaald naar huishoudens die geen koopwoning kunnen kopen of een commerciele 

huurwoning kunnen huren. Deze huishoudens worden in dit onderzoek de doelgroep van de 
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woningcorporaties genoemd. De inkomensgrenzen van de doelgroep wordt gemeten aan de 

hand van de beschikbaarheid van betaalbare koopwoningen. In dit onderzoek is een 

betaalbare koopwoning, een woning die een WOZ-waarde heeft van maximaal 4,5 maal het 

bruto huishoudensinkomen. Indien per inkomensklasse meer huishoudens zijn dan 

beschikbare koopwoningen dan behoren de huishoudens uit deze inkomensklasse tot de 

doelgroep. 

De doelgroep is in dit onderzoek op twee manieren benaderd. De eerste benadering is door 

te stelien dat aile woningen in de woningmarktregio een koopwoning zijn. Deze benadering 

wordt in dit onderzoek de theoretische 'alles-koop' verdeling genoemd. V~~r de berekening 

zijn de huishoudens in acht verschillende inkomensklassen ingedeeld. De woningen zijn in 

acht WOZ-waardeklassen ingedeeld. De grenzen van deze WOZ-waardeklassen 

corresponderen min of meer met de grenzen van de huishoudensinkomensklassen. Per 

inkomensklasse is gekeken of er voldoende woningen beschikbaar zijn. Wanneer er niet 

voldoende passende woningen beschikbaar zijn dan behoren de huishoudens uit deze 

inkomensklasse tot de doelgroep in deze woningmarktregio. Indien er een tekort is aan 

woningen, dan wordt dit tekort meegenomen naar de volgende inkomensklasse. Op deze 

manier wordt duidelijk tot welke huishoudensinkomensgrens huishoudens niet in staat zijn 

om een koopwoning te kopen en dus tot de doelgroep behoren. 

Uit deze benadering is gebleken dat ongeveer de helft van de woningmarktregio's een 

doelgroep met huishoudensinkomensgrenzen kennen zoals deze bepaald is door de 

overheid (prima ire doelgroep en doelgroep plus). De andere he 1ft van de woningmarktregio's 

kennen een doelgroep met een huishoudensinkomensgrens hoger dan de bepaling door de 

overheid. In deze woningmarktregio's zijn dus meer huishoudens aangewezen op 

huisvesting via een sociale huurwoning dan volgens de overheid het geval zou zijn. Dit 

betekent dat de sociale woningmarkt in deze woningmarktregio's groter moet zijn dan de 

overheid bepaald heeft. 

Bij de tweede benadering worden de woningen onderverdeeld naar sociale huur- en 

koopwoningen. Vervolgens wordt gekeken hoe de huisvesting van de huishoudens per 

inkomensklasse in theorie zal zijn naar koop- en huurwoningen. Ook hier worden de acht 

corresponderende huishoudensinkomensklassen en WOZ-waardeklassen gebruikt. V~~r de 

berekening wordt eerst gekeken naar de beschikbaarheid van de koopwoningen (en 

commerciele huurwoningen). Indien er minder koopwoningen zijn dan huishoudens in de 

betreffende inkomensklasse dan zullen de overige huishoudens sociaal moeten huren. 

Allereerst zijn deze huishoudens ingedeeld in het goedkope en bereikbare deel van de 

sociale huurwoningen. Wanneer deze woningen allemaal 'verhuurd' zijn dan worden zij 

ingedeeld bij de dure huurwoningen van de woningcorporaties. Indien er meer 

koopwoningen zijn dan huishoudens per inkomensklasse dan wordt dit overschot 

meegenomen naar de volgende huishoudensinkomensklasse. De doelgroep wordt hier 
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t'1e.,,,nrml'1 door de huishoudens uit de inkomensklassen waarvoor niet voldoende n"",,~~mrl'e. 

koopwoningen beschikbaar zijn. 

Uit de theoretische 'koop-huur' verdeling bliJkl dat in het overgrote dee I van de 

woningmarktregio's de doelgroep bestaat uit de huishoudens uit de lagere inkomensklassen 

maar ook uit de inkomensklassen. Dil betekent dat er niet voldoende koopwoningen 

met een hoge WOZ-waarde zijn. Een aantal woningmarktregio's hebben een tekort aan 

passende Waardoor vooral de huishoudens met de inkomens moeile 

zullen hebben om passende woningen te vinden. Net zoals de theoretische 'alles-koop' 

verdeling blijkt dat de in veel woningmarktregio's hogere 

kennen dan door de overheid is bepaald. Hierdoor is de 

doelgroep dus groter in deze woningmarktregio's dan de overheid hanteert. 

Een kanttekening beide is dat de omvang van de doelgroep uiteindelijk 

lager zal uitvallen, omdat in deze benaderingen het vermogen van huishoudens niet is 

meegenomen. Dit vermogen is belangrijk voor het afsluiten van een Hoe hoger 

het vermogen des te de hypotheek zal zijn. Voornamelijk huizenbezitters zullen 

vermogen hebben opgebouwd omdat de WOZ-waarde van hun de afgelopen 

sterker t'1,:,,~t"'(''''n zal zijn dan hun huishoudensinkomen. 

Verkopen van sociale huurwoningen 

De van de hoeveelheid sociale huurwoningen die verkocht kunnen worden is 

gebaseerd op de bovengenoemde theoretische verdelingen al dan niet in combinatie met de 

werkelijke In de theoretlsche is gebleken dat de huishoudens uit de 

hogere inkomensklassen sociaal moeten huren. Uit de werkelijke huisvesting blijkt echter dat 

huishoudens uit de inkomensklassen niet massaal een woning huren in de sociale 

huursector. Hierdoor moeten huishoudens uit (midden) inkomensklassen die uit de 

theoretische verdeling in staat worden geacht om financieel in hun 

woningbehoefte te kunnen vaak ook sociaal huren. Dit houdt wei in dat dit deel van 

de socia Ie huurvoorraad verkocht kan worden. Om dit deel exact Ie berekenen is een model 

OP'Je~;tela. Dil model is op de cd-rom in hel achterblad te vinden. 

Het model geeft inzicht in de huidige woningmarkt en de verkoopmogelijkheden op het 

schaalniveau van de woningmarktregio. Het is dan ook een instrument om een voorspelling 

te doen over de ruimte om socia Ie huurwoningen te verkopen aan particuliere huishoudens 

op dit schaalniveau. Indien representatieve informatie beschikbaar is op gemeentelijk 

schaalniveau dan is het mogelijk om dit schaalniveau uitspraken Ie doen. 

Binnen het model kan gekozen worden voor drie scenario's om het aantal te verkopen 

sociale huurwoningen te berekenen. Het eerste scenario is de koppeling tussen de 

werkelijke huisvesting en de theoretische 'koop-huur' verdeling. De sociale huurwoningen 

die verkocht kunnen worden bestaat uit het aantal sociale huurwoningen dat in werkelijkheid 
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wordt bewoond door huishoudens uit inkomensklassen die 

hoeven te huren. 

de theorie niet sociaal 

Het tweede scenario is de tussen de werkelijke en de theoretische 

'alles-koop' verdeling. Het aantal sociale huurwoningen dat verkocht kan worden bestaat uit 

de socia Ie huurwoningen die in bewoond worden door huishoudens uit de 

inkomensklassen die volgens de theoretische verdeling financieel zelfstandig in hun 

woningbehoefte kunnen voorzien. 

In het derde scenario is geen rekening gehouden met de werkelijke huisvesting. Dit scenario 

is op de theoretische verdeling. Het aantal sociale huurwoningen dat 

verkocht kan worden bestaat het verschil tussen het aantal socia Ie huurwoningen dat nu in 

het bezit is van de woningcorporatie en het aantal socia Ie dat de 

theoretische verdeling nodig is. 

Uit het model blijkt dat, afhankelijk van het gekozen scenario, er in elke woningmarktregio 

ruimte is om sociale huurwoningen te verkopen. De snelheid waarmee deze sociale 

huurwoningen verkocht kunnen worden is echier afhankelijk van het aantal woningen dat 

vrijkomt door mutatie en de van het soda Ie De groei van het 

huurwoningbestand komt door de nieuwbouw en aankoop van sociale Het 

huurwoningbestand krimpt wanneer socia Ie huurwoningen worden gesloopt. 

Veel socia Ie huurwoningen worden verkocht wanneer de woningen muteren. De 

woningcorporaties zullen moeten blijven voorzien in huisvesting van de doelgroep. Wanneer 

w("nirln("()rr)()r::ltij~~ sociale huurwoningen verkopen bij het vrijkomen van deze woningen 

betekent dit dat het aantal van socia Ie huurwoningen aan de doelgroep 

afneemt. Deze huishoudens moeten dan langer op een socia Ie huurwoning wachten. Veel 

woningmarktregio's kennen een laag aantal toewijzingen van sodale huurwoningen en in 

veel woningmarktregio's is het om het aantal te verhogen. Dit 

betekent dat er minder socia Ie huurwoningen verkocht kunnen worden bij mutatie. Wellicht 

dienen sociale huurwoningen te worden om aan het gewenste aantal 

toewijzingen te voldoen. Wanneer het aantal toewijzingen kan afnemen dan kunnen er weer 

meer sociale huurwoningen verkocht worden. het blijven van het aantal 

toewijzingen is het aantal sociale huurwoningen dat verkocht kan worden gelijk aan de 

van het huurwoningbestand van de woningcorporaties. 

In het model is rekening gehouden met het gewenste aanta' toewijzingen. Afhankelijk van 

het beleid in de woningmarktregio kan het gewenste aantal toewijzingen naar beneden of 

naar boven worden. In het model wordt ook rekening gehouden met het feit dat 

het aantal een stuk ligt dan het aanta!. 

Wanneer in het model gekozen wordt voor het aanhouden van het eallSeer(le aantal dan 

kunnen er minder soda Ie huurwoningen verkocht worden. 

Naast de verkoop bij mutatie kunnen de sociale huurwoningen ook verkocht worden aan de 

zittende huurder. Naarmate de huishoudensinkomens zijn meer huishoudens 
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gei'nteresseerd in het kopen van de eigen socia Ie huurwoningen. In de woningmarktregio·s. 

waar relatief vee I huishoudens uit de hogere inkomensklassen in sociale huurwoningen 

wonen, zal hierdoor een verkoopmarkt ontstaan. 

Het model kan als beleidsinstrument worden door gemeenten en woningcorporaties. 

Een het gebruik van het model is dat binnen de woningmarktregio verschillen 

kunnen zijn. zodat de hiervoor ook verschillen. De 

woningmarktregio's anders dan in Amsterdam en stad Groningen meerdere 

gemeenten en de woningmarkt kan per verschillen. Voordat er maatregelen 

worden genomen is het verstandig om de situatie per gemeente te bekijken. 

Uit het model is af te lezen of er ruimte is om sociale huurwoningen te verkopen. Bovendien 

is af te lezen welke soorten woningen er eventueel bijgebouwd kunnen worden. Oit kunnen 

sociale huurwoningen en/of koopwoningen in meerdere WOZ-waardeklassen Het 

model niets over het aantal sociale huurwoningen dat daadwerkelijk verkocht wordt. 

Naast de financiele mogelijkheid om een woning te kopen. spelen nog andere factoren een 

rol de van huishoudens om een waning te Te den ken valt hierbij aan 

het type woning, de locatie van deze waning. de ouderdom enzovoorts. 

Het model een korte termijn planning weer omdat het met statische gegevens werkt. 

De gegevens zijn gebaseerd op gegevens uit 2005. Er zal dus elk jaar gekeken moeten 

worden of de gegevens veranderd Zowel het aanbod (het aantal woningen en de 

bijbehorende WOZ-waarde) en de vraag (het aantal huishoudens en hun inkomen) kunnen 

elk veranderen waardoor het aantal te socia Ie huurwoningen oak verandert. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

"V~~r prachtwijk moet er geld bij", "Wachttijd voor sociale huurhuizen blijft , "Kritiek op 

staat van huizen Vestia" en "Woningcorporaties moeten straks scholen en buurtwinkels 

bouwen" zijn slechts enkele welke de laatste tijd in de kranten zijn 

verschenen (Algemeen Dagblad, Volkskrant, 2007). Uit deze berichten is af te leiden 

dat er van woningcorporaties meer en minder verspilling van geld wordt. 

Er moet meer en sneller UC"VUIYVU \A1I''Irr1''.n is vaak te lezen in deze artikelen. Ook de 

overheid verlangt van de dat meer woningen bouwen voor hun 

doelgroep, namelijk de huishoudens met de 

Deze opmerkingen worden onder andere 

inkomens (Vogelaar, 2007). 

omdat 

ondernemingen zijn. Zij zijn geen commerciele marktpartijen, maar 

hybride 

ook geen onderdeel 

van de overheid. Ze staan tussen deze partijen in. Woningcorporaties financieel 

onafhankelijk van de overheid, maar hebben wei maatschappelijke zoals bouwen en 

verhuren van (sociale) huurwoningen, of het leefbaar houden van de wnnn1iMiilcpn waar zij 

hun bezit hebben. 

Een ander kenmerk van woningcorporaties is dat zij niet snel kan op een 

en voordat De woningvoorraad is niet snel veranderende vraag in het va~;tq()ed 

nieuwbouwplannen qere"llIs,eel'a 

van de woningcorporaties op 

er al weer een aantal jaren verstreken. De reactie 

\/IAI'::Inf'lIAI'inr!pn in het vastgoed is dus De 

woningcorporaties kunnen wei sneller inspelen op veranderingen welke 

)jol'O..,.",n & Hooimeijer, tet-va~;tQ()ed gerelateerde activiteiten 

buurtbeheerders is hier een voorbeeld van. 

worden bij 

Het aanstellen van 

Naast het commentaar vanuit de media wordt momenteel vanuit de overheid verwacht dat 

woningcorporaties meer gaan investeren dan dat zij nu doen. Zo wil het Ministerie van 

Wonen, Wijken en Integratie dat er een fonds komt om gezamenlijk te investeren in de 

veertig aandachtswijken van minister Vogelaar (Ministerie van VROM & 2007). 

Daarnaast verwacht het ministerie dat woningcorporaties meer woningen gaan bouwen om 

het (kwalitatieve) woningtekort te verminderen. Ook moeten woningcorporaties een grotere 

rol in de van in buurten en wijken. Kortom er wordt van de 

woningcorporaties verwacht dat meer gaan investeren. Maar wil het 

Ministerie van Financien dat wt"!,n,r,/'!('nrr\nr:::Irl~'<C; over hun activiteiten VP'''Inr'lnt·:::('tl::l 
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gaan betalen 2007; Ruiter & Tuk, 2007). Hierdoor zullen ze minder financiele 

middelen overhouden om te investeren. 

am te investeren zijn financitHe middelen nodig. Deze financitHe middelen zullen 

uit hun bedrijfsvoering moeten halen. 

aan hun maatschappelijke taken moeten voldoen, zullen investeren in activiteiten die niet 

(volledig) verdiend kunnen worden. Een manier om dit gat te vullen is het eigen 

vermogen ie laten krimpen. Oit is echter niet gewenst, omdat woningcorporaties eigen 

vermogen moeten hebben om financieel n"'~7I'"\rl'" te zijn et ai, 2006). Een andere 

manier om financiele middelen te genereren is het verkopen van huurwoningen. Hoewel de 

overheid een voorstander is van meer koopwoningen op de markt omdat hier veel vraag 

naar kent deze manier van financieren ook zijn Zo moeten 

woningcorporaties blijven voorzien in huisvesting van huishoudens uit de laagste 

Wanneer sociale huurwoningen verkocht worden verminderd het 

aantal huurwoningen, zodat de huisvestingsmogelijkheden van deze huishoudens af neemt. 

Bovendien is deze manier van financieren sterk afhankelijk van de markt waarin de woning 

zjch bevindt. In een aanbiedersmarkt zal de marktwaarde van de te verkopen huurwoningen 

relatief hoog liggen en is er veel winst te behalen. In een vragersmarkt is de marktwaarde 

van de te verkopen huurwoningen relatief en zal de winst op de verkoop van de 

huurwoningen laag zijn (Renes et ai, 2004). De marktwaarde wordt niet aileen bepaald door 

de locatie van de woning, maar ook de het woning, de staat van onderhoud, 

enzovoorts. 

De mate van winst is niet aileen afhankelijk van de marktwaarde, maar ook van de 

bedrijfswaarde van de waning. De bedrijfswaarde wordt bepaald door aile toekomstige 

inkomsten en uitgaven op de woning neUo contant te maken (van as, 2007). Dit betekent 

dat de bedrijfswaarde voor nieuwbouw huurwoningen zal zijn en v~~r huurwoningen 

die al veertig jaar zijn laag zal zijn. De (bruto) verkoopopbrengst voor de 

"lI"l',. ... r.nr .... rr',.,r·"t""> op de van huurwoningen is het verschil tussen de marktwaarde 

en de bedrijfswaarde. Het verloop van deze twee is schematisch in figuur 1.1 weergegeven. 
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Figuur 1.1 Schematische weergave van verloop bedrijfswaarde en marktwaarde in de tijd 

- Marktwaarde 

- 8edrljfswaarde 

Ouderdom woning 

In figuur 1.1 is te zien dat de winst op de woning eerst afneemt en later toeneemt naar mate 

de woning ouder is. Oit komt doordat de woning in de woningmarkt altijd een bepaalde 

marktwaarde houdt, maar dat de bedrijfswaarde wei verder afneemt. Het verloop van de 

grafiek en de winst is afhankelijk van de markt waarin de woning verkocht wordt. De winst 

zal hoger zijn in een aanbiedersmarkt en lager in een vragersmarkt. Ais de markt slecht is 

dan kan de bedrijfswaarde groter zijn dan de marktwaarde. Het is dan niet gunstig om de 

woning te verkopen. 

Woningcorporaties hoeven vanuit hun bedrijfsvoering niet voor de maximale winst te gaan. 

Het uitvoeren van hun maatschappelijke taken, zoals huisvesting van de doelgroep, staan 

voorop. Er zal dan ook een evenwicht gevonden moeten worden in het aantal te verkopen 

sociale huurwoningen met daarbij behorende financieel rendement en het aantal sociale 

huurwoningen wat minimaal voor de doelgroep aangehouden moet worden. Oeze 

verhouding is schematisch weergegeven in figuur 1.2. 

Figuur 1.2 Schematische weergave van verhouding financieel rendement en huisvestingsmogelijkheden 

van de doelgroep 
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Uit figuur 1.2 is op te maken dat wanneer er meer sociale huurwoningen verkocht worden 

het financiele rendement toeneemt en de huisvestingsmogelijkheden van de 

nemen at. Er is een minimum aantal sociale huurwoningen die woningcorporaties moeten 

aanhouden om haar doelgroep te kunnen huisvesten, deze is in figuur 1.2 weergegeven met 

de groene lijn. Dit minimum kan verschuiven doordat de markt of de doelgroep verandert. 

Daarmee verschuift ook het aantal sociale huurwoningen welke verkocht kunnen worden 

rode in figuur 1 Het minimum aantal sociale huurwoningen dat 

woningcorporaties moeten aanhouden verschilt per woningcorporatie en is afhankelijk van 

verschillende factoren. Hierbij zowel de vraag naar als het aanbod van de woningen 

een rol. 

De vraag naar socia Ie huurwoningen wordt bepaald door en socia al-

economische kenmerken van de huishoudens. De belangstelling om een woning te 

verschilt gedurende de wooncarriere. De verwachting is dat deze kleiner is aan het begin en 

aan het eind van de wooncarriere. Een sociaal-economisch kenmerk voor het 

kopen van een woning is het inkomen van hel huishouden. De hoogle van het inkomen 

grotendeels de van de hypotheek. Dus hoe hoger het inkomen, hoe hoger de 

hypotheek en des te groter is de kans dat het huishouden een woning kan kopen. 

Niet aileen de vraag naar woningen is bepalend voor de verkoopmogelijkheden, maar ook 

het aanbod van de woningen in de gemeente. De kwaliteit van de woning speelt een rol in 

het aanbod. Wanneer de kwaliteit van de woning goed zal deze woning beter verkopen 

dan een woning met een mindere kwaliteit. Het type woning is ook van belang, vaak zijn 

eengezinswoningen populairder dan meergezinswoningen (Visser & van Dam, 2006). Dit 

kan echter per of wijk verschillen. Met de wijk is oak meteen een kenmerk 

genoemd, namelijk de omgevingsfactoren. Bepaalde wijken worden aantrekkelijker 

gevonden om in te wonen dan andere 

Met het aanbad hangt ook de mogelijkheid van het bouwen van woningen elders in de 

gemeente samen. De woningcorporaties zullen moeten zorgen dat er voldoende sociale 

huurwoningen in de om hun te huisvesten. De omvang van de 

doelgroep kan veranderen gedurende de tijd. Waardoor ook de vraag naar huurwoningen 

verandert. Hierop zullen de woningcorporaties moeten Ook al neemt de 

kwantitatieve vraag niet toe, de kwalitatieve vraag neemt waarschijnlijk wei toe. Dit betekent 

dat nieuwe huurwoningen gebouwd dienen te worden of bestaande huurwoningen grondig 

dienen te worden. Woningcorporaties moeten wei de hebben om 

deze acties te ondernemen. Een andere mogelijkheid van verkoop is dat de verkoop onder 

voorwaarden kan vinden. Hierdoor kunnen woningcorporaties weer in het bezit komen 

van hun huurwoningen. 

In dit onderzoek zal worden ingegaan op deze factoren en de bijbehorende dynamiek. 

Hierbij wordt aelKel(en welke factoren invloed hebben op de vraag naar koopwoningen en 

deze factoren zullen gekwantifieeerd worden. Hierdoor ontstaat een voorspellend model wat 
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uitspraken kan doen over de hoeveelheid sociale huurwoningen die de woningcorporaties 

kunnen verkopen. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek luidt als voigt: 

"Het ontwikkelen van een model om de verkoopmoge/ijkheden van socia Ie huurwoningen 

aan particu/iere huishoudens per woningmarktregio in bee/d te brengen. " 

1.3 Probleemstelling 

De volgende probleemstelling is hierbij opgesteld: 

"In welke mate kunnen woningcorporaties hun socia/e huurwoningen verkopen aan 

particuliere huishoudens zonder dat dit afbreuk doet aan de huisvestingsmoge/ijkheden van 

de doe/groep?" 

De bijbehorende deelvragen luiden als voigt: 

• Uit welke huishoudens bestaat de doelgroep van de woningcorporaties in de 

verschillende woningmarktregio's? 

• Welke huisvestingsmogelijkheden heeft deze doelgroep nodig? 

Welke factoren bepalen de mate waarin huurwoningen verkocht kunnen worden? 

• In hoeverre kunnen woningcorporaties hun sociale huurwoningen verkopen aan 

particulieren op de vrije markt in de verschillende woningmarktregio's? 

1.4 Afbakening en methode 

Dit onderzoek zal zich richten op de verkoopmogelijkheden en zal niet diep ingaan wat er 

met de vrijgekomen financiele middelen gedaan wordt per woningcorporatie. Aangenomen 

wordt dat dit geld geYnvesteerd wordt in de financiering van onrendabele voorzieningen. De 

mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe socia Ie huurwoningen worden wei 

meegenomen, omdat dit aantal van invloed is op de verkoopmogelijkheden van de 

woningcorporaties. Immers in deze huurwoningen kunnen weer huishoudens gehuisvest 

worden. Hierdoor zal elk jaar de prognose voor het aantal te verkopen woning bijgesteld 

moeten worden. 

In dit onderzoek zal een uitspraak gedaan worden over het aantal te verkopen sociale 

huurwoningen per woningmarktregio. Er zal hierbij geen uitspraak gedaan worden in welke 

gemeenten de sociale huurwoningen het beste verkocht kunnen worden. Ook een 

specificatie van verkoopmogelijkheden naar kenmerken van woningen, zoals het type 

woning of de graotte, zal niet plaats vinden. 

Een laatste afbakening vindt plaats op het gebied van de doelgroep. In dit onderzoek worden 

aileen particuliere huishoudens meegenomen, dit is het overgrote gedeelte van aile 

huishoudens. Particuliere huishoudens zijn huishoudens die zelfstandig wonen (CBS, 
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<-v"v",/. Oit betekent dat institutionele huishoudens buiten de beschouwing (1t:>l,::Irl'>n worden. 

Institutionele huishoudens zijn bijvoorbeeld huishoudens die wonen in zorgcentra, 

instellingen en andere vormen van huisvesting waarbij meerdere individuen 

samen leven en wonen (anders dan het vormen van een gezin). Woningcorporaties kunnen 

deze doelgroepen wei maar deze institutionele kunnen niet verkocht 

worden aan particuliere huishoudens. Huishoudens die lichamelijke of 

beperkingen kennen, maar wei zelfstandig wonen, worden wei meegenomen in dit 

onderzoek. 

De gegevens die de basis vormen van dit onderzoek zijn afkomstig van het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting (CFV), bevolkingsonderzoek WoON 2006 en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek Oeze gegevens worden zo aan elkaar dat op deze wijze een 

model ontstaat welke een voorspelling kan doen over het aantal te verkopen sociale 

huurwoningen per woningmarktregio. 

1.5 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Van de wordt door de overheid steeds meer om te investeren in 

activiteiten. En hier zullen de woningcorporaties op moeten inspelen. Oit betekent dat er 

meer financiele middelen \trll,(1t:>,m::l::ll<t moeten worden om te kunnen investeren. Efm van de 

manieren om deze financiele middelen te verkrijgen is om een deel van de huurvoorraad te 

verkopen. Aileen is er momenteel geen inzicht in de mate dat deze socia Ie huurwoningen 

verkocht kunnen worden. Oaarom wordt in dit onderzoek een model opgezet dat inzicht biedt 

in de nAlront.ol,,,, aantallen huurwoningen die verkocht kunnen worden. 

Oit model kan gebruikt worden door woningcorporaties, en andere 

beleidsmakers om hun beleid op te zeUen. Afhankelijk van de uitkomst van het model zal 

besloten moeten worden of er socia Ie huurwoningen verkocht kunnen worden of dat er juist 

sociale huurwoningen bijgebouwd kunnen worden. Het model kan als uitgangspunt dienen 

am afspraken tussen gemeenten en de woningcorporaties binnen woningmarktregio's te 

maken over de richting die de woningvoorraad op dient te gaan. Niet aileen kan in het model 

afgelezen worden of er ruimte is om socia Ie huurwoningen te verkopen. maar ook komt naar 

voren naar welke soort woning in theorie vraag naar is. Oit kunnen sociale huurwoningen 

zijn. maar ook koopwoningen in aile prijssegmenten. 

1.6 Leeswijzer 

De rml'''T~'''' .... hi''',;'' .... ,., van de woningcorporaties wordt in hoofdstuk 2 behandeld. In dit 

hoofdstuk wordt daarna ingegaan op het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen en daarmee 

samenhangend in welke prestatievelden de woningcorporaties actief zijn. Activiteiten binnen 

deze prestatievelden dienen gefinancierd te worden. Hoe woningcorporaties dit zullen doen 

wordt ook in hoofdstuk 2 behandeld. 
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In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de definitie van de doelgroep van de woningcorporaties. 

Eerst zal de definitie van de doelgroep zoals deze door de overheid is afgebakend 

behandeld worden. Hierna voigt de definitie van de doelgroep per woningmarktregio. Hierbij 

wordt gekeken of deze groter of kleiner is dan de doelgroepdefinitie van de overheid. 

Hiermee wordt de eerste deelvraag beantwoord. 

De tweede en derde deelvraag zullen beantwoord worden in hoofdstuk 4. Gekeken zal 

worden in welke soort woning de huishoudens in theorie zouden moeten wonen. Hierna 

voigt de werkelijke huisvesting van deze huishoudens. Bovendien wordt gekeken naar de 

toewijzingen van sociale huurwoningen per woningmarktregio's. 

In hoofdstuk 5 wordt het model ge"introduceerd. Het model is gebaseerd op de gegevens van 

de voorgaande hoofdstukken. Het model is de beantwoording van de laatste deelvraag van 

dit onderzoek. Het model geeft een antwoord op de mate waarin sociale huurwoningen 

verkocht kunnen worden. 

Het onderzoek sluit af met de conciusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6. 
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2 Woningcorporaties en haar activiteiten 

2.1 Inleiding 

Oit hoofdstuk zal kort ingaan op de activiteiten van woningcorporaties. Allereerst zal in het 

kort de geschiedenis van woningcorporaties behandeld worden. In paragraaf 2.3 wordt 

ingegaan op het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen. Oit besluit vormt samen met de 

Woningwet het kader waarin de woningcorporaties hun activiteiten mogen en kunnen 

ontplooien. Paragraaf 2.4 gaat in op de achterliggende gedachte waarom woningcorporaties 

in bepaalde activiteiten investeren. In paragraaf 2.5 wordt ingegaan op de financiering van 

de investeringen. Ten slotte voigt in paragraaf 2.6 een samenvatting van dit hoofdstuk. 

2.2 Geschiedenis van de woningcorporaties in het kort 

Tot aan het begin van de twintigste eeuw zijn de woonomstandigheden van de arbeiders in 

I\lederlandse steden nooit heel goed geweest. Het overgrote deel van deze arbeiders 

leefden in de stad in kleine huurwoningen (meestal eenkamerwoning) met hun gezinnen 

waarbij keuken en toilet gedeeld werden met meerdere gezinnen. Voorbeelden van 

arbeiderswoningen zijn weergegeven in figuur 2.1 en 2.2. Toen in de negentiende eeuw de 

urbanisatie opgang kwam door de industrialisatie van Nederland werden deze 

omstandigheden er niet beter op. In en rond de steden kwamen in rap tempo fabrieken te 

staan. Oeze fabrieken zorgden voor veel werkgelegenheid in de steden en hierdoor trokken 

veel bewoners van het platteland naar de steden. 

Figuur 2.1 Het 'toilet' is geplaatst onder een bedstee waar meerdere kinderen slapen (Bron: Bervoets, 

2003) 
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Figuur 2.2 Kleine arbeiderswoning waardoor bewoners mede op straat leven (Bron: Bervoets, 2003) 

Door een tekort aan woningen en het groeiende aantal huishoudens welke naar de stad 

verhuisden, waren de huren van deze kleine arbeiderswoningen vaak extreem hoog. 

Hierdoor hadden arbeiders meestal geen andere keus dan in deze woningen te wonen 

(Prak, 1987). Daarbij moesten arbeiders in de negentiende eeuw dicht bij hun werk wonen, 

het openbaar vervoer was op dat moment niet toereikend genoeg en te duur om elders in de 

stad te wonen (Bervoets, 2003). 

Deze woonsituatie leidde tot verkrotting van de stad. Mede hierdoor was de gezondheid van 

de arbeiders en hun gezinnen erg slech!. Veel van deze woningen kenden geen of te weinig 

daglicht en ventilatie, en de keuken en toiletten moesten met zoveel huishoudens gedeeld 

worden dat dit leidde tot onhygienische toestanden. Epidemieen konden zich hierdoor snel 

verspreiden. 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw trokken huisartsen en enkele welgestelden het 

lot aan van deze huishoudens en pleitten bij de overheid op betere regelgeving. Zij pleitten 

voor betere woningbouw om zo de gezondheid van de bevolking te bevorderen (Schade, 

1981; van Z~n, 1987). Rond deze tijd zijn ook de eerste woningcorporaties (of voorlopers 

daarvan) ontstaan. Deze woningbouwcorporaties opereerden zonder overheidssteun. Vaak 

hadden zij enkele complexen in bezit welke zij verhuurden aan arbeiders en hun gezinnen. 

Hierbij werd meestal een strenge seleclie gemaakt welke arbeiders de woningen mochten 

huren. De opzichters van de woningcorporaties hielden goed in de gaten dat de huurders 

geen onzedelijk gedrag vertoonden en of ze zich gedroegen naar de regels van de kerk (bij 

confessionele woningcorporaties). Door deze regels konden vaak de beter verdienende 

arbeider huren en niet de allerarmsten (Prak, 1987). V~~r een voorbeeld van zulke woningen 

zie figuur 2.3. 
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Figuur 2.3 Particulier initiatief: woningen in Dordrecht (Bron: Bervoets, 2003) 

Aan het begin van de twintigste eeuw zag de regering het haar taak om te zorgen voor een 

goede volksgezondheid voor haar burgers, zodat epidemieen zoveel mogelijk voorkomen 

zouden worden. Oit kon bereikt worden door het bouwen van kwalitatief goede woningen. 

Om deze reden is de Woningwet in 1901 aangenomen. Oeze wet is nu nog steeds van 

toepassing, al is de wet wei hier en daar aangepast. In deze wet is bepaald dat gemeenten 

bouwschriften moeten vaststellen waar nieuw te bouwen of te verbouwen woningen aan 

moeten voldoen . Vanaf 1901 is het ook niet meer mogelijk om zonder bouwvergunning een 

woning te bouwen. Hiermee wordt de kwaliteit van de woningbouw vergroot. In de 

Woningwet was tevens geregeld dat de overheid tinanciele middelen beschikbaar moest 

stellen aan woningcorporaties ot gemeentelijke woningbedrijven zodat zij huurwoningen 

konden bouwen voor huishoudens die zeit niet in hun eigen woningbehoeften kunnen 

voorzien (van Tijn, 1987). Inmiddels is deze passage anders geregeld. 

De eerste jaren na de invoering van de Woningwet zijn er veel verbeteringen geweest op het 

gebied van hygiene. Zo werden arbeiderswoningen op de waterleiding en het riool 

aangesloten. De bouwproductie van nieuwe arbeiderswoningen kwam echter pas goed op 

gang na de eerste wereldoorlog. Hierdoor kregen arbeiders de mogelijkheid om naar een 

grotere woning te verhuizen en werd de positie van de arbeider op de woningmarkt 

uiteindelijk verbeterd (van der Veen , 1987). 

Woningcorporaties konden aileen met in stemming van de overheid worden toegelaten en 

overheidssteun ontvangen. Nadat de Woningwet was ge'introduceerd groeiden het aantal 

woningcorporaties gestaag. Het aantal te verhuren woningen steeg ook, maar nam nog geen 

groot deel van de totale woningmarkt in beslag. Net na de tweede wereldoorlog was 12 

procent van de gehele woningvoorraad in Nederland een sociale huurwoning, tegenover 60 

procent commerciele huurwoningen en 28 procent koopwoningen (van Kempen & Priemus, 

2002). 
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Pas in de na de tweede wereldoorlog steeg het aandeel socia Ie huurwoningen in de 

totale woningvoorraad aanzienlijk. Door een enorm tekort aan woningen heeft de overheid 

aan de woningcorporaties veel financiele middelen beschikbaar gesteld zodat zij snel veel 

sociale huurwoningen konden bouwen. Door deze overheidssteun konden de huurprijzen 

van de sociale huurwoningen laag blijven, vaak ver beneden de markthuur. Ook promootte 

de overheid om sociaal te huren. Mede hierdoor was huren tot in de jaren tachtig erg 

populair (Boelhouwer, 2002; 1987). 

Sinds de jaren zeventig van de eeuw is de overheid met het van haar 

uitgaven. De welvaartstaat kon niet langer worden. Ook in de sociale 

huursector werden overheidsuitgaven beperkt (Priemus, 1996; Hoekstra & Reitsma, 2002). 

Eind 7A\,pn,tln heeft er een huurharmonisatie o","\nr,o" om huren tussen de 

bestaande bouw en nieuwbouw te verkleinen. Hiervoor is het woningwaarderingsstelsel 

Hierbij werd de huurprijs mede door het aantal punten dat een woning 

kon krijgen. Wanneer de kwaliteit van de huurwoning goed was, kreeg deze vee I punten en 

kon er een hogere huurprijs gevraagd worden. Daarnaast werden de objectsubsidies aan 

woningcorporaties voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen verminderd (Conijn & 

van de Veerdonk, 2000). Pas na de invoering van deze maatregelen werd het verkrijgen van 

een eigen woning populairder. Het duurde echter tot de negentig voordat het aandeel 

koopwoningen in de totale woningvoorraad Significant toenam en het aandeel sociale 

huurwoningen afnam. Voornamelijk in de nieuwbouwsector was deze verschuiving te zien 

(Boelhouwer, Boumeester & van der Heijden, 2006). 

Momenteel neemt de sociale huufsector nog steeds een groot deel van de totale 

woningvoorraad in beslag, ongeveer 35 van de gehele woningvoorraad bestaat uit 

sociale huurwoningen Ham et ai, 2006). Figuur 2.4 geeft de ontwikkeling weer van de 

soorten woningen in ten van de gehele woningvoorraad. Te zien is dat 

het percentage koopwoningen eerst geleidelijk toeneemt en de laatste nog sneller 

Dit kan te maken hebben met het feit dat tegenwoordig de overheid het van 

huurwoningen aan huurders promoot (van Oostrom, 2001). Het sociale 

huurwoningen stijgt na de tweede wereldoorlog snel en neemt daarna weer af. Het 

percentage commerciele hUUf is in jaar behoorlijk verminderd. 
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Figuur 2.4 Ontwikkeling soorten woningen na de tweede wereldoorlog (Bron: van Ham et aI., 2006) 
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De versobering van de overheidssteun aan woningcorporaties heeft in 1995 geleid tot de 

brutering van deze sector. Er yond toen een vereffening plaats, aile schulden van de 

woningcorporaties werden verrekend met de nog te ontvangen tegoeden. Vanaf dat moment 

moeten woningcorporaties hun leningen op de kapitaalmarkt afsluiten en kunnen zij niet 

meer aankloppen bij de overheid. De objectsubsidies zijn afgeschaft en huurders met een 

laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen voor een deel van de huurprijs voor woningen in 

het goedkope en betaalbare segment. 

Met de brutering is ook het Besluit Beheer Socia Ie Huursector opgesteld. In dit besluit is 

vastgelegd wat woningcorporaties moeten doen en op welke terreinen zij actief mogen en 

moeten zijn (Ministerie van VROM, 2005). De volgende paragraaf gaat in op dit besluit. 

Sinds de brutering neemt het aantal woningcorporaties af. Dit komt voornamelijk door fusies 

tussen woningcorporaties en de (voormalige) gemeentelijke woningbedrijven. Hierdoor 

ontstaan steeds meer woningcorporaties met een grote portefeuille welke in meerdere 

gemeenten opereren. 

2.3 Besluit Beheer Sociale Huursector 

Met de financiele scheiding tussen overheid en de woningcorporaties was nieuwe wetgeving 

gewenst. Zodoende is in 1995 het Besluit Beheer Sociale Huursector, afgekort BBSH, in 

werking getreden. Naast het BBSH zijn de regels voorvloeiend uit de Woningwet nog steeds 

van toepassing (Ministerie van VROM, 2005). In het BBSH is opgenomen, naast regels met 

betrekking tot toelating, fusies, verslaglegging en toezicht, dat een woningcorporatie geen 

andere activiteiten mag ontplooien anders dan op het gebied van volkshuisvesting. Om zorg 

te dragen dat de woningcorporaties zich houden aan de regels, zijn er twee controle 

organen. Het eerste controle orgaan is het ministerie van VROM. Deze controleert uit naam 

van de minister of de woningcorporaties zich voldoende inzetten ten behoeve van de 

volkshuisvesting. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de activiteiten welke de 
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woningcorporaties ondernomen hebben in een jaar. Het tweede controle orgaan is 

het Centraal Fonds Volkshuisvesting (afgekort CFV) dat het financiele toezicht op de 

woningcorporatie uitvoert. Woningcorporaties leveren aan het CFV hun financiele gegevens 

volgens een formaat en het CFV hierover haar oordeel. Ook kan het CFV een 

woningcorporatie om de financiele weer op orde Ie brengen. Er dient 

dan wei vaak te worden, zodat zij hun vermogen kunnen opbouwen (Priemus, 

1996). Indien een woningcorporatie slecht hetzij financieel met het uitvoeren 

van haar taken, kan de minister van VROM de woningcorporatie onder toezicht plaatsen 

(Hakfoort et ai, 2002). 

Na de brutering woningcorporaties getransformeerd tot private partijen welke geen 

winstoogmerk hebben (Brandsen et ai, 2006). De overheid blijft echter de markt regu!ieren. 

Zo de overheid wal de maximale en huurverhoging per jaar mag 

Tevens verstrekt ook de huurtoeslag aan de huurders en bepaalt de grenzen van de 

huurtoeslag (Hakfoort et 2002). De woningcorporaties moeten nu hun vreemd vermogen 

op de kapitaalmarkt financieren. Omdat woningcorporaties geen winstoogmerk hebben en 

onrendabel investeren zullen meer moeite hebben met de aflossing van deze leningen 

dan commercit'}le partijen die wei winsloogmerk hebben. Om hierin te zien is het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (afgekort WSW) opgericht. Het WSW geeft 

woningcorporaties de om hun bij het WSW Ie Dil houdl in dat 

de woningcorporatie uileindelijk legen een lager renlepercenlage kan lenen dan wanneer de 

niet geborgd wordt. Deze wordt aileen verleend om niel-commerciele 

Ie financieren. De WSW controleert voor het afgeven van de borging de financiele 

huishouding en verstrekt aileen een borging indien deze gezond wordt geacht (Priem us, 

1 

In het BBSH zijn een aantal prestatievelden waarbinnen woningcorporaties 

moeten opereren. Naast het 'oude' prestatieveld huisvesting van huishoudens die zelf niet in 

hun woningbehoefte kunnen zijn er meerdere prestatievelden met 

holroL'l.£ir ..... tot de volkshuisvesting (Hakfoort et ai, 2002). De bedoeling van de overheid is 

dat de woningcorporaties met de gemeenten afspraken maken vaar een verdere invulling 

van de activiteiten binnen de Deze worden dan in 

prestalieakkoorden (Priemus, 2001). Het is dus aan de woningcorporaties (evenlueel in 

samenwerking met de om hun beleid Ie bepalen. Dit beleid moet wei passen 

binnen de prestatievelden, deze (Ministerie van VROM, 

II Passende huisvesting voor de doelgroep 

Kwaliteit van het woningbezit in stand houden 

Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 

• Bevorderen van leefbaarheid in wijken en buurten 

• Investeren in wonen en zorg (toegevoegd in 2001) 

• ,;:,,;:,,'hnrn<l,n van de financiele continuHeit 

[oelaeVoeclO in 1997) 
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De prestatievelden in het BBSH zijn al een aantal keer uitgebreid. Het is niet ondenkbaar dat 

dit in de toekomst vaker zal gebeuren. Een mogelijk nieuw prestatieveld waar nu al veel 

aandacht voor is, maar (nog) niet is opgenomen in het BBSH is investeren in duurzaamheid 

(Hakfoort et ai, 2002). De prestatievelden worden in de volgende alinea's kort toegelicht. 

Voor voorbeelden van activiteiten binnen de prestatievelden zie bijlage A. 

Passende huisvesting voor de doelgroep 

De primaire doelgroep zijn die huishoudens welke niet zelfstandig in hun eigen 

woonbehoefte kunnen voorzien. Over het algemeen zijn dit de huishoudens met een 

gemiddeld lager inkomen. Tevens houdt dit prestatieveld in dat er voorkomen moet worden 

dat een bewoner een te dure of een te goedkope woning huurt. Hierbij moeten de 

woningcorporaties bij de toewijzing van sociale huurwoningen zorgen dat de door de 

overheid te verstrekken huurtoeslag zo laag mogelijk is. Ook moet de woning passen bij 

eventuele beperkingen van deze persoon. Oat betekent dat aan een moeilijk lopende senior 

niet een appartement zonder lift wordt verhuurd. 

Kwaliteit van het woningbezit in stand houden 

De kwaliteit van de woning bepaalt voor veel huurders voor een groot deel het woongenot. 

Bovendien is de verhuurbaarheid van een kwalitatieve goede woning ook hoger. De 

woningcorporaties zullen de socia Ie huurwoningen uit hun portefeuilie moeten onderhouden, 

zodat de kwaliteit van de woning gewaarborgd blijfl. Oit houdt tevens in dat 

woningcorporaties sommige sociale huurwoningen zal moeten renoveren of slopen en 

herbouwen om deze kwaliteit te handhaven. Een andere manier is om nieuwbouwwoningen 

te bouwen om de kwaliteit van de portefeuilie te waarborgen. Woningcorporaties zulien dus 

hun bezit monitoren om zo op tijd te kunnen ingrijpen om de kwaliteit te verbeteren. Oaarbij 

moet er rekening worden gehouden dat de kwaliteitseis van de huurders verandert. Men 

verwacht steeds meer kwaliteit voor dezelfde prijs. 

Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 

Elke woningcorporatie is verplicht om een eigen huurdersvereniging te hebben. Oit orgaan 

kan in overleg gaan met de desbetreffende woningcorporatie en ideeen aandragen over het 

te voeren beleid. Veel woningcorporaties werken met bewonerscommissies om bijvoorbeeld 

problemen in de buurt op te lossen. Bewonerscommissies kunnen de woningcorporaties 

vertellen wat er mis is met hun buurt of complex en wat er gewenst is. Vooral bij 

herstructureringsprojecten worden vaak bewonerscommissies gevormd. Op deze manier 

wordt getracht meer draagvlak onder de bewoners te creeren voor de plannen in de hoop 

om zo het proces soepeler te laten verlopen. 
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Bevorderen van leefbaarheid in wijken en buurlen (toegevoegd in 1997) 

De woningcorporaties moeten investeren in projecten en of diensten in nabijheid van hun 

bezit om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Het begrip leefbaarheid is een zeer ruim 

begrip en hierdoor kunnen tal van activiteiten onder deze kop vaUen (Felce & Perry, 1995). 

Een goede afbakening van dit 

gedefinieerd, zodat veel 

door de overheid richting de woningcorporatie is niet 

binnen dit prestatieveld kunnen valien. Enkele 

voorbeelden van projecten ten behoeve van de leefbaarheid zijn: het inzetten van 

buurtbeheerders, van achterpadverlichting, investeringen in speelplekken, 

wijkgebonden budgetten, enzovoorts. 

Investeren in won en en zorg (toegevoegd in 2001) 

De Nederlandse bevolking vergrijst en er dient passende huisvesting voor deze huishoudens 

te komen. Veel woningcorporaties investeren in huurwoningen voor senioren, dit 

kunnen zowel nieuwbouwwoningen als het opplussen van bestaande sociale huurwoningen 

zijn. Ook worden steeds meer mensen met een (tijdelijke) of socia Ie beperking 

opgevangen in een woonwijk. Vaak wordt dit gedaan in samenwerking met een 

zorgstichting. Te den ken valt aan de huisvesting van ex-verslaafden in samenwerking met 

de verslavingszorg of de huisvesting van verstandelijke beperkten in samenwerking met de 

gehandicaptenzorg. Het voordeel is dat deze mensen onder begeleiding zo goed mogelijk 

kunnen wennen aan een leven in de maatschappij. 

Binnen dit prestatieveld vallen ook investeringen welke gedaan worden door de 

woningcorporaties (eventueel in samenwerking met zorginstellingen) om woonzorg 

aan te bieden aan haar huurders. Te denken valt aan een 

Hdmaatschap van de welzorg, waardoor deze producten weer goedkoper kunnen worden 

of gebruikt. 

Waarborgen van de financiiHe continuileit 

Het voortbestaan van de is zeer belangrijk. De woningcorporaties moeten 

zorgen dat de financiEHe continurteit gewaarborgd blijft. Oit betekent dat de 

woningcorporaties geen risicovolle investeringen mogen doen. Oit is tegenstrijdig met 

investeren in de overige prestatievelden. Investeringen in deze prestatievelden worden 

gevraagd zonder dat deze helemaal te verdienen en vormen dus een risico voor 

de financiele continu'iteit. Woningcorporaties zullen dus een balans moeten vinden 

tussen deze prestatievelden. 

Wat niet mogen doen, is investeren in n.oT_\l,n,,,,cn .... ,,,,,,,cl:.nn 

activiteiten. Oit betekent dat de woningcorporatie bijvoorbeeld niet mag optreden als een 

bank om zo meer opbrengsten te genereren. Ook moeten de baten die voortvloeien uit de 

activiteiten worden in (andere) activiteiten welke betrekking hebben op de 

volkshuisvesting. Bij voorbeeld, met de winst van de verkoop van sociale huurwoningen kan 

de nieuwbouw sociale huurwoningen worden. 
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Eventueel nieuw presta tie veld: Investeren in duurzaamheid 

Met de toenemende aandacht v~~r het milieu wordt ook van woningcorporaties gevraagd om 

duurzamer met de grondstoffen om te springen. Zo wordt er bij de (ver)bouw van nieuwe 

sociale huurwoningen duurzamer materiaal gebruikt, en maatregelen getroffen om de 

emissie van koolstofdioxide te beperken. Te den ken valt aan een hoogrendementsketel of 

betere isolatie van de gevels en ramen. Maatregelen met betrekking tot duurzaamheid 

kunnen ook in de buurt getroffen worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld een 

regenwateropvangsysteem. 

Momenteel staan het milieu en de maatregelen om het milieu te sparen bij verschillende 

instanties hoog op de agenda. Een aantal gemeenten heeft dan ook in de 

prestatieakkoorden met de woningcorporaties afgesproken dat de emissie van schadelijke 

stoffen naar beneden moet. Hierdoor zijn woningcorporaties gedwongen om duurzame 

materialen te gebruiken en de isolatie te verbeteren. Mede door de actualiteit van het 

onderwerp en de al geldende afspraken in prestatieakkoorden is het niet ondenkbaar dat 

investeren in duurzaamheid een prestatieveld in het BBSH gaat vormen. Zeker nu het al 

verplicht wordt om een energielabel aan de woning te hangen (van Hal, 2007). 

De bovenstaande prestatievelden zijn erg breed en kunnen op verschillende manieren 

ge"lnterpreteerd worden. In het BBSH staat dat activiteiten aileen betrekking mogen hebben 

op het gebied van volkshuisvesting. Momenteel wordt door veel woningcorporaties de 

grenzen opgerekt met activiteiten welke zij extra kunnen ontplooien binnen de 

prestatievelden. Ook wordt er vanuit de overheid verwacht dat woningcorporaties steeds 

meer gaan investeren in verschillende activiteiten. De woningcorporaties worden ook 

afgerekend op het aantal activiteiten dat zij ontplooien. Echter het aantal activiteiten dat 

ontplooid kan worden is beperkt. Het ontplooien van een activiteit binnen een prestatieveld is 

een investering. De woningcorporatie kan niet onbeperkt investeren. In de volgende 

paragraaf wordt hier verder op ingegaan. 

2.4 Input - Output - Outcome 

Elke euro kan maar een keer worden uitgegeven en daarom is het belangrijk dat de 

woningcorporaties goed nadenken waar deze aan wordt uitgegeven. Woningcorporaties 

zullen investeren in activiteiten waar geen of niet voldoende inkomsten tegenover staan. Met 

investeringen wordt in dit onderzoek de financii:He middelen bedoeld die benodigd zijn om 

een activiteit te realiseren. Dit houdt in dat hier niet aileen investeringen in vastgoed onder 

vallen, maar ook maatschappelijke bestedingen. 

Van woningcorporaties wordt verwacht dat zij hun middelen effectief en efficient inzetten 

(Priemus, 2003). Dat betekent dat zij met zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk 

rendement moeten behalen. Hierbij moet rendement niet aileen gezien worden als financieel 
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rendement maar als de maximale invulling van de prestatievelden uit het BBSH. Om meer 

inzicht te krijgen in effectiviteit en efficiency is door Deuten (2007) een schema opgesteld, 

deze is te zien in figuur 2.5. 

Figuur 2.5 Input, output en outcome naar Deuten (2007) 

Input 

De input kan bestaan uit financiele middelen, maar ook uit goodwill en personeel. Vaak zal 

de input in euro's uit te drukken zijn. Het personeel en hun goodwill zullen een aantal uren in 

activiteiten steken en deze uren kunnen weer vertaald worden naar euro's. Uit de input voigt 

de output. De output is het gerealiseerde goed, dit kan zowel vastgoed als diensten zijn . De 

output is meestal ook te kwantificeren naar euro's. Uit de output voigt de outcome, de 

outcome zijn de effecten van de output. De outcome is moeilijk te meten, omdat niet aile 

effecten gekwantificeerd kunnen worden en ook neveneffecten kunnen ontstaan . Bovendien 

is er geen causaal verband tussen de output en de outcome. Het realiseren van dezelfde 

output op twee verschillende locaties kan tot verschillende effecten leiden. Dit heeft te 

maken met de context waarbinnen de output wordt gerealiseerd. Woningbouwcorporaties 

beslissen vaak hun investeringen op basis van de gewenste outcome. Eerst wordt bekeken 

welk 'probleem' zij willen verhelpen , aan de hand hiervan wordt bekeken wat benodigd is om 

dit op te lossen en welke investering hierbij hoort (Deuten, 2007). Voor een voorbeeld van 

input, output en outcome zie het kader. 

De verhouding tussen de input en de behaalde 

outcome wordt ook wei maatschappelijk of sociaal 

rendement genoemd (Boelhouwer, 2005; Deuten, 

2007; Gruis, 2005; Hakfort et ai, 2002, Moore, 

2003; van Os, 2006a). Hoewel er momenteel 

onderzoeken gedaan worden naar de outcome is 

het opvallend dat naar de input weinig onderzoek 

wordt gedaan. Wei moeten woningcorporaties elk 

jaar hun financiele gegevens doorgeven aan het 

Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) . Het CFV 

geeft vervolgens een oordeel over de financiele 

huishouding van de woningcorporatie. Er wordt 

door het CFV geen oordeel geveld over de 

Voorbeeld van input-output-outcome 

Een woningcorporatie stelt zich als 

doel om bijvoorbeeld het terugdringen 

van het energieverbruik (outcome). 

Om deze outcome te bereiken zullen 

ze iets moeten realiseren , bijvoorbeeld 

het aanbrengen van muur en glas 

isolatie (output) . Om de output te 

realiseren moeten er middelen 

beschikbaar gesteld worden, dit zullen 

financiele middelen zijn om de isolatie 

aan te laten brengen (input). 

omvang en de verdeling van de investeringen in de prestatievelden. Het ministerie van 

VROM geeft vervolgens een oordeel over de output (wat is er gerealiseerd), maar legt geen 
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link met de input. Momenteel is het leggen van de link nog erg omdat 

woningcorporaties op verschillende boekhoudkundige manieren de gegevens aan het CFV 

I""''''''''n waardoor een vergelijking niet mogelijk is. 

De die de input vormen, zullen niet altijd worden door de 

woningcorporatie. Deze investeringen zijn echter wei gewenst om een outcome te bereiken. 

Door deze aan de investeringskant is het vaak niet mogelijk om aile """"IA,,,,nc:I',,, 

activiteiten te kunnen realiseren. De woningcorporaties zullen dus moeten bepalen wat zij 

willen bereiken voor hun huurders (en de maatschappij als geheel) en aan de hand hiervan 

de (Ministerie van VROM, 2007). Deze worden door de 

overheid ook verwacht van 

,v"'nt'\,r<>t",,,,, zelf heeft investeren ook voordelen. Zo kunnen 

maar voor de 

c:te>r,n,'e>n leiden tot 

een betere verhuurbaarheid van de woningen. Door te investeren in de kwaliteit van de 

en de woonomgeving wordt deze verbeferd, waardoor minder huurders de 

en minder 

kosten voor de 

woning zullen Een betere verhuurbaarheid leidt tot minder 

manuren nodig om de woning Ie verhuren, zodat dit leidt tot 

Bovendien 

woningmarkl 

investeren in goedkope huurwoningen de van de 

omdat de huishoudens met een relatief laag inkomen nog steeds vee I 

keuze houden wat betreft de locatie en kwaliteit van hun woning. Hierdoor wordt voorkomen 

dat er ontstaan waar aileen de armste huishoudens van de stad wonen zoals de 

Banlieue's in De meeste woonwijken in Nederland kenmerken zich door vorm 

van inkomensverdeling over de inwoners van de wijk Meusen & van 

1 

Financiering van investeringen 

nl'''·l'wf~l'\r·""tic.", dienen om hun InVP<:lrpri Ie Ie maken van dat 

deel van hun financiele middelen dat zij niet nodig hebben am hun financieHe continu'iteit te 

2000). Dit betekent dat baten uit de moeten 

worden in activiteiten welke ten gunste komen van de volkshuisvesting van de doelgroep 

van de deze manier kunnen activiteiten <>n"",u'f1 worden die wei 

wenselijk zijn, maar waar geen opbrengsten legen over staan. In de vorige paragraaf is al 

naar voren dat investeringen bepaald worden aan de hand van de oe()OClde 

effecten welke de woningcorporaties willen behalen. In deze wordt gekeken naar 

de om de activiteiten uit de output en daarmee de effecten Ie 

financieren. 

moeten zorgen dat bij al hun activiteiten de financiele continu'iteit 

blijft Het CFV houdt hierop toezicht Het CFV houdt voor een financieel 

Huurwoningen te koop? 19 



gezonde woningcorporatie een maat aan voor noodzakelijk eigen vermogen welke wordt 

bepaald aan de hand van de marktsituatie waarin de woningcorporatie zich bevindt (Conijn, 

2005). De woningcorporaties zijn hiervoor in elf groepen met elk min of meer dezelfde 

marktsituaties opgedeeld, deze worden de referentiecorporaties genoemd. Deze 

referentiecorporaties kennen elk een minimaal noodzakelijk eigen vermogen. Zo acht het 

CFV het noodzakelijk dat een woningcorporatie die veel moet gaan investeren een groter 

eigen vermogen heeft dan een woningcorporatie die dit niet hoeft te doen (Leidelmeijer & 

Kromhout, 2006). 

Het positieve verschil tussen het werkelijke eigen vermogen en het minimale noodzakelijke 

eigen vermogen wordt overmaat genoemd. Deze overmaat is een baat voor de 

woningcorporaties en zal in activiteiten ten behoeve van de volkshuisvesting moeten worden 

gernvesteerd (Ministerie van VROM, 2005). Of de complete overmaat gernvesteerd dient te 

worden in deze activiteiten valt te beargumenteren. Uit de overmaat wordt tevens rendement 

gegenereerd. Dit rendement kan weer ingezet worden in de investeringen van de 

activiteiten. Woningcorporaties zullen immers moeten blijven investeren, dit is vastgelegd in 

het BBSH en hier worden zij op afgerekend. 

De financiele mogelijkheden om te blijven investeren wordt ook wei het zorg dragen v~~r de 

bedrijfsmatige continuHeit genoemd (Conijn, 2005). De vraag die de woningcorporaties 

zichzelf zullen moeten stellen is hoeveel eigen vermogen zij moeten aanhouden om de 

bedrijfsmatige continurteit te waarborgen. Op dit moment zijn er nog geen uitspraken over 

het algemeen gewenste hoogte van het eigen vermogen naast het minimaal noodzakelijke 

eigen vermogen (van Os, 2006b) . 

In het bovenstaande is naar voren gekomen dat investeringen gefinancierd moeten worden. 

Om in de toekomst te kunnen blijven investeren zullen financiele bronnen moeten blijven 

groeien. Dit is schematisch weergegeven in figuur 2.6. 

Figuur 2.6 Schematische weergave financiering input en output (vrij naar Deuten en de Kam, 2006) 

Financiering 

Input Output 

Investering 

De input bestaat uit het eigen vermogen van de woningcorporatie. Uit deze input kunnen 

investeringen gefinancierd worden om de output te realiseren. De output genereert 

vervolgens inkomsten waardoor de input weer gefinancierd wordt, zie figuur 2.6. De 

investering bestaat dus uit middelen die via de output opbrengsten genereren. Zo kan 

eindeloos worden doorgegaan zolang de investering en de financiering gelijk liggen (of de 
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investering lager ligt dan de financiering). Omdat hier de investering niet gelijk ligt aan de 

financiering. geldt dit schema geldt niet voor woningcorporaties. Een deel van de investering 

wordt namelijk niet terug verdiend door middel van de output. Het deel dat niet terug wordt 

verdiend wordt in dit onderzoek een onrendabele investering genoemd. 

Wat geen onrendabele investeringen zijn . zijn de investeringen waarvoor gedurende de 

exploitatie reserveringen zijn getroffen. Te denken valt bijvoorbeeld aan reserveringen ten 

behoeve van onderhoud van de woning. Een deel van deze investering kan wei onrendabel 

zijn als gekozen wordt voor een duurzamere vervanging en hiermee de investering hoger 

uitvalt (en niet wordt terugverdiend door een hogere huurprijs). Het verschil tussen de 

gereserveerde investering en de werkelijke investering is dan de onrendabele investering. 

Voor voorbeelden zie het kader. 

Voorbeelden van financiering input en output 

1. Een woning wordt gebouwd (investering). deze woning staat er (output) en hiervoor 

wordt huur ontvangen (financiering van de input) . 

2. Het hebben van eigen vermogen is ook een investering. Het eigen vermogen 

genereert rendement. Dit rendement zorgt voor een vergroting van het eigen vermogen. 

Voorbeeld van onrendabele investeringen: 

1. Een woning is gebouwd. maar de huur is lager dan de huur die ervoor zou moeten 

worden gevraagd om de investering terug te verdienen . Dit verschil is de onrendabele 

investering en wordt ook wei de onrendabele top genoemd. 

2. Een onrendabele investering is het aanbrengen van achterpadverlichting zonder de 

kosten niet in de huur door te berekenen. 

Door het BBSH hebben woningcorporaties meer verplichtingen gekregen om te investeren in 

verschillende prestatievelden. Tegelijkertijd hebben zij ook meer vrijheden gekregen om te 

investeren in het duurdere huursegment of koopsegment. Door deze vrijheid bevinden 

woningcorporaties zich nu op marktterreinen welke tot nu toe gedomineerd werden door 

commerciele partijen. Deze commerciele partijen spreken nu over oneerlijke concurrentie 

omdat woningcorporaties hun activiteiten gunstiger kunnen financieren en hierdoor lagere 

kosten hebben. Zij kunnen immers tegen borging van het WSW hun leningen afsluiten voor 

niet-commerciele activiteiten (bijvoorbeeld zorg en wonen). Een opmerking hierbij is dat 

momenteel het verschil tussen een lening met en zonder borging niet heel groot is. 

Woningcorporaties kunnen daardoor makkelijker op de commerciele kapitaalmarkt lenen. Bij 

leningen op de commerciele kapitaalmarkt hoeven de woningcorporaties niet aan aile 

strenge eisen van het WSW te voldoen (Schilder et al. 2006). Met dit laatste gegeven is het 

verschil tussen de commerciele marktpartijen en de woningcorporaties al enigszins 

afgenomen. Een ander verschil tussen deze twee partijen is dat woningcorporaties een veel 

lager financieel rendement kennen waardoor zij meer activiteiten kunnen ondernemen. 
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Om commerciele partijen hierin te komen, zijn er nieuwe 

opgesteld. Voor de jaren 2006 en 2007 is er een vaststellingsovereenkomst (VSO) tussen de 

en Aedes (branchevereniging van woningcorporaties in Nederland) 

opgesteld. Deze komen erop neer dat woningcorporaties vennootschapsbelasting moeten 

beta len over het dee I dat wordt als commerciele activileilen. Hierbij vall te denken 

aan het bouwen van koopwoningen of het verhuren van woningen met een huur boven de 

huurtoeslag grens. Voor deze activiteiten kunnen ook geen leningen met garantie van het 

WSW worden afgesloien. Daarbij dienen deze activiteiten onder te worden "",I"r",,,ht in een 

dochteronderneming. Deze dochteronderneming mag echter aileen activiteiten verrichten op 

het terrein van de 2007). 

Een bijzondere positie in deze VSO nemen de huurwoningen bestemd voor verkoop in. De 

verkoop van sociale huurwoningen valt onder commerciEHe activiteiten van de 

woningcorporaties en daarover moet dus vennootschapsbelasting worden betaald. Er zijn 

echter twee uitzonderingen. De eerste betreffen de huurwoningen welke in een vorm van 

maatschappelijk eigendom worden, bijvoorbeeld met een 

terugkoopregeling. In de VSO is afgesproken dat over deze woningen geen 

vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden, de sociale huurwoningen namelijk een 

bedrijfsmiddel. De tweede uitzondering betreft de verkoop van sociale huurwoningen op de 

markt om met het vrijgekomen geld de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te 

financieren. In dit geval het dan om de vervanging van de bedrijfsmiddelen. De 

vervangende woning dient dan wei binnen een paar jaar 

woningen bestemd voor verkoop onder voorwaarden 

vennootschapsbelasting (de Ruiter & Tuk, 2007). 

te Het bouwen van 

is niet vrijgesteld van 

Vanaf het jaar 2008 moeten woningcorporaties over aile activiteiten vennootschapsbelasting 

betalen, dus ook over de socia Ie activiteiten. Deze nieuwe belastingregels betekenen dat de 

winst na belasting uit deze activiteiten ligt dan voordat deze werden 

Hierdoor zijn minder financiele middelen beschikbaar om onrendabele investeringen te 

financieren (de Ruiter & Tuk, 2007). De invulling van de regels is tijdens dit 

onderzoek nog niet bekend "O'All'lIrrlo,n 

Met de beta ling van de vennootschapsbelasting is een extra uitgave ontstaan voor de 

woningcorporaties die niet wordt terugverdiend. De woningcorporaties zullen de uitgaven 

aan vennootschapsbelasting en de onrendabele investeringen in de activiteiten binnen de 

prestatievelden moeten financieren. Naast het eventueel aantrekken van vreemd vermogen 

zullen ook baten voorvloeiend uit de bedrijfsvoering moeten worden om deze 

te financieren. Om inzicht te hoeveel een 

woningcorporatie kan besteden aan onrendabele activiteiten is de Transparantiemethodiek 

ontwikkeld (van 2006a). Met de Transparantiemethodiek wordt inzicht gegeven in de 

herkomst van het budget en de van het In bijlage B is de 

Transparantiemethodiek uitgewerkt. 
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Uit de Transparantiemethodiek blijkt dat de winst uit de verkoop van huurwoningen een 

aandeel heeft in de herkomst van het om onrendabele investeringen te financieren. 

De hoogte van de winst wordt door het verschil tussen de verkoopwaarde en de 

bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde bestaat uit het netto conlant maken van aile in de 

toekomst verwachte kasstromen. Dit betekent dat een woning die nog 40 jaar QelS!xpiloll.eelrd 

kan worden een hogere bedrijfswaarde heeft dan een waning die nog 10 jaar Qe,:!xpilolleel'd 

kan worden. Afhankelijk van het verschil in verkoopwaarde zal de winst bij verkoop van de 

woning met de kortere exploitatieduur liggen. 

SamenvaUing 

Woningcorporaties met het ontstaan van de Woningwet in 1901 verbonden aan de 

overheid. Tot de brutering 1995 gold dit oak voor de financiering van de woningen. Na 1995 

zjjn de woningcorporaties weliswaar (financieel) onafhankelijk van de overheid. De overheid 

heeft echier wei regels opgesteld waar binnen de woningcorporaties moeten opereren. Deze 

va~;tQE~le~1CJ in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Hierin staan de 

prestatievelden beschreven waarbinnen woningcorporaties moeten werken. De 

prestatievelden uit de BBSH zijn: 

Passende huisvesting van de doelgroep 

II Kwaliteit van het woningbezit in stand houden 

II Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 

II Bevorderen van leefbaarheid in en buurten 

II Investeren in wonen en zorg 

Waarborgen van de financiele continurteit 

Het volgende prestatieveld wordt toegevoegd: 

• Investeren in duurzaamheid (Hakfoort et ai, 2002) 

Woningcorporaties mogen aileen activiteiten ontplooien die te maken hebben met de 

UISVe!~[lrla en de in het BBSH. activiteiten verboden. De 

prestatievelden erg breed op~Jes1te waardoor veel activiteiten onder de noemer van een 

van de prestatievelden kunnen vallen. Woningcorporaties hebben echter geen one in dig 

budget om te investeren in activiteiten. Bij elke zal daarom de gemaakt 

moeten worden of daarmee het beoogde effect wordt gehaald. Oeze afweging zal zeker 

gemaakt moeten worden wanneer een deel van de totale niet wordt 

terugverdiend door de financii:He resultaten van de activiteit. Oit maakt deze 

investeringen onrendabel. 

Woningcorporaties dienen te investeren in activiteiten behorend tot de zoals 

deze in het BBSH is opgesteld. Vooral de verkoop van sociale huurwoningen zal zorgen dat 

het voor bestedingen wordt, al wordt vanaf 2008 de van het budget 

doordat er betaald dient te worden over de winst. 
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Bovendien heeft de verkoop van huurwoningen geen onbeperkte mogelijkheden. De 

woningcorporaties moeten blijven zorgen dat zij voldoende sociale huurwoningen voor hun 

primaire doelgroep in hun kernvoorraad behouden. Over de mogelijkheden van de verkoop 

van sociale huurwoningen wordt in dit onderzoek verder op ingegaan. 
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3 De doelgroep van de woningcorporaties 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt naar de doelgroep van de woningcorporaties. Allereerst komt 

in paragraaf 3.2 de bepaling van de doelgroep zoals deze is geregeld in Nederland 

aan bod. Na deze rl"<>I"."",.,h,,, wordt gekeken naar de doelgroep, zoals deze door de 

markt wordt gevormd. Oat wil zeggen huishoudens die niet zelfstandig in hun woonruimte 

kunnen voorzien. Oit wordt in 3.3 door te kijken naar de hoeveelheid 

inwoners welke theoretisch niet in aanmerking komen voor een koopwoning. In paragraaf 

3.4 worden enkele kanttekeningen bij deze benaderingen. De conclusies in 

paragraaf 3.5 

3.2 vastgestelde doelgroep van de woningcorporaties 

In paragraaf 2.3 is het Besluit Beheer Socia Ie Huursector toegelicht. In het BBSH is vermeld 

dat de woningcorporaties v~~r passende huisvesting moeten zorgen voor de doelgroep. In 

het BBSH is geen verdere toelichting gegeven over wie de doelgroep is. Door het 

ministerie van VROM zijn twee doelgroepen gedefinieerd, namelijk de primaire doelgroep en 

de doelgroep plus. De eerste (de doelgroep) wordt als de 

huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Deze huurtoeslag is afhankelijk van het 

jaarlijkse bruto inkomen, het eventuele vermogen en daarbij moeten huishoudens in 

zelfstandige woningen wonen (van lersel & van der Vlugt, 2007; Vogelaar, 2007). De 

grenzen van het inkomen en het vermogen in 2008 zijn in tabel 3.1 weergegeven. 
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Tabel3.1 Inkomensgrenzen om huurtoeslag te ontvangen (Belastingdienst, 2008) 

Maximum bruto inkomen Maximum vermogen 

per jaar van het 

huishouden 

Eenpersoonshuishoudens < €20.600 €20.315 

65jaar 

Meerpersoonshuishoudens < €27.950 €20.315 + €2.674 per 

65 minderjarig kind 

Een..,e, "vunshuishoudens ~ €18.525 Afhankelijk van de hoogte van 

65jaar het inkomen tussen de €20.315 

en €40.630 

Meerpersoonshuishoudens ::: €24.625 Afhankelijk van de hoogle van 

65 jaar het inkomen tussen de €20.315 

en €40.630 

Niet aileen het bruto van de huishoudens en het vermogen of de 

huurder in aanmerking komt v~~r huurtoeslag. In 2008 geldt dat er geen huurtoeslag word! 

verleend indien de rekenhuur meer dan 621.78 euro per maand. Rekenhuur is de 

huur zonder servicekosten (Belastingdienst. 2008). Voor de berekening van de totale 

huurtoeslag wordt gerekend met verschillende huurgrenzen. tussen twee huurgrenzen geldt 

steeds een andere regeling voor de berekening van de hoogte van de huurtoeslag. 

Bovendien mag het huishoudensinkomen en het vermogen niet uitkomen boven de in tabel 

3.1 genoemde om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. De huurgrenzen zijn 

als voigt gedefinieerd en op de Wet op de huurtoeslagen (Vogelaar, 2007). In 

2008 gelden de volgende bedragen (Belastingdienst. 2008): 

" De basishuur per 

De basishuur is (het dee I van) de huur die elk huishouden moet betalen. Indien de huur 

per maand lager ligt dan de basishuur is er geen huurtoeslag mogelijk, 

" (€343,95 per maand) 

De kwaliteitskortingsgrens is de grens tot waar jongeren tot 23 jaar huurtoeslag kunnen 

aanvragen. Tevens is de kwaliteitskortingsgrens de huurgrens tot waar huishoudens 

\lr."en,,, huurtoeslag kunnen 

• aftoppingsgrens (€491.65 per maand) 

26 

Dit is grens waarvoor eenpersoonshuishoudens en tweepersoonshuishoudens voor 75 

nrf"l"c .. nt van de huuf huurtoeslag kunnen ontvangen (plus het volledige deel van de 

kwaliteitkortingsgrens) . 
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• Hoogste aftoppingsgrens (€526,89 per maand) Voorbeeld opbouw huurtoeslag 

Tot deze grens ontvangen huishoudens Een huishouden bestaande uit 

bestaande uit drie of meerdere personen voor 75 twee personen waarvan beiden 26 

procent van de huur huurtoeslag. 

• Indien de huur hoger is dan de aftoppingsgrens 

maar lager dan de maximale huur waarvoor 

huurtoeslag ontvangen kan worden, moet de 

gemeente aantonen dat de woning passend is 

voor het huishouden. Is deze passend, dan heeft 

het huishoudens recht op huurtoeslag, en is deze 

niet passend dan heeft het huishouden geen recht 

op huurtoeslag. 

• Aangepaste woningen met een huur lager dan 

€621 ,78 per maand 

Huishoudens die in aanmerking komen voor het 

huren van een aangepaste woning kunnen voor 

het deel van de huur tussen de hoogste 

aftoppingsgrens en de maximale huurtoeslaggrens 

een huurtoeslag ontvangen van 50 procent van dit 

gedeelte van de huur. 

jaar met een gezamenlijk bruto 

jaar inkomen van €20.000 huurt 

een woning met een rekenhuur 

van €450 per maand. Hun 

huurtoeslag ziet er als voigt uit: 

• Tussen €202,95 en €343,95 

hebben zij recht op het 

volledig bedrag, dus €141. 

• Tussen €343,95 en €450 

hebben zij recht op 75% van 

de huur, dus €80. De 

resterende 25% (€26) dienen 

zij zelf te betalen. 

• Totale huurtoeslag is €221. Zij 

betalen zelf €229 per maand 

(€202,95 en €26). 

Het tweede deel van de doelgroep wordt gevormd door de doelgroep plus (van lersel & van 

der Vlugt, 2007) . Deze groep bestaat uit huishoudens met een inkomen boven de 

huurtoeslaggrens, maar onder de vroegere ziekenfondsgrens. Deze ziekenfondsgrens ligt op 

een inkom en van 33.000 euro bruto per jaar per huishouden (Vogelaar, 2007). De 

huishoudens in deze groep zullen vaak huren, omdat zij in veel regio's in Nederland 

financieel niet in staat zijn om een woning te kopen. 

In tabel 3.2 is weergegeven welk percentage van de huishoudens in Nederland tot de 

doelgroep en doelgroep plus behoort. Dit betreffen aile huishoudens, dus ook de 

huishoudens die in een koopwoning wonen. Hierbij is gekeken naar de hoogte van het bruto 

inkomen per particulier huishouden. Een particulier huishouden is een huishouden dat 

zelfstandig woont. Dit betekent dat bijvoorbeeld inwoners van zorgcentra niet meegenomen 

zijn. De gegevens zijn de meest recente gegevens en gaan over het jaar 2005. Voor de 

grenzen van de hoogte van de huurtoeslag is daarom gekozen voor de grenzen van het 

inkomen van 2005, bepaald door de Wet op de huurtoeslagen. Het vermogen is niet 

meegenomen in de berekening, omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn. Het vermogen 

wordt vaak gecreeerd door het bezit van een koopwoning . Hierdoor zal het aantal 

huishoudens in een huurwoning met een laag inkomen en een hoog vermogen niet groot 

zijn, bovendien is de verwachting dat vee I huishoudens met een laag inkomen en een hoog 

vermogen een eigen woning bezitten. De werkelijke omvang van de doelgroep zal door het 
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Tabel3.2 

bewonen van koopwoningen door de doelgroep (iets) lager liggen dan de n"',rr"'nt<",,,,c in 

tabeI3.2. 

Aantal huishoudens in doelgroepen 2008b) 

Totaa/ aanta/ Doe/groep Doe/groep 

huishoudens plus 

..... Absoluut 2.434.000 1.146.000 597.000 ""''''''fJ'''';::>vv,,;::> 
huishoudens Relatief tov totaal 47% 25% 

eenpersoonshuishoudens 

Meerpersoons Absoluut 4.624.000 851.000 247.000 

huishoudens Relatief tov totaal 18% 5% 

meerpersoonshuishoudens 

Aile Absoluut 7.058.000 1.997.000 844.000 

huishoudens Relatief tov totaal 28% 12% 

huishoudens 

Uit de tabel is op te maken dat bijna de helft van aile eenpersoonshuishoudens in de 

primaire valt en bijna een kwart van aile eenpersoonshuishoudens valt in de 

doelgroep plus. De percentages meerpersoonshuishoudens die onder de primaire doelgroep 

en doelgroep plus vallen zijn een stuk Een verklaring hiervoor is dat 

eenpersoonshuishoudens altijd Mn inkomen hebben en in meerpersoonshuishoudens 

kunnen meerdere personen een inkomen hebben. Het CBS (Agtmaal-Wopma & Duin, 2008) 

gaat ervan uit dat de komende jaren het aantal huishoudens zal groeien en dat deze groei 

sterker zal dan de groei van de bevolking. De verwachting is dat het aantal 

eenpersoonshuishoudens het meest zal toenemen van aile Het is niet 

ondenkbaar dat dan ook de primaire doelgroep van de woningcorporaties zal Van 

aile behoort ongeveer driekwart tot de en 

doelgroep plus. Wanneer het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt, zal bij gelijk 

blijvende ",:"'I"'o,n!< ..... ""<: ook de 1"1,.."::.1"'''',..,0,,, in absolute zin gaan groeien. 

De Nederlandse woningmarkt bestaat voor ongeveer 35 procent uit sociale huurwoningen 

(van Ham et 2006). Dit betekent dat er in theorie voldoende sociale huurwoningen 

zouden moeten zijn voor aile huishoudens behorend tot de primaire doelgroep. Wanneer de 

doelgroep mee wordt genomen ontstaat er een tekort. Echter, het aanbod van 

huurwoningen is niet overal gelijk en ook de spreiding van de twee doelgroepen zal niet 

gelijk verdeeld zijn over het land. Bovendien kan het dat in bepaalde regio's er meer 

betaalbare alternatieven van zijn. Voornamelijk het aanbod van (goedkope) 

koopwoningen hier een rol. In de volgende paragraaf zal hier op worden ingegaan. 

28 Huurweningen Ie keep? 



3.3 theorelische omvang van de doelgroep van de woningcorporaties 

In het BBSH is de doelgroep gedefinieerd als de groep huishoudens die niet (financieel) 

in hun woningbehoefte kunnen voorzien. In dit onderzoek wordt voor 

van de doelgroep deze definitie aangehouden. De wordt in dit onderzoek dan als 

voigt gedefinieerd: 

Partieuliere huishoudens die op basis van hun bruto huishoudensinkomens finane/eel niet 

"',Qlf",t<,nriin koopwoningen kunnen kopen of eommereUHe huurwoningen kunnen huren en 

hierdoor zijn aangewezen op huisvesting in soc/ale 

Het aanbod van koopwoningen varieert tussen de verschillende gemeenten van Nederland. 

Indien de verkoopwaarden van de koopwoningen relatief hoog liggen ten van de 

huishoudensinkomens, dan zal het aantal huishoudens dat niet zelfstandig in hun 

woonvoorziening kunnen voorzien grater zijn dan wanneer de verkaopwaarden relatief 

ten opzichte van de huishaudensinkomens. In deze paragraaf wardt een match 

"."m»»"T tussen het huishoudensinkomen en de van de woningen. 

Een dee I van dit onderzoek maakt gebruik van het landelijke onderzoek WoON 2006. De 

data voortvloeiend uit WoON 2006 is niet op het schaalniveau van de 

gemeente. Dit betekent dat het onderzoek plaats vindt op een groter schaalniveau, namelijk 

op het schaalniveau van de woningmarktregio. Uit onderzoek is tevens gebleken dat het 

overgrote deel van de huishoudens binnen de woningmarktregio verhuist Jong, 

ter Borg & Dignum, 1 

Nederland is in 31 2008a). In Calle 

woningmarktregio's en hun ligging weergegeven. Hoewel dit onderzoek slle 

woningmarktregio's worden gedurende dit onderzoek drie woninnrrl::trk't,on''''c 

uitgelicht om de verschillen tussen woningmarktregia's te iIIustreren, Deze 

woningmarktregia's Amsterdam, 's-Hertogenbosch/Noordoost Brabant en Noord

HoliandlWest-Friesland. De woningmarktregio Amsterdam bestaat uit aileen de gemeente 

Amsterdam, de m",,,,nlt'" Amsterdam bestaat uit de stad Amsterdam en enkele nl'l"lllf'lIr'10,,(j 

plaatsen. 's-Hertagenbosch en Noordaast Brabant bestaat uit 21 gemeenten waarvan 's

Hertogenbosch, Oss en Uden in aantallen huishaudens de De Noord

HaliandIWest-Friesland bestaat uit 29 gemeenten waarvan Alkmaar, Haarn, Den Helder en 

Heerhugowaard in aantallen huishoudens de nrr,nt·"t", 

In de volgende wordt eerst ingegaan op de waarden van de woningen, hierna 

volgen de huishoudensinkomens. In de derde subparagraaf voigt de doelgroep per 

regia door een match tussen het aanbod woningen) en de vraag 

(huishoudensinkamens). 
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3.3.1 WOZ-waarde van de woningen 

De waarden van de woningen kunnen niet berekend worden aan de hand van de 

verkoopwaarden, omdat daarmee de waarden van de sociale huurwoningen onbekend 

blijven. De oplossing hiervoor is om te rekenen met WOZ-waarden. De WOZ-waarde is 

gebaseerd op de verkoopprijs van referentiewoningen in de afgelopen jaren 

(Waarderingskamer, 2008). De WOZ-waarde kan ook wei een gedateerde verkoopprijs 

worden genoemd. In dit onderzoek wordt de WOZ-waarde vastgesteld over 2005 gebruikt. 

Oat betekent dus dat deze overeen komen met de verkoopprijs in 2005. 

Figuur 3.3 laat het percentage woningen per WOZ-waardeklasse zien voor de drie voorbeeld 

woningmarktregio's (CBS, 2008c). De blauwe lijn geeft de verdeling in Nederland weer. De 

woningen in Amsterdam kennen de laagste WOZ-waarden van deze drie 

woningmarktregio's en de woningen kennen ook een lagere waarde ten opzichte van de 

woningen in Nederland. De woningmarktregio 's-Hertogenbosch en Noordoost Brabant kent 

de hoogste WOZ-waarden van de woningen van de drie woningmarktregio's. Bovendien zijn 

de woningen in 's-Hertogenbosch en Noordoost Brabant meer waard dan de woningen in 

Nederland. De kop Noord-Holland/West-Friesland ligt tussen de andere twee 

woningmarktregio's in wat betreft de WOZ-waarden van de woningen. De woningen in deze 

woningmarktregio zijn iets meer waard dan de woningen in Nederland. De WOZ-waarden 

van aile woningmarktregio 's zijn te vinden in bijlage 0 (CBS, 2008c) . 

Figuur 3.3 WOZ-waarde in klassen naar gegevens CBS (200Se) 
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De woningen in Amsterdam kennen een lagere WOZ-waarde en dus lagere verkoopwaarde. 

Dit betekent dat relatief meer huishoudens met een lager inkomen een woning kunnen 

kopen . V~~r de woningmarktregio 's-Hertogenbosch en Noordoost Brabant geldt precies het 

omgekeerde. Echter, voor de bepaling van de doelgroep is niet aileen de WOZ-waarde van 
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de woningen van belang, maar ook de inkomens van de huishoudens. Hier gaat de volgende 

subparagraaf op in . 

3.3.2 Inkomen van de huishoudens 

De inkomens van de huishoudens per woningmarktregio wordt bekeken aan de hand van 

het bruto huishoudensinkomen van 2005. Om het bruto inkomen te bepalen per regio, is het 

bruto inkomen van aile particuliere huishoudens in Nederland onderverdeeld in tien gelijke 

klassen (CBS, 2008b). V~~r de verdeling per gemeente is vervolgens de verdeling 

aangehouden van het gestandaardiseerde besteedbare inkomen (CBS, 2008d). Immers een 

gemeente met veel huishoudens met een laag gestandaardiseerd inkomen zal ook veel 

huishoudens kennen met een laag bruto inkomen (CBS, 2008b). Wanneer de gegevens per 

gemeente bekend zijn, wordt per woningmarktregio gekeken hoeveel huishoudens tot een 

inkomensklasse behoren. Wanneer een woningmarktregio bij een inkomensklasse een 

percentage heeft dat onder de 10 procent ligt, betekent dit dat dit landsdeel minder 

huishoudens heeft dan het gemiddelde in Nederland met dat bruto huishoudensinkomen. Is 

het percentage erboven dan geldt het omgekeerde. Bijlage E bevat de figuren met de bruto 

huishoudensinkomens van de woningmarktregio's (CBS, 2008b en 2008d) . Figuur 3.4 laat 

deze voor de drie voorbeeld woningmarktregio 's zien . 

Figuur 3.4 Bruto huishoudensinkomen naar gegevens CBS (2008b en 2008d) 
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Opvallend in de figuur is het relatieve hoge percentage huishoudens in de laagste 

inkomensklasse in Amsterdam. Ook de volgende drie inkomensklassen kennen in 

Amsterdam een hogere vertegenwoordiging van huishoudens dan in Nederland. 

Automatisch betekent dit dat in de hogere inkomensklassen een ondervertegenwoordiging is 

ten opzichte van Nederland. De bevolking in Amsterdam is dus minder welvarend ten 

Huurwoningen Ie koop? 31 



3.3.3 

Tabel3.5 

de bevolking in Nederland, Het is het geval voor de andere twee 

voorbeeld woningmarktregio's. Waarbij de woningmarktregio 

Noordoost Brabant de meer welvarende van deze twee is. 

en 

Uit de figuren 3.3 en 3.4 blijkt dat wanneer er sprake is van een oververtegenwoordiging van 

woningen met een lage WOZ-waarde ten r.,...'7i£'lhto van het aellllCloeloe van I\lo,r1o~l<> er 

ook sprake is van een oververtegenwoordiging van lage inkomens in deze woningmarktregio 

en omgekeerd. Of dit oak betekent dat elke woningmarktregio uiteindelijk toch dezelfde 

inkomensgrenzen heeft voor de tir,,::.ll'1lrnon 

worden. 

zal in de volgende subparagraaf behandeld 

Vp.rt'lt~lu1inn WOZ-waarden tot huishoudensinkomen 

De grove hypotheeknorm voor de berekening van de maximale hypotheek bedraagt 

maal het bruto huishoudensinkomen et ai, 2004). Indien een huishouden over 

vermogen beschikt dan kan dit ook besteed worden voor de hypotheek. Het investeren van 

een vermogen bij de kOop van een woning wordt meeslal gedaan door doorstromers op de 

koopmarkt. De doorstromers hebben vaak door de verkoop van hun 

vermogen gecreeerd en kunnen dit vermogen in een nieuwe woning steken om zo een 

woning te kopen met een WOZ-waarde 2008). De starter op de 

koopmarkt heeft dil voordeel niet en beschikt doorgaans over minder vermogen dan een 

doorstromer op de koopmarkt. Het vermogen van huishoudens is echter in dit onderzoek niet 

bekend en kan daardoor niel meegenomen worden. 

Om de verhouding tussen de WOZ-waarden van de woningen en het brute 

huishoudensinkomen na te gegaan, is dat geen enkel huishouden beschikt over 

vermogen en dat aile woningen in de woningmarktregio koopwoningen Hierna de 

inkomensgegevens van de huishoudens in 2005 (CBS, 2008b en 2008d) gekoppeld aan de 

gegevens van de WOZ-waarde over 2005 2008c). De norm die hierbij gebruikt is die 

van 4,5 maal het bruto huishoudensinkomen als maximale hypotheekhoogte. \/o~"r" ... <'n'" is 

dal de maximale hoogte van de hypotheek gelijk is aan de maximale velrkOOD'waarcle 

van de woning, de verkoopwaarde is weer aan de WOZ-waarde over 2005. Tabel 3.5 

geeft de gekoppelde WOZ-waarden in klassen aan het de bruto huishoudensinkomens in 

klassen weer. 

Bruto huishoudensinkomensklassen en biil19l'1ore WOZ-waardeklassen 

Huishoudens 
inkomen 
(in euro bruto < 14.700 - 25.400 - 32.500 - 49.500 - 62.000 - 64.100 

14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 
< 50.000 - 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 
50.000 100.000 

150.000 200.000 250.000 300.000 400.000 
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Te zien in tabel 3.5 is dat de grenzen van de brute huishoudensinkomensklassen niet 

helemaal overeenkomen met de grenzen van de WOZ-waardeklassen volgens de norm van 

4,5 maal het bruto huishoudensinkomen. Oit heeft te maken met de beperking van de data, 

omdat in de data zowel de WOZ-waarden als de brute huishoudensinkomens in tien klassen 

zijn weergegeven en zodoende kunnen aileen deze grenzen gebruikt worden om de 

koppeling te maken. Hierdoor kan de data in de berekeningen licht afwijken van de 

werkelijkheid, maar voor de bepaling van de doelgroep zal dit geen grote gevolgen hebben. 

Oe doelgroep van de woningcorporaties wordt bepaald door te stellen dat aile woningen in 

de woningmarktregio een koopwoning zijn. Oe doelgroep bestaat dan uit de huishoudens uit 

de inkomensklassen waarvoor niet voldoende passende woningen beschikbaar voor zijn. 

Figuur 3.6 geeft het tekort aan woningen weer per huishoudensinkomensklasse wanneer 

aile woningen in de woningmarktregio Amsterdam een koopwoning zijn. Met de groene 

staven zijn de beschikbare woningen weergegeven per huishoudensinkomensklasse. Oe 

gele staven geven het aantal gevraagde woningen weer, dit aantal is gelijk aan het aantal 

huishoudens per huishoudensinkomensklasse. Voor de koppeling van de WOZ-waarden van 

de woningen aan de huishoudensinkomens is gebruik gemaakt van tabel 3.5. Indien het 

aantal woningen (met groen weergegeven) lager ligt dan het aantal huishoudens (met geel 

weergegeven) welke een dergelijke woning zich kunnen veroorloven, dan betekent dit dat 

deze huishoudens niet zelf in hun eigen woning behoefte kunnen voorzien en dus tot de 

doelgroep van de woningcorporaties behoren. Oit is met de rode lijn weergegeven. In 

Amsterdam is er sprake van een tekort aan in prijsgeschikte woningen voor huishoudens uit 

de twee laagste en twee hoogste inkomensklassen. 

Figuur 3.6 Amsterdam: tekort woningen per inkomensklasse 
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Oe rode lijn in figuur 3.6 geeft de tekorten aan woningen weer per 

huishoudensinkomensklasse. Oit betekent dat als er te weinig woningen zijn voor 

huishoudens in oon bepaalde inkomensklasse dit niet mee is genomen naar de opvolgende 

Huurwoningen Ie koop? 33 



huishoudensinkomensklasse. Oe huishoudens die niet gehuisvest kunnen worden in voor 

hen betaalbare woningen zullen in woningen moeten wonen met een hogere WOZ-waarde. 

Oit houdt in dat de doelgroep voor de opvolgende WOZ-waardeklasse groter wordt en er dus 

verschuivingen in de doelgroep ontstaan voor de woningcorporaties. Oit is in figuur 3.6 met 

de blauwe lijn weergegeven. Oit betekent dat in Amsterdam huishoudens met een bruto 

inkomen tot 49.500 euro niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien indien aile 

woningen koopwoningen zijn en deze huishoudens behoren dan tot de doelgroep. Oe rode 

lijn laat zien dat voor huishoudens in de hoogste twee inkomensklassen niet voldoende 

passende woningen beschikbaar zijn. Toch behoren zij niet tot de doelgroep van de 

woningcorporaties, zij kunnen weliswaar geen woning kopen in hun prijsklasse maar wei in 

een prijsklasse lager. 

Figuur 3.7 geeft de situatie weer voor de woningmarktregio 's-Hertogenbosch en Noordoost 

Brabant wanneer daar aile woningen koopwoningen zijn. Uit de figuur blijkt dat wanneer 

gekeken wordt per huishoudensinkomensklasse dat aileen de huishoudens uit de laagste 

twee inkomensklassen niet in hun eigen woningbehoefte kunnen voorzien . Maar deze 

tekorten blijken zo groot te zijn dat wanneer aile tekorten en overschotten worden opgeteld 

dat de doelgroep bestaat uit huishoudens met een bruto inkomen tot 95.200 euro per jaar. 

Figuur 3.7 's-Hertogenbosch en Noordoost Brabant: tekort woningen per inkomensklasse 
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De situatie voor Kop Noord-Holland/West-Friesland is weergegeven in figuur 3.8. Net zoals 

in Amsterdam behoren ook hier de huishoudens in de laagste twee inkomensklassen en 

twee hogere inkomensklassen tot de doelgroep wanneer per inkomensklasse wordt 

gekeken. Bij de optelling van de tekorten en overschotten blijkt de doelgroep te bestaan uit 

huishoudens met een bruto inkomen tot 49.500 per jaar. 

Figuur 3.8 Kop Noord-HoliandlWest-Friesland: tekort woningen per inkomensklasse 
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In bijlage F zijn de grafieken van Nederland en aile woningmarktregio's weergegeven . Deze 

grafieken zijn samengevat in figuur 3.9. Deze figuur laat de inkomensgrens van de 

doelgroep zien per woningmarktregio. Deze inkomensgrens wordt bepaald door aile tekorten 

en overschotten bij elkaar op te tellen . Over heel Nederland bestaat de doelgroep uit 

huishoudens met een bruto inkomen van 32.500 euro per jaar. 
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Figuur 3.9 Doelgroepbepaling 

Regio met doelgroep tot 25 .400 euro bruto 

Regio met doelgro ep tot 32.500 euro bruto 
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_ Regio met doelgroep tot 62.000 euro bruto 
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Uit de data blijkt dat elf regio's voldoende woningen hebben voor huishoudens met een 

inkomen vanaf 25.400 euro bruto per jaar. Deze woningmarktregio 's zijn vooral gelegen aan 

de randen van Nederland, behalve de regio's rond Rotterdam en Den Haag. In deze twee 

regio's bestaat de doelgroep van de woningcorporaties uit huishoudens met een inkomen tot 

25.400 euro per jaar. Dit komt redelijk overeen met de prima ire doelgroep van de 

woningcorporaties zoals deze gedefinieerd wordt door VROM (Vogelaar, 2007). Er zijn vijf 
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regio's die voldoende woningen beschikbaar hebben voor huishoudens met een inkomen 

vanaf 32.500 eura. Hun doelgroep be staat dus uit de primaire en de 

plus. Voor de definiering van de doelgroep en de doelgroep zie paragraaf 3.2. 

Er regio's die een doelgraep kennen met hogere inkomensgrenzen dan door de 

overheid is gedefinieerd. Oit betekent dat de woningcorporaties deze huishoudens zal 

moeten huisvesten omdat zij dit financieel niet kunnen. 

Kanttekeningen bij de gehanteerde benadering 

Bij de echter een aantal kantekeningen te lJ,aa.;::o'VI Ten eerste 

is er geen gehouden met het vermogen van de huishoudens. Veel huishoudens 

bouwen vermogen op door een woning te bezitten. Oit vermogen kan ingezet worden 

bij de verkrijging van een hypotheek voor een nieuwe woning. Immers de hoogte van de 

hypotheek kan lager dan de koopwaarde. Oit betekent dat huishoudens die doorstramen 

op de woningmarkt (van koopwoning naar koopwoning) een woning kunnen kopen met een 

hogere WOZ-waarde dan starters op de koopmarkt. Hierdoor zal de uiteindelijke doelgraep 

van de woningcorporaties kleiner dan in de paragraaf is berekend. 

Niet aile woningen binnen een gemeente zijn koopwoningen. Het is te verwachten dat de 

huurwoningen niet de woningen met de WOZ-waarden. maar in het 

middensegment zullen vallen. Hierdoor kan de bereikbaarheid van de koopwoningen voor de 

huishoudens met inkomens die deze woningen kunnen betalen afnemen en zullen 

wellicht ook tot de doelgraep behoren. Op dit aspect wordt in het volgende hoofdstuk 

De bovenstaande is een theoretische 'alles-koop' Er is nog geen 

rekening gehouden met de daadwerkelijke huisvesting van huishoudens. In hoofdstuk 5 zal 

een koppeling worden tussen de theoretische en de huisvesting. 

Een laatste kanttekening kan geplaatst worden bij het feit dat een aantal huishoudens 

meerdere woningen kunnen bezitten in dezelfde woningmarktregio of in andere 

woningmarktregio's. Hierdoor zijn minder woningen beschikbaar voor hetzelfde aantal 

huishoudens, indien deze \AJ1""l,mr'l""l<> niet verhuurd worden aan andere huishoudens. Het 

onverhuurde deel van deze woningen zal echter een zeer klein ("1<>,>"1<>,>1'<> zijn op het totaal 

aantal woningen. zodat dit in dit onderzoek niet wordt meegenomen. Een ander moment 

waarop huishoudens twee woningen kunnen bezitten is het moment tussen twee 

verhuizingen. Omdat een van de twee woningen snel weer op de markt zal komen is met dit 

aantal geen rekening gehouden. 

Conclusies 

De verschillen tussen de woningmarktregio's zijn groot wat betreft de omvang van de 

doelgroep aan de hand van de beschikbaarheid van betaalbare koopwoningen. De 

bestaat uit huishoudens die financieel niet zelfstandig in hun 
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woningbehoefte kunnen voorzien en daardoor zijn aangewezen op de sociale huursector. 

de helft van de kennen een doelgroep zoals deze bepaald is 

door het Ministerie van VROM. De andere helft van de woningmarktregio's kennen een 

doelgroep met een inkomensgrens welke hoger is dan de bepaling van het Ministerie van 

VROM. Er voor hen immers niet voldoende in prijs woningen beschikbaar. 

Hierdoor kunnen niel aile huishoudens (financieel) zelfstandig in hun eigen woningbehoefte 

voorzien. In deze woningmarktregio's dus meer huishoudens aangewezen op 

huisvesting via een socia Ie huurwoning dan volgens het Ministerie van VROM nodig zijn. Oit 

betekent dat de sociale woningmarkt in deze woningmarktregio's moet zijn dan het 

ministerie van VROM bepaald heeft. Hiermee wordt de eerste deelvraag van dit onderzoek 

beantwoord ("Uil welke huishoudens bestaat de fJn,,,,,nrrll'>r1 van de woningcorporaties in de 

verschillende woningmarktregio 's ?''). 

De IAlorln:.h,,,,,, zal uitvallen, omdat in deze benadering het 

vermogen van huishoudens niet is meegenomen. Dit vermogen is belangrijk voor het 

afsluiten van een hypotheek. Hoe het vermogen des te de hypotheek zal zijn. 

Voornamelijk huizenbezitters zullen vermogen hebben opgebouwd omdat hun woning de 

afgelopen jaren sterker in prijs gestegen zal zijn dan de inflatie. Oit betekent dat het voor 

starters steeds moeilijker wordt om een woning te 

aangewezen. 

38 Huurwoningen Ie koop? 

waardoor op de huurmarkt 



4 Verdeling woningen in theorie en praktijk 

4.1 Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat wanneer aile woningen in de een 

koopwoning zouden zijn, er een aantal woningmarktregio's een grote doelgroep hebben die 

niet in hun eigen woningbehoefte kunnen voorzien. Deze doelgroep kent hogere 

dan deze door de overheid zijn Voor deze 

huishoudens zijn er namelijk onvoldoende woningen beschikbaar in de """'0<>'::"" waarin 

deze huishoudens maximaal kunnen Dit vooral voor huishoudens uit de 

inkomensklassen. Echter, het woningaanbod wordt voor hen vergroot doordat ook in 

m<>,rl<,,..,,, komen voor socia Ie huurwoningen. Deze sociale huurwoningen zullen over het 

een hogere WOZ-waarde hebben dan de goedkoopste koopwoningen. Ais het 

aanbod van woningen voar een deel van de huishoudens wordt vergroot, betekent dit dat 

voor een ander deel het aanbod wordt verkleind. 

In dit hoofdstuk wordt daarom 

Gekeken wordt naar het aanbod van 

op het woningaanbod voor aile huishoudens. 

deze nprpl(<'m 

per inkomensgroep. De 

is gebruikt wordt nq€lleCIO in paragraaf 4.2. In 

van de woningen naar huur- en En in ""',r"''''r"",t 

op de verdeling van de per inkomensklasse. De 

wordt behandeld in "<:1,'<:I",rn.::.f 4.5. Vervolgens wordt in 

die voor 

4.3 voigt de 

4.6 

op het aantal toewijzingen van socia Ie huurwoningen door woningcorporaties. Tenslotte 

voigt de conclusie in paragraaf 4.7. 

4.2 Benadering en beperkingen 

Net zoals in het voorgaande hoofdstuk worden in het onderzoek aileen de particuliere 

huishoudens meegenomen. In dit onderzoek wordt gesproken over huur- en 

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten 

sociale huurwoning, dit de huurwoningen van de .. m,nlr'''''''Wr,ror",t",,,, 

Ten eerste de 

Ten tweede de 

commerciele huurwoning, dit de huurwoningen die in het bezit van beleggers en 

particuliere verhuurders. De commerciele huurwoning kent een marktconforme huur die vaak 

boven de aftoppingsgrenzen ligt van de sociale huurwoningen. Daarnaast is de commerciete 

huursector in vee I geen op de markt. Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat 

Huurwoningen Ie koop? 39 



ongeveer 10 procent van aile woningen in Nederland onder de commerciele huur vallen. 

Onder deze 10 procent vallen ook woningen bestemd voor institutionele huishoudens, zoals 

verzorgingstehuizen of studentenkamers. Hierdoor is het aantal commerciele huurwoningen 

bestemd voor de verhuur aan particuliere huishoudens laag ten opzichte van het totale 

woningbestand. Om deze redenen commerciele in dit onderzoek bij de 

koopsector betrokken. Oil betekent dat er in dit onderzoek met huurwoningen, aile 

huurwoningen bestemt voor particuliere huishoudens van de woningcorporaties wordt 

bedoeld. 

Binnen de socia Ie huurwoningen is een onderscheid gemaakt tussen huurwoningen in het 

goedkope en bereikbare segment en huurwoningen in het dure segment. De grenzen tussen 

deze segmenten worden bepaald door de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Voor 

sociale huurwoningen in het en bereikbare kunnen huishoudens 

huurtoeslag aanvragen indien hun huishoudensinkomen onder de huurtoeslaggrens vall. 

Voor huur van woningen in het dure segment is dat niet mogelijk en wordt door de 

woningcorporaties ook niet als wenselijk Oit houdt in dat huishoudens in dit 

onderzoek met een huishoudensinkomen in de twee inkomensklassen (dus tot 

25.400 euro bruto per ook niel in aanmerking komen voor huurwoningen uit het dure 

segment. 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat er voor met name huishoudens met inkomens 

in veel woningmarktregio's niet voldoende woningen beschikbaar zijn. Oeze huishoudens 

zullen dus sociaal moeten huren. Oeze huishoudens zullen over het woningen 

huren met een hogere WOZ-waarde dan in theorie kunnen kopen. Uit hoofdstuk 3 is 

gebleken dat voor de huishoudens met een relatief laag inkomen onvoldoende woningen 

beschikbaar deze huishoudens zullen dus moeten wonen in woningen met een hogere 

WOZ-waarde. Hierdoor wordt het aanbod van koopwoningen voor andere inkomensgroepen 

kleiner waardoor wellicht ook op een sociale huurwoning aangewezen. Om deze 

situatie te berekenen is naast de gegevens uit het vorige hoofdstuk ook gebruik gemaakt van 

de gegevens van het Centraal Fonds (CFV, 2006). Oaarnaast is 

gemaakt van de data uit het bevolkingsonderzoek WoON (WoON, 2006). 

In 4.4 zal aeIKe.,en worden hoe de verdeling van de huishoudens over het 

woningaanbod in theorie zou moeten zijn. Oaarbij is voor de bereikbaarheid van 

koopwoningen wederom de maatstaaf van 4,5 maal het bruto inkomen van het 

huishouden genomen (zie hoofdstuk 3). Hierna wordt de omvang van de inkomensgroep 

en de omvang van de (aanbod) met 

elkaar vergeleken. Met de passende woningvoorraad wordt het aanbod van in koopprijs 

passende koopwoningen en het aanbod van sociale huurwoningen verstaan. Er wordt dus 

niet naar andere criteria die een woning passend maken voor huishoudens, zoals 

het aantal kamers, het type woning, ouderdom van de woning, enzovoorts. 
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Over het hebben huishoudens de behoefte om een woning te indien zij zich 

dit kunnen veroorloven (Mulder & Hooimeijer, Daarom wordt bij de verwerking van de 

data eerst aangenomen dat huishoudens de koopwoningen (en commerciele huurwoningen) 

zullen bewonen. Indien deze niet voldoende aanwezig zijn, dan zullen de huishoudens 

uitwijken naar sociale huurwoningen in het goedkope en bereikbare deel van de sociale 

woningvoorraad. Indien hier niet voldoende woningen beschikbaar voor zijn, zullen zij 

naar het dure huursegment van de huishoudens in de laagste 

twee inkomenssegmenten). 

Indien er meer koopwoningen binnen een WOZ-waardeklasse dan huishoudens, dan 

wordt het overschot aan woningen opgeteld bij de volgende WOZ-waardeklasse. Dit omdat 

huishoudens uit een inkomensklasse wei woningen kunnen met een lagere 

WOZ-waarde. Er wordt aangenomen dat het kopen van een goedkopere woning dan de 

huishoudens kunnen veroorloven de voorkeur heeft boven sociaal huren. 

Aanbod van de woningen naar koop en huur 

Voordat wordt naar de samenstelling van het woningbezit per inkomensklasse 

wordt eerst gekeken naar de verdeling van het woningbezit naar koop- en sociale 

huurwoningen. Zoals eerder is aangegeven vallen onder de koopwoningen ook de 

commerci€de huurwoningen. Per woningmarktregio is een grafiek opgesteld om de verdeling 

tussen koop- en huurwoningen naar WOZ-waarde weer te geven. Deze grafieken zijn 

weergegeven in bijlage G. In deze zullen de grafieken van de drie voorbeeld 

wnnlnnm<>rktr<>nin,'", weergegeven worden. Deze drie <>rl<fr",,,,n',,, laten ieder een 

ander verloop van de verdeling van de WOZ-waarde tussen koop- en huurwoningen zien. 

De overige woningmarktregio's kenmerken zich door een verdeling die een van de drie 

uitgeHchte woningmarktregio's laten zien. 

Allereerst wordt gekeken naar de woningmarktregio Amsterdam. De van de verdeling 

van de WOZ-waarde naar huur- en koopwoningen is weergegeven in figuur 4.1. Te zien is 

dat Amsterdam een hoeveelheid huurwoningen heeft en deze woningen kennen een 

relatief hoge WOZ-waarde. Een groot van de koopwoningen kent een relatief lage 

WOZ-waarde. Dit betekent dat er voor de huishoudens met de laagste inkomens theoretisch 

vee I keuze is. Er zijn relatief vee I koopwoningen binnen hun 

daarnaast is er een ruim aanbod van sociale huurwoningen. 
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Figuur 4.1 Amsterdam: WOZ-waarde woningen onderverdeeld naar koop en socia Ie huur 
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De tweede woningmarktregio die uitgelicht wordt, is de regio 's-Hertogenbosch en Noordoost 

Brabant. Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat deze woningmarktregio een doelgroep 

heeft met een relatief hoog inkomen wanneer aile woningen koopwoningen zouden zijn . De 

verdeling van de woningen naar huur en koop is weergegeven in figuur 4.2 . Uit de figuur 

blijkt dat het grootste gedeelte van de socia Ie huurwoningen in deze woningmarktregio een 

WOZ-waarde kent van 150.000 tot 200.000 euro. De koopwoningen bevinden zich 

voornamelijk in de dure WOZ-waardeklassen . Dit betekent dat in deze woningmarktregio de 

huishoudens met de relatief lagere inkomens weinig keuze hebben op de woningmarkt. 

Deze huishoudens zijn bovendien voornamelijk aangewezen op de socia Ie huurmarkt. 

Figuur 4.2 's-Herlogenbosch en Noordoost Brabant: WOZ-waarde woningen onderverdeeld naar koop en 

sociale huur 

42 

60.000 -,----------------------, 

c: 50.000 -1-----------....... ...------------1 
~ ,-----------------, 
~ 40.000 +-___________________ ::JtI-= =---------------------j • Koopwoningen en 
c: commerciele huur 
~ 30.000 +----------- Sociale 

]i 20.000 -t-------------------::= huurwoningen 
c: 
~ 10.000 +-- ----

o +-----.---., 

WOZ-waarden 

Huurweningen Ie keep? 



Ais laatste voorbeeld is de woningmarktregio Kop Noord-HollandlWest-Friesland genomen 

(zie figuur 4.3). Oeze woningmarktregio laat zien dat zowel bij de koopwoning als de sociale 

huurwoningen de WOZ-waarde van 150.000 euro tot 200.000 euro het meest 

vertegenwoordigd is. Het aantal sociale huurwoningen met een hogere WOZ-waarde is laag, 

terwijl de koopwoningen nog wei een groot aantal woningen kent met een hogere WOZ

waarde. 

In geen enkele WOZ-waardeklasse zijn meer socia Ie huurwoningen vertegenwoordigd dan 

koopwoningen. Het lijkt erop dat de WOZ-waarde van de socia Ie huurwoningen de WOZ

waarde van de koopwoningen redelijk voigt (met uitzondering van de hogere WOZ

waardeklassen) . Oit betekent dat huishoudens met een relatief laag inkomen minder keus op 

de woningmarkt hebben dan in Amsterdam, maar wei meer keus hebben dan in 's

Hertogenbosch en Noordoost Brabant. 

Figuur 4.3 Kop Noord.HoliandlWest-Friesland: WOZ-waarde woningen onderverdeeld naar koop en sociale 

huur 
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In figuur 4.4 is met groen de regio's weergegeven die dezelfde verdeling hebben als 

Amsterdam, met geel de regio's die dezelfde verdeling hebben als 's-Hertogenbosch en 

Noordoost Brabant en met rood de regio's die dezetfde verdeling hebben als Kop Noord

HollandlWest-Friesland. Wanneer figuur 4.4 naast figuur 3.9 uit hoofdstuk 3 wordt gelegd, 

dan vallen er geen overeenkomsten te ontdekken tussen de grootte van de doelgroep en de 

verdeling naar WOZ-waarde van de koop- en huurwoningen . Oit betekent dat de hoogte van 

de WOZ-waarde van de koop- en sociale huurwoningen niet samenhangen met 

huishoudensinkomens. 
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Figuur 4.4 WOZ-waarden verdeling tussen huur- en koopwoningen per woningmarktregio 
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4.4 Theoretische huisvesting per inkomensklasse 

De volgende stap wordt gezet door de vraag naar woningen door huishoudens per 

inkomensklasse met hel aanbod van woningen Ie vergelijken . De benadering die bij deze 

berekening is gehanleerd is uitgewerkt in paragraaf 4.2. Uit de berekening kan blijken dat er 

een tekort is aan woningen. Oil houdt in dat er in de betreffende woningmarktregio niet 

voldoende woningen zijn die passend zijn bij de inkomens van de huishoudens. 

Wederom worden de woningmarktregio's Amsterdam, 's-Hertogenbosch en Noordoost 

Brabant, en Kop Noord-Holland/West-Friesland uitgelicht. Deze woningmarklregio 's laten elk 
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een andere \i<>,'''<>II,nl"'l zien ten opzichte van elkaar. De n\I&>rlnl&> woningmarktregio's vertonen 

ook ieder €len van deze drie verlopen, deze verdelingen te zien in bijlage H. In de 

tabellen is per inkomensklasse het percentage huishoudens aangegeven dat zich in theorie 

een koopwoning kan veroorloven of een woning in de socia Ie huursector moet huren 

(uitgesplitst naar goedkoop en bereikbaar, en duur). In tabel 4.5 is de verdeling voor de 

woningmarktregio Amsterdam weergegeven. 

Tabel4.5 Amsterdam: theoretische verdeling huishoudens naar koop- en huurwoningen 

Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning} huurwoningen huurwoningen woningen 
< 14.700 euro 7% 93% 0% 0% 
14.700 25.400 
euro 14% 86% 0% 0% 
25.400 - 32.500 
euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 - 49.500 
euro 100% 0% 0% 0% 
49.500 62.000 
euro 73% 27% 0% 0% 
62.000 64.100 
euro 77% 23% 0% 0% 
64.100 - 95.200 
euro 77% 23% 0% 0% 
;:> 95.200 euro 65% 35% 0% 0% 

In de data van Amsterdam valt op dat huishoudens uit de vier hoogste inkomensgroepen in 

theorie sociaal moeten huren omdat er voor deze huishoudens niet voldoende passende 

koopwoningen beschikbaar zijn. In werkelijkheid zal dit waarschijnlijk betekenen dat hun 

koopwoning in een segment kopen, waardoor andere inkomensgroepen ook anders 

moeten worden. Hierdoor kan het dus voorkomen dat de huishoudens met een 

inkomen tussen 25.400 en 49.500 euro per jaar uiteindelijk sodaal moeten huren. V~~r deze 

huishoudens daardoor niet voldoende passende beschikbaar. 

Uit de theoretische 'koop-huur' blijkt dat er voldoende woningen beschikbaar zijn 

voor aile huishoudens en dit betekent dat de socia Ie huurwoningen 

kunnen "",,'vru",on 

Tabel 4.6 laat in 's-Hertogenbosch en Noordoost Brabant een ander verhaal zien dan in 

Amsterdam. un hoofdstuk 3 is dat deze regio een grote doelgroep kent die niet 

financieel zelfstandig in hun huisvesting kan voorzien. Dit komt ook naar voren in deze tabel. 

Weliswaar huren de '00,-,;::)"'" inkom ens grotendeels en kunnen de hogere inkomens een 

woning echter is er een enorm tekort aan woningen voor huishoudens met 

een inkomen tussen de 32.500 en 49.500 euro bruto per jaar. Omdat deze huishoudens in 

werkelijkheid wei in een woning wonen, zal deze waarschijnlijk een met een 
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Tabel4.6 

te WOZ-waarde in """·",,,1111£. met het huishoudensinkomen. Het is waarschijnlijk 

v~~r deze inkomensgroep dan ook lastig om een passende woning te vinden. Ook de 

huishoudens met een lager inkomen zullen door dit tekort meer moeite hebben om een 

woning te vinden dan huishoudens met vergelijkbare inkomens in andere 

woningmarktregio·s. Bovendien kunnen andere hier hinder van 

ondervinden doordat ook in een ander segment moeten kopen dan hun inkomen toelaat. 

In deze woningmarktregio is het niet mogelijk voor de woningcorporatie om sociale 

huurwoningen te verkopen wanneer wordt van de theoretische verdeling. omdat 

er al een tekort is aan geschikte woningen. 

's-Herlogenbosch en Noordoost Brabant: theoretische verdeling huishoudens naar koop- en 

huurwoningen 

huishoudens per inkomensklasse theoretisch in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciEHe bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwonin huurwonin en huurwonin en 

< 14.700 euro 6% 94% 0% 
14.700 - 25.400 
euro 8% 92% 0% 0% 
25.400 - 32.500 
euro 67% 33% 0% 0% 
32.500 - 49.500 
euro 38% 1% 12% 49% 
49.500 - 62.000 
euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 - 64.100 
euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 euro 100% 0% 0% 0% 

Tabel 4.7 laat zien dat in de Kop Noord-Holland/West-Friesland de huishoudens uit de 

twee inkomensklassen voor het grootste gedeelte sociaal huren. Huishoudens met 

een inkomen vanaf 25.400 eura bruto per kunnen in theorie een woning kopen. Deze 

grens van 25.400 euro komt ongeveer overeen met de definitie van het Ministerie van 

VROM over omvang van de primaire doelgroep. In theorie kent deze woningmarktregio dus 

geen plus. In deze woningmarktregio kunnen sociale huurwoningen door de 

woningcorporatie verkocht worden. 
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Tabel4.7 Kop Noord-HollandlWest-Friesland: theoretische verdeling huishoudens naar koop- en 

huurwoningen 

huishoudens per inkomensklasse theoretisch in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciale bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwonin huurw n huurw en 
< 14.700 euro 4% 96% 0% 
14.700 - 25.400 
euro 22% 78% 0% 0% 
25.400 - 32.500 
eura 100% 0% 0% 0% 
32.500 - 49.500 
eura 100% 0% 0% 0% 
49.500 - 62.000 
euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 64.100 
euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 - 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 euro 100% 0% 0% 0% 

In 4.8 is in de kaart van Nederland weergegeven hoe het is van de 

doelgroepvorming. Groen hetzelfde verloop als dat van Amsterdam weer, als dat 

van en Noordoost Brabant en rood het van Kop Noord

HoliandlWest-Friesland. Een kanttekening bij het laatste verloop is dat in de 

BolienstreekJLeiden de huishoudens in de inkomensklassen tot 49.500 euro (deels) 

gehuisvest worden in de socia Ie huurwoningen. 

Wanneer figuur 4.8 naast figuur 3.9 wordt valt op dat de drie woningmarktregio's met 

de doelgroepen van huishoudens met hoge inkomens een tekort kent aan 

woningen. Met 4.4 zijn geen overeenkomsten te ontdekken. Het lijkt erop dat aileen 

het aanbod van woningen geen maatstaaf is voor de theoretische 'koop-huur' verdeling van 

huishoudensinkomens over de woningen. Het is de koppeling tussen het aanbod en de 

vraag die het verloop van de theoretische 'koop-huur' bepaald. 
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Figuur 4.8 Woningmarktregio's en theoretische verdeling huishoudens naar koop- en huurwoningen 

Lage en hoge inkomens huren 

o Tekort aan geschikte woning 

Lage inkornens huren 

4.5 Werkelijke huisvesting 

In de vorige paragraaf is ingegaan op de theoretische 'koop-huur' huisvesting van de 

huishoudens. Deze paragraaf gaat in op de werkelijke huisvesting van de huishoudens per 

woningmarktregio. Wanneer gekeken wordt naar de werkelijke huisvesting dan zal blijken 

dat huishoudens in een aantal gevallen niet in de woning wonen die passend is bij het 

betreffende huishoudensinkomen. Dit wordt ook wei scheefwonen genoemd. De 
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Nederlandse woningmarkt kent twee vormen van scheefwonen, goedkoop en duur 

scheefwonen. Bij goedkoop scheefwonen, wonen huishoudens met een hoog inkomen in 

een te goedkope woning. Oit kan gebeuren doordat huishoudens gedurende hun 

arbeidscarriere meer zijn gaan verdienen en (nog) niet verhuisd zijn, maar het kan ook aan 

het aanbod liggen, wellicht zijn er geen doorstroommogelijkheden. Hierdoor blijven zij in hun 

huidige woning wonen, waardoor het aanbod v~~r huishoudens met lagere inkomens kleiner 

wordt. Met als gevolg dat de wachttijd v~~r sociale huurwoningen groter wordt. In het 

bijzonder starters op de woningmarkt zullen hier hinder van ondervinden. Oeze groep kent 

over het algemeen een lager inkomen omdat zij nog aan het begin van hun arbeidscarriere 

staan. Wanneer vee I huishoudens goedkoop scheefwonen ondervinden vooral starters op 

de woningmarkt veel hinder. Zij komen moeilijk aan een huurwoning (lange wachttijd) of 

koopwoning (hoge koopprijs) (Romijn en Besseling, 2008). 

Uit de voorgaande paragraaf valt op dat veel woningmarktregio's niet voldoende passende 

woningen hebben in het duurdere prijssegment. Oit betekent dat deze huishoudens 

gedwongen goedkoop scheefwonen. Wanneer vee I huishoudens goedkoop scheefwonen is 

er minder keuze op de woningmarkt voor de huishoudens met een lager inkomen. Omdat 

deze huishoudens zich niet een dure koopwoning kunnen veroorloven zijn deze 

huishoudens aangewezen op de socia Ie huursector. 

Wanneer huishoudens goedkoop scheefwonen zal een aantal huishoudens uiteindelijk duur 

scheefwonen. Ouur scheefwonen betekent dat huishoudens te duur wonen voor hun 

inkomen. Hierdoor kunnen huishoudens voor te hoge woonlasten komen te staan, en moet 

de overheid meer bijdragen aan huurtoeslag wanneer er sociaal wordt gehuurd. Een 

combinatie van beide is ook mogelijk (Romijn en Besseling, 2008) . 

Uit de analyse van de werkelijke huisvesting blijkt dat 

veel huishoudens scheefwonen (WoON, 2006). Vooral 

in de koopsector wonen veel huishoudens niet in een 

v~~r hun inkomen passende woning. Oit kan te maken 

hebben met het feit dat de stijging van de 

verkoopwaarde van de woning in de periode 1999 tot 

2006, en dus ook de stijging WOZ-waarde, vele malen 

hoger ligt dan de stijging van de huishoudensinkomens 

in dezelfde periode. De gemiddelde verkoopwaarde is in 

deze periode gestegen met 62 procent (Neele et ai, 

2008), terwijl de gemiddelde huishoudensinkomen is 

gestegen met ongeveer 18 procent (CBS, 2008e). 

Hierdoor kan een woning die wei geschikt was voor het 

huishoudensinkomen in 1999 nu te duur worden 

bevonden. V~~r een voorbeeld zie kader. 
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Voorbeeld van duur scheefwonen 

In 1999 had huishouden X een 

inkomen van €44.000 brute per jaar en 

kocht een woning van €200.000. 

In 2007 was hun inkomen €52.000 

(stijging +/- 18 procent), dit betekent 

dat zij een woning konden kopen van 

€234 .000 (zonder inbreng van 

vermogen). Terwijl hun huidige woning 

in 2007 €312.000 waard was (stijging 

van 62 procent) . 

In dit onderzoek wordt dit nu als duur 

scheefwonen gezien, terwijl 

huishouden X deze woning wei kan 

beta len omdat de hypotheek 

gebaseerd is op de koopwaarde van 

de woning in 1999. 
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Uit de data (bijlage I) blijkt dat in Nederland het deel van de bewoners van 

koopwoningen niet in een voor hen passende woningen woont. Deze huishoudens wonen of 

te duur of te goedkoop. Over het kan wei gezegd worden dat de duurdere 

koopwoningen veelal bewoond worden door de huishoudens met de hogere inkomens. En 

naarmate de koopwoningen minder waard de huishoudens over het een 

inkomen hebben. Uitzondering hierop is de woningwaarde (WOZ-waarde onder de 

50.000 euro). In deze woningen wonen aile 

In dit onderzoek wordt naar de mate waarin huurwoningen kunnen worden 

verkocht. Dit aantal is afhankelijk van de omvang van de in combinatie met de 

voorraad van de woningcorporaties. Scheefwonen hier een rol in. In een 

woningmarktgebied waar veel huishoudens goedkoop scheefwonen, in dit geval wanneer 

hogere inkomens relatief veel in sociale huurwoningen wonen (en goedkope koopwoningen), 

kan het mogelijk om sociale huurwoningen te Hierdoor komen meer 

koopwoningen op de markt, waardoor meer huishoudens kunnen doorstromen vanuit de 

huursector naar de Het is gebleken dat vooral starters op de koopmarkt moeite 

hebben om een betaalbare koopwoning te vinden, omdat de woningprijzen de laatste jaren 

sterk zijn gestegen (Neele et 2008). Op het moment dat deze starters op de koopmarkt 

woningen kunnen vinden, zullen verhuizen en zijn hun 

huurwoningen weer beschikbaar voor verhuur aan huishoudens met een 

voormalige 

inkomen. 

In de is naar drie te 's

Hertogenbosch en Noordooost Brabant, en de Kop Noord-Holland/West-Friesland. Deze 

woningmarktregio's dienen ook als voorbeeld woningmarktregio's om te kijken wat betreft de 

werkelijke huisvesting van de huishoudens per inkomensklasse. V~~r de is gebruik 

nAlm,:j,:jld van de gegevens uit het onderzoek WoON (2006), de bewerkte data voor aile 

woningmarktregio's is te vinden in J. 

De eerste woningmarktregio is Amsterdam, zie tabel 4.9. Uit de theorie bleek dat in de regio 

zowel de lagere als de inkomens moesten huren omdat er niel voldoende 

beschikbaar Uit de data bHjkt dat aile inkomensgroepen relalief veel sociaal huren op de 

huishoudens uit de twee hoogste inkomensklassen na. De huishoudens uit de twee 

inkomensklassen huren re/atief meer sociaal dan de huishoudens uit de andere 

inkomensklassen. Naarmate de inkomens hoger worden neemt het percentage huishoudens 

dat in een dure huurwoning woont toe. In deze wonen relalief veel huishoudens 

scheef. Veel huishoudens met een hoog inkomen huren. Dit was aan de hand van de theorie 

al te verwachten, hieruit bleek dat er niet veel koopwoningen beschikbaar zijn v~~r de 

huishoudens met een inkomen. Daarnaast bestaat momenteel bijna de he 1ft van het 

woningbestand in Amsterdam uit sociale huurwoningen. 
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Tabel4.9 Amsterdam: Werkelijke verdeling huishoudens naar koop- en huurwoningen 

huishoudens per inkomensklasse gehuisvest 
in: 

Goedkoop en 
Inkomen bereikbaar socia Ie Dure sociale 
huishoudens huurwon 

< 14.700 euro 47% 
14.700 - 25.400 euro 39% 
25.400 - 32.500 euro 47% 
32.500 49.500 euro 49% 
49.500 - 62.000 euro 47% 
62.000 64.100 euro 48% 
64.100 95.200 euro 64% 
> 95.200 eura 89% 

De tweede woningmarktregio waar naar gekeken wordt is 

Brabant. In deze is een tekort aan 

huurwoni 

51% 2% 
58% 4% 
48% 4% 
46% 5% 
45% 8% 
44% 8% 
22% 13% 
11% 0% 

rtf'l"cnit'\f'I'Ql"i"I en Noordoost 

uit de theoretische 

huisvesting gebleken. Uit tabel 4.10. de werkelijke huisvesting, blijkt dat ook hier de laagste 

twee inkomensgroepen relatief veel sociaal huren. De huishoudens uit de allerhoogste 

inkomensgroep wonen bijna allemaal in een koopwoning. Van de huishoudens uit de 

inkomensklassen daar tussenin huren circa 15 procent en 38 pracent een saciale 

huurwoning. Dit percentage is hoger bij de huishoudens met de inkomens en lager bij 

de huishoudens met de inkomens. Opvallend is dat bij de een na hoogste 

inkomensgroep veel huishoudens een dure sociale huurwoning huren via de 

woningcorporatie. Het relatief percentage sociale huurders onder de hogere 

is te verwachten omdat uit de theorie al bleek dat er een tekort is aan 

koopwoningen. 

Tabe14.10 's-Hertogenbosch + Noordoost Brabant: Werkelijke verdeling huishoudens naar keep- en 

huurweningen 

huishoudens per inkomensklasse gehuisvest 
in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar sociale Dure socia Ie 
huishoudens huurwonin huurwonin huurwonin 
< 14.700 euro 47% 53% 0% 
14.700 - 25.400 euro 40% 59% 1% 
25.400 - 32.500 euro 62% 38% 0% 
32.500 - 49.500 euro 68% 28% 4% 
49.500 - 62.000 euro 74% 26% 0% 
62.000 - 64.100 euro 85% 15% 0% 
64.100 - 95.200 euro 79% 10% 10% 
> euro 99% 1% 0% 

Uit de vorige bleek dat de Kop Noord-Holland/West-Friesland in theorie een 

dusdanige verdeling tussen koop- en huurwoningen heeft dat aileen de laagste twee 

inkomensgroepen (tot 25.400 euro per jaar) sociaal hoeven te huren. In tabel 4.11 valt op 
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dat naarmate het inkomen er relatief minder huishoudens sociaal huren (en dus een 

koopwoning) bezitten. De huishoudens uit de twee inkomens kennen relatief veel 

huishoudens die sociaal huren (respectievelijk 68 procent en 58 procent van aile 

huishoudens in deze Ongeveer een derde van de huishoudens met een 

inkomen tussen 25.400 en 32.500 eura per jaar huurt ook sociaal en daarna neemt het 

percentage snel at. Hoewel er huishoudens met een hoog inkomen die huren, komt de 

werkelijkheid van deze regio redelijk overeen met de theorie. 

Tabe14.11 Kop Noord·HoliandlWest·Friesland: Werkelijke verdeling huishoudens naar koop· en 

huurwoningen 

I 
:,ercentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest 
In: 

Inkomen 
huishoudens 
< 14.700 eura 
14.700·25.400 euro 
25.400 . 32.500 euro 
32.500 - 49.500 eura 
49.500 62.000 eura 
62.000·64.100 eura 
64.100 95.200euro 
> 95.200 eura 

I Koopwoning Goedkoop en 
. commerciele bereikbaar sociale 
• huurwoning) huurwoning 

32% 
41% 
61% 
73% 
83% 
94% 
95% 
99% 

68% 
58% 
36% 
26% 
17% 
6% 
5% 
1% 

Indien er relatief veel huishoudens met een inkomen dan de 

Dure sociale 
huurwoning 

0% 
1% 
2% 
1% 
0% 
0% 
0% 
0% 

zoals deze 

gedefinieerd is in paragraaf 4.4, huren dan is er ruimte om deze sociale huurwoningen te 

"Q,'llf'l,,"'n mits er geen tekort is aan woningen. Ook bij de doelgroep uit 

3.3 kunnen er sociale huurwoningen verkocht worden. uit 4.4 is 

gebleken dat in veel woningmarktregio's naast de lagere inkomensgroepen ook de hogere 

inkomensgroepen tot de doelgroep behoren. Vaak kunnen deze sociale huurwoningen 

verkocht worden, omdat deze huishoudens in staat worden geacht om een woning te 

hun bruto huishoudensinkomen. Een woningcorporatie kan echter niet aile overtollige 

sociale huurwoningen uit de theorie verkopen. Er zal altijd een deel van de socia Ie 

huurwoningen (tijdelijk) staan. Dit komt bijvoorbeeld doordat huishoudens tijdelijk in 

twee woningen wonen wanneer zij gaan verhuizen ook paragraaf Hoeveel sociale 

huurwoningen uiteindelijk verkocht kunnen worden zal in hoofdstuk 5 aan de orde komen. 

4.6 Toewij:zingen 

Het aantal socia Ie huurwoningen dat per verkocht kan worden is niet aileen afhankelijk 

tussen vraag en maar is tevens afhankelijk van de hoeveelheid saciale 

huurwoningen die per jaar muteren. Een voorwaarde om de sociale huurwoningen te 

\J'''IU'''~'''n aan particuliere huishaudens is, dat deze huurwoningen verkocht worden zonder 

dat een huurder deze woning bewaand. Wanneer het aantal mutaties van sociale 
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rwf1nllv,,:'n hoog ligt dan kunnen er relatief meer sociale huulWoningen verkocht worden 

dan wanneer het aantal mutaties van huulWoningen ligt. Want naast de eventuele 

verkoop van sociale huulWoningen zullen de ook moeten blijven voorzien 

in huisvesting voor de doelgroep. Elke verkochte sociale huulWoning is er namelijk een 

minder voor de huishoudens die aangewezen op in de socia Ie huursector. 

Het aantal toewijzingen van sociale huulWoningen aan de doelgroep van de 

woningcorporaties geeft een indicatie weer van het aantal mutaties van sociale 

huulWoningen. Wanneer het aantal ligt betekent dit dat het aantal 

mutaties van sociale huulWoningen ook hoog 

het tolale 

IOE;WIIIZlrlaSOelrce'm~lae genoemd. 

In dit onderzoek zijn het aantal 

Dil wordt in dit onderzoek het 

Naast het \lor,vr",o ... van sociale huulWoningen bij mutatie kunnen innrAlrnl"'.r<>i'io<! ook 

sociale verkopen aan de zittende huurders. Uit onderzoek is gebleken dat niet 

veel zittende huurders interesse hebben om hun huulWoning te (Neele et al. 2008). AI 

neemt de bereidheid om de huulWoning te kopen toe naarmate het huishoudensinkomen 

Marketing Consultancy. 2008). In een woningmarktregio waar relatief vee I 

huishoudens met hoge inkomens huren (zoals Amsterdam) kan voor deze vorm van verkoop 

van socia Ie huulWoningen een markt liggen. een gedeelte van de verkoop van 

sociale huulWoningen zal plaats vinden bij mutatie van de sociale huulWoningen. 

4,12 in kleur de verschillen weer tussen het aantal toewijzingen in verhouding 

tot de sociaal huulWoningenbestand van de woningmarktregio's. Hiervoor staat de 

groene kleur voor een relatief laag en de rode kleur voor een relatief 

toewijzingspercentage over het jaar 2005. Uit de figuur is op te maken dat de 

Amsterdam en en Noordoost Brabant een relatief laag 

telWijl de Kop Noord-HoliandlWest-Friesland iets boven het 

toewijzingspercentage van Nederland zit. Voor de woningmarktregio's 

Amsterdam en 's-Hertogenbosch en Noordoost Brabant betekent dit dat er geen tot weinig 

ruimte is om sociale huulWoningen bij mutatie te verkopen. In de Kop Noord-HoliandlWest-

Friesland is verkoop bij mutatie wei mogelijk, maar ook hier zal rok'on.nn gehouden moeten 

worden met het feit dat er voldoende socia Ie huulWoningen beschikbaar zijn voor de 

Nederlandse huishoudens verhuizen gemiddeld eens in de zeven jaar (Mulder & Hooimeijer, 

Hierbij zijn wei verschillen op te merken binnen het verloop van iemands leven. Zo 

het aantal verhuizingen aan het begin en het einde van de wooncarriere hoger dan in 

de tussen periode. Dit is te verklaren doordat aan het begin van de wooncarriere 

men door studie of start van de arbeidscarriere vaker zal verhuizen. Bovendien worden aan 

het van de wooncarriere ook vaak gevormd waardoor het 

huishoudensinkomen stijgt. Het is dan om naar een woning uit een duurder 

te verhuizen. Aan het einde van de wooncarriere zal men vaker 
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omdat huishoudens vaak door beperkingen en andere woonwensen naar woningen met 

speciale kenmerken (moeten) verhuizen. 

Figuur 4.12 Woningmarktregio's en toewijzingspercentages 

Laag toewijzingsperc,ntage 

Hoog toewljzlngspercentage 

Indien het gemiddelde aantal verhuizingen in iemands leven wordt aangehouden als norm 

v~~r het toewijzingspercentage voor woningcorporaties, dan is er geen enkele 

woningmarktregio die in 2005 deze norm gehaald heeft. Oit kan verklaard worden doordat in 

de figuur aileen de toewijzingen van particuliere woningen zijn meegenomen en niet de 

toewijzingen van wooneenheden binnen institutionele woningen. Aan het begin en einde van 

de wooncarriere verhuizen huishoudens het meest en juist dan wordt er relatief veel 

verhuisd naar wooneenheden in institutionele woningen. 

Wanneer huishoudens in de woningmarktregio's gemiddeld eens per zeven jaar willen 

verhuizen naar een particuliere socia Ie huurwoning is dit dus niet mogelijk. Wanneer 
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woningcorporaties het deze norm willen moeten 

meer huurwoningen toegewezen worden aan huurders. Dit houdt in dat er dan minder 

socia Ie huurwoningen verkocht kunnen worden. Het toewijzingspercentage kan door 

vergroting van het aanbod. Het aanbod kan vergroot worden door nieuwbouw van sociale 

huurwoningen. de van sociale huurwoningen en eventuele mutaties. Naast 

de verkoop van sociale huurwoningen ook de sloop van de socia Ie huurwoningen voor 

een verkleining van het aanbod en dus een aantal toewijzingen 

Conclusies 

De doelgroep van de woningcorporaties verschilt per woningmarktregio. Deze doelgroep 

wordt bepaald door de theoretische 'koop-huur' huisvesting waarbij vraag en aanbod met 

elkaar worden gekoppeld. De doelgroep bestaat uit huishoudens die niet zelfstandig in hun 

eigen kunnen voorzien. Indien aile huishoudens in een voor hun inkomen 

passende woning zouden wonen. bestaat de doelgroep in het deel van de 

\A""'nlrlnn~"'rlttr''''t'!lf''I'", uit de huishoudens uit de inkomensklassen maar ook uit de 

hog ere inkomensklassen. Dit duidt erop dat er in deze woningmarktregio's socia Ie 

huurwoningen verkocht kunnen worden. De huishoudens met de inkomens die nu in 

theorie moeten huren zullen in staat moeten om deze sociale huurwoning ook te kunnen 

kopen. De huisvestingsmogelijkheden van de doelgroep bestaan dus uit sociale 

huurwoningen en betaalbare koopwoningen. V~~r beiden kunnen de woningcorporaties 

zorgen. Hun bestaat uit sociale huurwoningen. en door een deel van deze 

socia Ie huurwoningen te verkopen kunnen zorgen v~~r betaalbare koopwoningen. 

Hiermee is de tweede deelvraag ("Welke hu;svestingsmogelijkheden heeft deze doelgroep 

nodig?'J beantwoord. 

De mate waarin sociale huurwoningen verkocht kunnen worden bestaan uit twee factoren. 

De eerste factor is de combinatie tussen de theoretische en werkelijke verdeling. In een 

woningmarktregio waar relatief veel huishoudens kunnen waarschijnlijk meer 

sociale huurwoningen worden verkocht dan in een woningmarktregio waar dit niet het geval 

is. Wanneer uit de theorie blijkt dat huishoudens uit een bepaalde inkomensklasse niel 

sociaal hoeven te huren. maar dit in werkelijkheid wei doen, dan kunnen deze sociale 

huurwoningen verkocht worden. 

Het aantal te verkopen sociale huurwoningen hangt niet aileen van het aanbod in theorie en 

werkelijkheid maar ook van het aantal aan huurders. Dit is de 

tweede factor die de mate bepaald waarin socia Ie huurwoningen verkocht kunnen worden. 

Het aantal is afhankelijk van het aantal sociale dat muteert en 

van de vergroting van het sociale huurwoningenbestand door nieuwbouw, aankopen en 

overige mutaties. Sloop van sociale huurwoningen zorgt ervoor dat het sociale 

huurwoningenbestand weer krimpt. Indien het vrijgekomen woningen is dan zijn ook het 
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aantal toewijzingen Indien het aantal toewijzingen moet dan kunnen er minder 

socia Ie huurwoningen verkocht worden. Kunnen de naar beneden worden 

bijgesteld dan kunnen er ook meer sociale huurwoningen verkocht worden. Hiermee is de 

derde van dit onderzoek ("Welke factoren de mate waarin sociale 

huurwoningen verkocht kunnen worden?") beantwoord. 
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5 Hetmodel 

Inleiding 

In de vorige hoofdstukken een aantal gemaakt om het woningbezit van 

verschillende woningmarktregio's in kaart te Hierbij is via twee benaderingen de 

doelgroep van de berekend. Uit deze berekeningen is dat het 

woningbezit verschilt per woningmarktregio en per rekenmethode van de Het 

aantal socia Ie dat verkocht kan worden is dus ook verschillend per 

woningmarktregio en afhankelijk van de rekenmethode van de doelgroep. In dit hoofdstuk 

zal het aantal sociale huurwoningen worden berekend dat kan worden verkocht. Deze 

berekening wordt aan de hand van een model. De opbouw van dit model wordt in 

paragraaf 5.2 behandeld. In paragraaf 5.3, 5.4 en 5.5 worden de uitkomsten van de drie 

voorbeeld woningmarklregio's behandeld. In 5.6 wordt kort op de 

omvang van de bij mogelijke ontwikkelingen van de WOZ-waarde 

van de woningen en de huishoudensinkomens. De conclusie voigt in paragraaf 5.7. 

Opbouwvan model 

Het model is opgesteld in Microsoft Excel en is digitaal beschikbaar via de bijgeleverde Cd

rom. Schema 5.1 de opbouw van het model weer. In dit schema is ook aangegeven uit 

welke paragrafen de data afkomstig is. De kleuren om de tekst geven de keuzes weer die 

ook in het model moeten worden. De kleur groen staat voor een keuze in het model 

die altijd " .... '''';.0;.0'0 dient te worden. Met de kleur wordt van de gebruiker van het model 

verwacht hier gegevens in het model in te voeren. vlakken omringd door de zwarte kleur 

worden automatisch uitgevoerd. Een voor het invullen van het 

model is te vinden in K. 

Het model werkt standaard met de gegevens zoals deze in hoofdstuk 3 en 4 behandeld. 

Dit betekent dat aile stappen op het schaalniveau van de woningmarktregio Ook 

de aannamen zoals deze in de voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd, zijn in het 

model meegenomen. Het is in het model ook mogelijk om op een ander schaalniveau Ie 

werken of met gegevens van andere Aileen dient de gebruiker deze gegevens zelf in 

te voeren. Hierdoor is het mogelijk om het model op een lager schaalniveau te 

bijvoorbeeld op schaalniveau. De gegevens die dan zelf ,nn,,,,u,,,,,,,'/"1 moeten 

worden betreffen de WOZ-waarden van de sociale huur- en koopwoningen, de bruto 
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inkomens van de huishoudens. in welke woning deze huishoudens wonen. de 

toewijzingspercentages en de prognose over het woningbestand. Wanneer gekozen wordt 

v~~r zelf invoeren van de gegevens lichten deze vakken automatisch licht geel op. 

Schema 5.1 Het model 

Keuze gemeente 

1 
Koppeling naam gemeente 88J\ 

best88Jlde ge sevens V8l\ de 
woningm8Iklregio's 

1 

Zelf de ge sevens invullen van: 

· · · 
· 

WOZ· waarden V8l\ de woningen 
Inkomensge sevens V8l\ de huisho 
Gegevens over de werke Iijke h . 

udens 
wsveslingvan 

huishoudens in de woningen 
Prognose verandering woningbest andvoorde 
komende vijf ja8I 

A ulomatisch verschijnen: · Toewijzingspercentage invullen · 
· 
· 
· 
· 
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WOZ-waarden V8l\ de woningen (paragreaf 
3.3.1 en 4.3) 
Inkomensge sevens V8l\ de huishoudens 
(parsgrW'3.3.2) 
Gegevens over de werkelijke huisvestingvan 
huishoudens (paragmf 45) 
Prognose verandering woningbesland voor de 
komende vijfja8I (gegevens V8l\ het CFV) 
Toewij:z;ingspercenlage (paragraaf 4.6) 

Berekening met bovenst88Jlde gegevens V8l\: . Doelgro ep wanneer alle woningen e en koopwoning zijn (paragraaf3 .3.3) . Doelgroep &en de hand V8l\ de theorie (paragreaf 4.4) 

Berekening &ental te verkopen woningen vo!gens drie scenario's: 
1. Verkopen ovelbodig dee! werkelijke verde ling tovverdeling lheorie 
2. Verkopen ovelbodig deel werkelijke verde ling toy alles koopwoning 
3. Verkopen dee! wat ovelbodig is ahvverdeling lheorie 

I Keuze scenario I, 2 of 3 J 

1 
Keuze: 

Prognose onlwikkeling woningvoorraad vo!gens woningcorpo18.lie 
Prognose onlwikkeling woningvoorraad realisalie nieuwbouw is 72". 

1 
J Keuze wi gewensl loewijzingspercenlage 

Uilkomst: 

Aantal sociale huurwoningen die verkochl kunnen worden in een woningmarktregio 
over een periode V8l\ 5 jaar 
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De eerste stap die in het model gezet moet worden is de selectie van de gemeente. Hierna 

kan aangegeven worden of de bestaande gegevens worden opgehaald of dat er zelf 

gegevens worden ingevoerd. Wanneer er gegevens opgehaald worden dan geeft het model 

de gegevens op woningmarktniveau weer. Ook is er de keuze om deze voor heel I\lederland 

weer te geven. 

Na de selectie gegevens ophalen ontstaan er drie scenario's over te verkopen aantallen 

woningen. Het eerste scenario combineert de werkelijke huisvesting van de huishoudens 

(zie paragraaf 4.5) met de theoretische 'koop-huur' huisvesting (zie paragraaf 4.4). Uit de 

theoretische 'koop-huur' huisvesting is gebleken uit welke inkomensklasse huishoudens in 

theorie een woning kunnen kopen en welke huishoudens een woning moeten huren. 

Figuur 5.2 geeft een voorbeeld weer van scenario 1 voor Nederland. De aantallen socia Ie 

huurwoningen die nodig zijn om volgens de theorie huishoudens te huisvesten is in figuur 

5.2 met de groene kolommen per huishoudensinkomensklasse weergegeven. Naast de 

groene kolommen staan gele kolommen. Deze geven de werkelijke huisvesting in sociale 

huurwoningen van huishoudens per inkomensklasse weer. Indien uit de theorie blijkt dat er 

voor huishoudens uit een inkomensklasse minder sociale huurwoningen nodig zijn om hen te 

huisvesten dan er in werkelijkheid worden bewoond, kan dit verschil in socia Ie huurwoningen 

verkocht worden. In figuur 5.2 is dit aantal per inkomensklasse met de blauwe lijn 

weergegeven. Het totaal aantal te verkopen sociale huurwoningen is een optelling van de 

punten op de blauwe lijn, in dit geval zijn dat ruim 1.000.000 woningen. 

Figuur 5.2 Nederland: Verkopen overbodig dee I werkelijke verdeling tOY verdeling theorie 

1.200.000 350.000 c: 
Q) 

300.000 
C> 

1.000.000 c: 
c: c: 
Q) 250.000 0 
C> 800.000 ~ c: _ Sociale huurwoningen Theorie 
'1: 200.000 :::I 
0 600.000 :::I l:::::l Sociale huurwoningen Werkelijk 
~ 150.000 ~ 
~ 400.000 Q) ___ Te verkopen woningen 
c: 100.000 Co 
tel 0 
« 200.000 50.000 -t: 

Q) 

> 
0 0 Q) 

I-
< 14.700 14.700- 25.400- 32.500-49.500- 62.000- 64.100->95.200 

eure 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 euro 
eure eure eure eure eure eure 

Huishoude nsi nkome n 

Het tweede scenario is gebaseerd op het eerste scenario, aileen wordt hier de theoretische 

verdeling bepaald door te stellen dat aile woningen in de woningmarktregio koopwoningen 

zijn (zie paragraaf 3.3.3). Deze theoretische 'alles-koop' verdeling wordt naast de werkelijke 

bewoning van sociale huurwoningen gelegd. V~~r een voorbeeld van scenario twee voor 

Nederland zie figuur 5.3. Net zoals in figuur 5.2 worden de benodigde sociale huurwoningen 

uit deze theoretische verdeling per inkomensklasse weergegeven in het groen en de 

benodigde sociale huurwoningen uit de werkelijke verdeling in het geel. Uit figuur 5.3 blijkt 
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dat voor de laagste drie inkomensklassen sociale huurwoningen beschikbaar moeten zijn om 

hen te huisvesten. V~~r de huishoudens uit de overige inkomensklassen hoeven geen 

sociale huurwoningen beschikbaar te zijn. Indien er in werkelijkheid meer sociale 

huurwoningen worden bewoond dan uit de theoretische 'alles-koop' verdeling noodzakelijk 

blijkt te zijn, kan dit verschil in aantallen sociale huurwoningen worden verkocht. Ook hier 

zijn de aantallen te verkopen sociale huurwoningen met de blauwe lijn weergegeven. Na 

optelling van de punten op de blauwe lijn kunnen er ruim 900.000 sociale huurwoningen 

verkocht worden. 

Figuur 5.3 Nederland: Verkopen overbodig deel werkelijke verdeling tOY alles koopwoning 

1.600.000 500.000 

1.400.000 450.000 

400.000 c _ Sociale huurwonlngen nodig bij c 1.200.000 ., c ., 350.000 
g' 1 .000.000 

a.., alles koop o Cl c::=:J Sociale huurwoningen Werkelijk .i: 300.000 -t': c ., .-
0 800.000 250.000 > c __ Te vernopen woningen :c 0 

~ 600.000 200.000 .l!! ~ 
c (i 5 
'" 400.000 150.000 ~ .l: 
cI: 100.000 cI: 
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Huishoudensinkome n 

Het derde scenario is het aantal sociale huurwoningen dat verkocht kan worden wanneer 

gekozen wordt voor een woningverdeling onder huishoudens volgens de theorie (zie 

paragraaf 4.4). In figuur 5.2 is de verdeling in theorie met de groene balken weergegeven. 

Het aantal sociale huurwoningen dat verkocht kan worden wordt berekend door het totaal 

aantal socia Ie huurwoningen dat nodig is volgens de theorie in mindering te brengen op het 

totaal aantal sociale huurwoningen. In dit geval kunnen ruim 290.000 sociale huurwoningen 

verkocht worden. 

In het model dient een keuze gemaakt te worden tussen deze drie scenario's over de 

aantallen te verkopen sociale huurwoningen. De keuze van het scenario is afhankelijk van 

het gewenste te voeren beleid van de gebruiker. Van de drie scenario's is het derde scenario 

het meest conservatieve scenario. In dit scenario wordt geen rekening gehouden met het feit 

dat v~~r veel huishoudens met een koopwoning, de afgesloten hypotheek lager ligt dan de 

huidige WOZ-waarde. Oit komt omdat de laatste jaren de WOZ-waarde van de woningen 

sneller zijn gestegen dan de huishoudensinkomens. Het vermogen dat deze huishoudens 

hebben opgebouwd is dus niet meegenomen in dit scenario. Ooordat dit niet is 

meegenomen, voigt uit de berekening dat meer huishoudens een sociale huurwoning 

moeten huren dan dat zij dat in werkelijkheid hoeven te doen. Oit scenario kan in aile 
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woningmarktregio's gebruikt worden om het aantal te verkopen sociale huurwoningen te 

bepalen. Bij het gebruik van dit scenario zal het niet voorkomen dat de aantallen te verkopen 

socia Ie huurwoningen sterk veranderd over een aantal jaren. 

Het vermogen dat huishoudens hebben opgebouwd met de bewoning van hun koopwoning 

wordt indirect meegenomen door in scenario een en twee de werkelijke huisvesting mee te 

nemen. In scenario een is de werkelijke huisvesting naast de theoretische 'koop

huurverdeling' huisvesting gelegd. Oit scenario laat het aantal sociale huurwoningen zien dat 

verkocht kan worden doordat huishoudens goedkoop scheefwonen (huishoudens die 

eigenlijk niet in de huursector hooven te wonen maar daar wei in wonen). Er wordt bij dit 

scenario vanuit gegaan dat huishoudens die duur scheefwonen hun huisvesting wei kunnen 

betalen, omdat in het onderzoek met WOZ-waarden wordt gerekend en niet met de 

hypotheeklasten. Indien veel huishoudens scheefwonen kunnen er veel socia Ie 

huurwoningen verkocht worden. 

Wanneer uit de theoretische 'koop-huur' verde ling is gebleken dat er een tekort is aan 

passende woningen in de woningmarktregio, dan kan dit scenario beter niet gekozen worden 

als uitgangspunt voor het aantal te verkopen sociale huurwoningen. Er kan anders een 

vertekend beeld ontstaan. Scenario twee en drie zijn in dit geval betere opties. 

Scenario twee kan gekozen worden wanneer de woningcorporaties de ambitie hebben om 

aile sociale huurwoningen te verkopen (of wanneer scenario een niet toegepast kan 

worden). De woningvoorraad in deze woningmarktregio bestaat dan aileen uit koopwoningen 

en socia Ie huurwoningen voor de huishoudens die zich geen koopwoning kunnen 

veroorloven. Oit scenario is van de drie scenario's het meest gevoolig voor een verandering 

van de WOZ-waarden in verhouding tot de huishoudensinkomens. A1s de WOZ-waarden 

veranderen. verandert het gehele aanbod aan woningen terwijl in scenario een en drie aileen 

het aanbod van de koopwoningen verandert. 

Na de keuze voar het scenario dienen er nog twee keuzes gemaakt worden in het model. De 

eerste betreft de prognose van de woningbouwcorporaties over de te verwachten aantallen 

te bouwen woningen, de aankoop van de woningen, de sloop van socia Ie huurwoningen en 

de overige mutaties. Oeze data is aangeleverd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

(CFV, 2006). Uit CFV (2007) blijkt dat van aile nieuwe bouwplannen vaak maar 72 procent 

wordt gerealiseerd. Om deze reden is er in het model een mogelijkheid om een keuze te 

maken tussen 100 procent en 72 procent realisatie van de nieuwbouwplannen. De grooi van 

het sociale huurwoningbestand is bepalend voor het aantal socia Ie huurwoningen dat 

daadwerkelijk verkocht kan worden zonder het toowijzingspercentage aan te tasten. 

Het toewijzingspercentage is de laatste keuze. Een keuze kan gemaakt worden tussen een 

toowijzingspercentage gebaseerd op een verhuizing eens per zeven jaar of het huidige 

toewijzingspercentage eventueel vermeerderd of verminderd met een aantal procenten (zie 

paragraaf 4.6). Het toewijzingspercentage is gebaseerd op het aantal sociale huurwoningen 

dat een nieuwe huurder heeft gekregen in het jaar 2005. Hoewel in een percentage 
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weergegeven, wordt in de berekening het aantal toewijzingen meegenomen van het jaar 

2005. Bijvoorbeeld, in 2005 kwamen in regio X 1000 sociale huurwoningen vrij. In de 

berekeningen worden dan elk jaar 1000 sociale huurwoningen meegenomen die vrijkomen 

om aan huurders toe te wijzen. Indien de wens is dat het toewijzingspercentage omhoog of 

omlaag gaat, dan wordt dit in het model ook vertaald naar aantallen woningen. Een lager 

toewijzingspercentage leidt tot een lager aantal toegewezen sociale huurwoningen en 

andersom. Hoe lager het toewijzingspercentage is ten opzichte van het jaar 2005 des te 

meer sociale huurwoningen verkocht kunnen worden. 

Na het kiezen van bovenstaande opties voigt als eerste getal het aantal sociale 

huurwoningen dat verkocht kan worden in een woningmarktregio over een penode van vijf 

jaar. Bij bepaalde keuzes kan het voorkomen dat een negatief aantal sociale huurwoningen 

wordt weergegeven. Oit betekent dat er geen socia Ie huurwoningen verkocht kunnen 

worden, maar dat er sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden. Meestal heeft dit te 

maken met de keuze voor een toewijzingspercentage dat hoger ligt dan het huidige 

toewijzingspercentage, waardoor meer sociale huurwoningen die vrijkomen in het 

woningbestand (inclusief de vergroting van het socia Ie huurwoningbestand) opnieuw worden 

verhuurd. Een tweede getal geeft het aantal huurwoningen weer dat verkocht kan worden 

aan de zittende huurders. Oit aantal is gebaseerd op het totaal aantal sociale huurwoningen 

dat verkocht kan worden volgens een van de scenario's verminderd met het aantal sociale 

huurwoningen dat verkocht kan worden bij mutatie. 

In de volgende drie paragrafen worden de uitkomsten van het model van de dne voorbeeld 

woningmarktregio's en interpretaties daarvan behandeld. 

5.3 Amsterdam 

Amsterdam kent verreweg het laagste toewijzingspercentage van aile woningmarktregio's 

(namelijk 5,72 procent). Uit het model blijkt dat wanneer het huidige toewijzingspercentage 

aangehouden wordt, het aantal huurwoningen dat verkocht kan worden gelijk ligt aan de 

groei van de voorraad voor de komende vijf jaar. Indien het toewijzingspercentage omhoog 

moet, kan er minder verkocht worden. Indien het huidige toewijzingspercentage 

aangehouden wordt, kunnen er in Amsterdam bijna 15.000 sociale huurwoningen verkocht 

worden die vrijkomen bij mutatie (en ongeveer de helft hiervan indien 72 procent van de 

nieuwbouwplannen wordt gerealiseerd). Indien het huidige toewijzingspercentage met een 

procent verhoogd wordt dan kunnen er ongeveer 5000 sociale huurwoningen verkocht 

worden bij 100 procent realisatie van de nieuwbouwplannen. Bij 72 procent realisatie moeten 

er socia Ie huurwoningen bijgebouwd worden om het toewijzingspercentage te halen. Een 

nog verdere verhoging van het toewijzingspercentage betekent dat er meer sociale 

huurwoningen bijgebouwd moeten worden. 

Uit de koppeling van de theorie aan de werkelijke verdeling blijkt uit scenario een dat er in 

Amsterdam ruim 70.000 sociale huurwoningen verkocht kunnen worden, dat is 37 procent 
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van de totale socia Ie huurwoningvoorraad. Uit scenario twee blijkt dat ongeveer 18 procent 

van de sociale huurvoorraad verkocht kan worden. Bij scenario drie is dit percentage 

ongeveer 15 procent. Aileen kunnen deze socia Ie huurwoningen niet verkocht worden bij 

mutatie door het lage toewijzingspercentage. Oeze sociale huurwoningen kunnen wei 

verkocht worden aan de zittende huurders, er is dan immers geen sprake van mutatie. In 

Amsterdam kan gekozen worden voor scenario een, er is namelijk geen tekort aan passende 

woningen. Indien de beleidsmakers in Amsterdam liever een meer voorzichtige uitkomst 

willen, kan voor scenario drie gekozen worden. 

Aan de hand van het model kan het volgende beleid worden voorgesteld voor de 

woningmarktregio Amsterdam. Allereerst zal het toewijzingspercentage omhoog moeten, 

deze is nu in vergelijking met de rest van Nederland zeer laag. Oit betekent dat ook de 

doorstroming binnen de sociale huursector laag zal zijn. Het toewijzingspercentage kan 

verhoogd worden door het bouwen van meer sociale huurwoningen, immers meer aanbod 

zal leiden tot meer huishoudens die gehuisvest kunnen worden. Echter, uit het model blijkt 

dat er een overschot is van sociale huurwoningen, dus dit is op de lange termijn 

waarschijnlijk niet de beste oplossing. Een andere oplossing is het bouwen van betaalbare 

koopwoningen. Hierdoor kunnen huurders doorstromen naar de koopmarkt, zodat hun 

woningen bewoond kunnen door nieuwe huurders. Ook het bouwen van duurdere 

koopwoningen zal kunnen leiden tot een betere doorstroming. Uit het model blijkt dat voor de 

hoogste inkomensgroepen njet voldoende koopwoningen beschikbaar zijn, al kan dit 

grotendeels verdwijnen bij de verkoop van de sociale huurwoningen met de hogere WOZ

waarden. Indien de doorstroming voldoende op gang is gekomen dan kunnen wellicht bij 

mutatie huurwoningen verkocht worden. 

Een tweede punt van het beleid kan het verkopen van de sociale huurwoningen aan de 

huidige bewoners zjjn. Op deze manier kunnen wei sociale huurwoningen verkocht worden, 

maar zal het toewijzingspercentage niet zakken (en ook niet stijgen). Het kopen van de 

eigen sociale huurwoning neemt in populariteit toe naarmate het huishoudensinkomen van 

de bewoner ook toeneemt. In Amsterdam wonen relatief veel huishoudens uit de hogere 

inkomensklassen in een sociale huurwoning. Het lijkt erop dat er voor koop van de eigen 

sociale huurwoning in Amsterdam een markt is. 

Het maximum aantal te verkopen sociale huurwoningen ligt momenteel op 37 procent van de 

totale woningvoorraad. Oit is immers het percentage huurwoningen dat overbodig is als 

huurwoning. Momenteel is 63 procent van de sociale huurvoorraad nodig voor de 

huisvesting van de huishoudens van Amsterdam. Oeze percentages zijn gebaseerd op het 

huidige aantal huishoudens. Indien het aantal huishoudens en eventueel hun inkomen 

veranderen dan zal het aantal socia Ie huurwoningen dat nodig is om hen te huisvesten ook 

veranderen. 
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5.4 's-Hertogenbosch en Noordoost Brabant 

In de woningmarktregio 's-Hertogenbosch en Noordoost Brabant blijkt uit de theoretische 

'koop-huur' verdeling dat er een tekort is aan in prijs passende woningen. Het tekort aan 

passende woningen geeft aan dat de WOZ-waarde en dus ook verkoopwaarde van de 

woningen in deze woningmarktregio zo hoag (geworden) zijn, dat het moeilijk is voor 

huishoudens met een inkomen tot 49.500 euro bruto per jaar om een woning te kopen. Oit 

betekent dat het voomamelijk voor starters op de koopmarkt moeilijk is om een in prijs 

passende woning te kopen. 

In deze woningmarktregio kan voor de verkoop van huurwoningen het beste voor scenario 

twee gekozen worden. Oit betekent dat in de gehele woningmarktregio 355 sociale 

huurwoningen verkocht kunnen worden, dit is slechts een 0,5 procent van de gehele sociale 

huurwoningvoorraad. Het verkopen van dit aantal zal niet zorgen dat het tekort aan 

passende woningen uit de theorie verdwijnt. Aileen de bouw van extra koop- en sociale 

huurwoningen zal zorgen dat dit tekort verminderd. 

Het toewijzingspercentage van deze woningmarktregio is na Amsterdam de laagste van aile 

woningmarktregio's in Nederland. Oit heeft als gevolg dat er net als in Amsterdam weinig 

sociale huurwoningen verkocht kunnen worden. Oit lage toewijzingspercentage in 

combinatie met een tekort aan passende woningen zorgt ervoor dat in deze 

woningmarktregio het niet wenselijk is om socia Ie huurwoningen bij mutatie te verkopen. 

Ook hier geldt dat er wei sociale huurwoningen aan de huidige huurders kunnen worden 

aangeboden. 

In deze woningmarktregio is er, gezien vanuit het model, een markt voor de nieuwbouw van 

zowel socia Ie huurwoningen als betaalbare koopwoningen. Ooor het bouwen van beide kan 

het tekort aan passende woningen worden weggewerkt en de doorstroming worden 

bevorderd waardoor het toewijzingspercentage omhoag kan. 

5.5 Kop van Noord-HoliandIWest-Friesland 

Oe Kop Noord-HollandIWest-Friesland is de derde woningmarktregio waar naar gekeken 

wordt. Het toewijzingspercentage in deze woningmarktregio ligt met 9,5 procent een procent 

hager dan het toewijzingspercentage over heel Nederland. Oit betekent dat deze 

woningmarktregio niet hoeft te streven naar een hager toewijzingscijfer indien de keuze is 

om bij het toewijzingspercentage van Nederland te blijven. Het toewijzingspercentage is 

echter nog een stuk lager dan het percentage dat ontstaat op basis van eens per zeven jaar 

verhuizen. Vanuit dat oogpunt is het wellicht wenselijk om te blijven streven naar een hager 

toewijzingspercentage. 

Uit de verdeling in de theorie blijkt dat er een overschot is aan sociate huurwoningen. Oit 

overschot neemt toe wanneer de verdeling in de theorie gecombineerd wordt met de 

werkelijke verdeling. Oit betekent dat er veel sociale huurwoningen verkocht kunnen worden. 

Bij scenario een ruim 40 procent van de huidige huurwoningvoorraad, bij scenario twee 
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ongeveer 30 procent en bij scenario drie ongeveer 18 procent. Oit aantal te verkopen socia Ie 

huurwoningen wordt ook in deze woningmarktregio beperkt door het toewijzingspercentage. 

Toch kunnen er over een periode van vijf jaar tussen de ruim 4500 tot 7000 sociale 

huurwoningen verkocht worden zonder dat het toewijzingspercentage daalt. Oit aantal is 

afhankelijk van de gerealiseerde nieuwbouw. Bovenop dit aantal kunnen er ook socia Ie 

huurwoningen verkocht worden aan de zittende bewoners. 

In deze woningmarktregio is geen sprake van een tekort aan socia Ie huurwoningen. Met de 

financiele middelen die vrijkomen bij de verkoop van huurwoningen hoeven geen extra 

huurwoningen te worden gebouwd pij het stabiel blijven van het aantal huishoudens. Wei 

kan ervoor gekozen worden om met de vrijgekomen financiele middelen bestaande 

huurwoningen te renoveren of herstructureren. Oit om de woningvoorraad te (blijven) laten 

aansluiten op de woonwensen van de huurders. 

5.6 Toekomstige ontwikkelingen 

Het model is een statisch model en berekent aileen het aantal sociale huurwoningen die met 

de huidige gegevens verkocht kunnen worden. Oit wordt berekend door een combinatie te 

maken van de WOZ-waarde van de woningen met de bruto inkomens van de huishoudens. 

Tabel 5.4 laat de gevolgen voor het beleid zien bij een verandering van de WOZ-waarden 

ten opzichte van het huishoudensinkomen. 

Tabel 5.4 Gevolgen voor beleid bij verandering WOZ-waarden en huishoudensinkomen 

Procentuele ontwikkeling WOZ- Verandering van Beleidsmaatregelen ten aanzien 

waarden ten opzichte van de doelgroep van de verkoop van woningen 

ontwikkeling huishoudensinkomen 

Procentuele ontwikkeling WOZ > Ooelgroep neemt Minder socia Ie huurwoningen 

procentuele ontwikkeling toe in omvang verkopen dan in voorgaande jaren 

huishoudensinkomen gepland stond. 

Procentuele ontwikkeling WOZ = Ooelgroep blijft Het aantal sociale huurwoningen 

procentuele ontwikkeling dezelfde omvang kan verkocht worden zoals deze in 

huishoudensinkomen behouden voorgaande jaren gepland stond. 

Procentuele ontwikkeling WOZ < Ooelgroep neemt Meer sociale huurwoningen 

procentuele ontwikkeling afin omvang kunnen verkocht worden dan in de 

huishoudensinkomen voorgaande jaren gepland stond. 

Wanneer de inkomens van de huishoudens minder snel stijgen (of minder snel dalen) in 

verhouding tot WOZ-waarden, zal het aantal socia Ie huurwoningen dat verkocht kan worden 
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lager liggen. De doelgroep die zich niet financieel zelfstandig kan huisvesten zal toenemen 

in vergelijking met de huidige situatie. Hierdoor kan de vraag naar sociale huurwoningen 

groter worden. De afgelopen jaren zijn de verkoopwaarden (en dus ook de WOZ-waarden) 

procentueel sterker gestegen dan de huishoudensinkomens. Indien deze trend doorzet, zal 

de doelgroep voor de woningcorporaties ieder jaar in omvang toenemen. 

De doelgroep van de woningcorporaties kan ook toenemen doordat het aantaJ huishoudens 

toeneemt in de woningmarktregio. De voorspelling is dat in de komende jaren de stijging van 

het aantaJ huishoudens groter zaJ zijn dan de groei van de bevolking. Voornamelijk de groei 

van het aantal eenpersoonshuishoudens is hiervoor verantwoordelijk (Renes et aL, 2004). 

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat het huishoudensinkomen van eenpersoonshuishoudens 

gemiddeld lager is dan dat van meerpersoonshuishoudens. De toename van het aantaJ 

huishoudens op een gelijkblijvend woningbestand zorgt over het algemeen voor ten minste 

een instandhouding van de verkoopprijzen van koopwoningen doch waarschijnlijker is een 

stijging van de verkoopprijzen. Tegelijkertijd neemt de financiele bereikbaarheid om een 

woning te kopen af door de vorming van meer eenpersoonshuishoudens. Hierdoor kan de 

doelgroep van de woningcorporaties toenemen. 

Wanneer de huishoudensinkomens en de WOZ-waarden dezelfde ontwikkeling doormaken 

zal de doelgroep niet in omvang toenemen of afnemen. Bij een grotere stijging van de 

huishoudensinkomens ten opzichte van de WOZ-waarden zal zelfs de doelgroep van de 

woningcorporaties kunnen afnemen waardoor meer sociale huurwoningen verkocht kunnen 

worden. 

S.7 Conclusies 
Het model geeft inzicht in de huidige woningmarkt en de verkoopmogelijkheden op het 

schaalniveau van de woningmarktregio en geeft tevens antwoord op de laatste deelvraag 

rln hoeverre kunnen woningcorporaties hun sociale huurwoningen verkopen aan 

particu/ieren op de vrije markt in de verschillende woningmarktregio's?j. 

Het model is een beleidsinstrument om een voorspelling te doen over de ruimte om 

huurwoningen te verkopen aan particuliere huishoudens. In de meeste woningmarktregio's 

kunnen sociale huurwoningen verkocht worden. De mate waarin dit gedaan kan worden bij 

mutatie van de huurwoningen is afhankelijk van het verschil tussen de theoretische 

huisvestingen en de werkelijke huisvesting van de huishoudens. De snelheid waarmee 

sociale huurwoningen kunnen worden verkocht is afhankelijk van de groei van de totale 

voorraad sociale huurwoningen in combinatie met het toewijzingspercentage. In aile 

woningmarktregio's wordt de snelheid van de verkoop door deze twee zaken beperkt. 

Afhankelijk van het gekozen scenario is er in elke woningmarktregio wei de ruimte om 

sociale huurwoningen aan de huidige huurders te verkopen. 

De beleidsmaatregelen die genomen kunnen worden op basis van de uitkomsten van het 

model verschillen per woningmarktregio. Wanneer het toewjjzingspercentage verhoogd moet 
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worden, kunnen er minder huurwoningen verkocht worden en dienen er wellicht woningen 

bjjgebouwd te worden. Of deze woningen koopwoningen dan wei sociale huurwoningen 

moeten zijn verschilt per woningmarktregio. Indien uit de theorie blijkt dat er een tekort is aan 

passende huisvesting dan is er vaak een markt voar de bouw van sociale huurwoningen. 

Wanneer dit niet het geval is dan is er wellicht een markt voor de bouw van (goedkopere) 

koopwoningen. Een combinatie van beide is ook mogelijk. 

Een opmerking moet wei geplaatst worden dat er binnen de woningmarktregio verschillen 

kunnen zijn tussen gemeenten, zodat de hiervoor genoemde beleidsmaatregelen oak 

kunnen verschillen. De woningmarktregio's bestrijken, anders dan in Amsterdam (en stad 

Groningen), meerdere gemeenten en de woningmarkt kan per gemeente verschillen. 

Voordat er maatregelen worden genom en is het verstandig om de situatie per gemeente te 

bekjjken. 

Het model geeft een korte termijn planning weer omdat het met statische gegevens werkt. 

De gegevens stammen uit 2005. Er zal dus elk jaar gekeken moeten worden of de gegevens 

veranderd zijn. Zowel het aanbod (WOZ~waarden en aantallen woningen) als de vraag (het 

aantal huishoudens en hun inkomen) kunnen elk jaar veranderen. Hierdoor zal het aantal te 

verkopen sociale huurwoningen ook veranderen. Deze veranderingen kunnen handmatig in 

het model worden ingevoerd. 

Huurwoningen te koop? 67 



68 Huurwoningen te koop? 



6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

// 

De verkoop van saciale huurwoningen aan particulieren is voor woningcorporaties een van 

de mogelijkheden om financiele middelen te verkrijgen om onrendabele investeringen te 

financieren. Onrendabele investeringen zijn investeringen die niet (direct) financieel 

rendement opleveren. Onrendabele investeringen worden gemaakt bij investeringen in de 

verschillende prestatievelden van de woningcorporaties, zoals leefbaarheid, bouw en 

renovatie van socia Ie huurwoningen, duurzaamheid en wonen en zorg. 

In de jaren 2006 en 2007 is het financieel gunstig geweest om met de vrijgekomen financiele 

middelen van de verkoop van saciale huurwoningen te investeren in de bouw van nieuwe 

sociate huurwoningen. Op deze manier hoefde er geen vennootschapsbelasting te worden 

betaald over de winst van de verkoop van huurwoningen. De winst is immers gebruikt om te 

investeren in de bedrijfsmiddelen. Een investering in de andere prestatievelden zorgde 

ervoor dat er wei vennootschapsbelasting betaald moost worden over de winst van de 

verkoop van saciale huurwoningen, Er wordt dan niet in de bedrijfsmiddelen geTnvesteerd. 

Met de belastingregets van 2008 vervalt waarschijnlijk deze regeling, Het maakt dan op het 

gebied van de beta ling van de belastingen niets uit in welk prestatieveld gei'nvesteerd wordt 

met de winst bij verkoop van saciate huurwoningen. 

Met de verkoop van sadale huurwoningen zal het woningaanbod van de woningcorporaties 

voor de te huisvesten huishoudens afnemen indien er geen nieuwe saciale huurwoningen 

bijgebouwd worden. Dit hooft geen probleem te zijn indien er voldoonde sociale 

huurwoningen overblijven voor deze huishoudens. De overheid heeft de doelgroep 

afgebakend met inkomensgrenzen en zijn over heel Nederland hetzelfde. 

In dit onderzoek wordt achter een andere definitie van de doelgroep gebruikt dan de 

overheid deze hanteert. De doelgroep in dit onderzoek zijn de huishoudens die niet 

(financieel) zelfstandig in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. De doelgroep wordt 

bekeken door de vraag en aanbod met elkaar te koppelen. Het aanbod van woningen 

verschilt per gemeente en woningmarktregio. Het aanbod wordt bepaald door het aantal 

betaalbare koopwoningen aangevuld met de saciale huurvoorraad. In een markt waarbij de 

WOZ-waarden van de woningen lager liggen en/of er relatief minder huishoudens zijn met 

een lager inkomen dan gemiddeld, is de doelgroep kleiner dan de huidige afbakening. De 
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doelgroep is groter wanneer de WOZ-waarden van de woningen hoger zijn en/of er relatief 

meer huishoudens uit de lagere inkomensklassen in de woningmarktregio wonen. 

V~~r de doelgroepbepaling van de woningcorporaties kan beter gekeken worden naar de 

koppeling tussen vraag en aanbod. Hierdoor kunnen de woningcorporaties het deel van de 

huishoudens huisvesten die financieel niet zelf in hun eigen woningbehoefte kunnen 

voorzien. Deze huishoudens vormen de doelgroep van de woningcorporaties. Bij de 

koppeling tussen vraag en aanbod bJijkt dat de meeste woningmarktregio's een doelgroep 

kennen met hogere huishoudensinkomensgrenzen dan de overheid deze nu afbakent. Door 

het bouwen van bij huishoudensinkomens passende koopwoningen en eventueel sociale 

huurwoningen (voornamelijk bij een tekort aan passende woningen) kan de doelgroep 

slinken. Ook het verkopen van sociale huurwoningen kan leiden tot krimp van de doelgroep. 

Immers. deze huishoudens wonen dan in een koopwoning en kunnen in hun elgen 

woningbehoefte voorzien. 

Het aantal sociale huurwoningen dat verkocht kan worden is weergegeven met een model. 

Het model kan als beleidsinstrument gebruikt worden door de gemeenten en 

woningcorporaties. In het model kan gekozen worden tussen drie scenario's. Binnen de 

scenario's worden theoretische 'alles-koop' en 'koop-huur' verdelingen als dan niet 

gekoppeld aan de werkelijke huisvesting van huishoudens. Het modellaat de ruimte zien om 

sociale huurwoningen te verkopen of dat er juist woningen bijgebouwd moeten worden. Het 

soort woningen dat bijgebouwd kan worden is ook uit het model te lezen. Dit kunnen sociale 

huurwoningen in het goedkope en bereikbare segment zijn of juist koopwoningen (in aile 

WOZ-waardeklassen). De uiteindelijke hoeveelheid sociale huurwoningen die verkocht 

kunnen worden hangt af van het gekozen scenario in het model. Het is aan de 

beleidsmakers om dit scenario te kiezen. 

Om de juiste doelgroepbepaling te hanteren zal het model elk jaar opnieuw doorlopen 

moeten worden. Door veranderingen in WOZ-waarden en huishoudensinkomens kan de 

doelgroep kleiner of groter worden. De behoefte aan huisvesting in sociale huurwoningen zal 

daarmee ook af- of toenemen. En hiermee verandert dus ook het aantal te verkopen sociale 

huurwoningen. Dit aantal wordt groter bij een kleinere doelgroep of kleiner bij een grotere 

doelgroep. 

Afhankelijk van het gekozen scenario wat betreft de verkoop van sociale huurwoningen kan 

in elke woningmarktregio sociale huurwoningen verkocht worden. De snelheid waarmee de 

sociale huurwoningen kunnen worden verkocht hangt af van het aantal toewijzingen van 

sociale huurwoningen aan de doelgroep. Het aantal toewijzingen is afhankelijk van de 

mutatie van de sociale huurvoorraad en de groei van de sociale huurvoorraad door 

nieuwbouw, aankoop van nieuwe huurwoningen en sloop van huurwoningen. Het 

toewijzingspercentage is de verhouding van het aantal toewijzingen ten opzichte van het 

totale socia Ie huurwoningbestand. 
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Geen enkele woningmarktregio haalt een toewijzingspercentage van het Nederlandse 

gemiddelde van eenmaal per zeven jaar verhuizen. Oit betekent dat. bij aanname van dit 

toewijzingspercentage. er eigenlijk geen socia Ie huurwoningen verkocht kunnen worden bij 

mutatie. Ooordat in dit toewijzingspercentage ook de toewijzingen van woonruimte binnen 

institutionele woningen zijn meegnomen is het niet re~el dat in aile woningmarktregio's dit 

toewijzingspercentage als norm wordt gehanteerd. Woningcorporaties kunnen wei socia Ie 

huurwoningen verkopen indien zij met een lager toewijzingspercentage genoegen nemen 

dan op basis van eens per zeven jaar verhuizen. Ais uitgangspunt in het model kan dan het 

huidige toewijzingspercentage worden genomen. Oit toewijzingspercentage kan eventueel 

vermeerderd of verminderd worden om tot een gewenst toewijzingspercentage te komen. Oit 

is echter afhankelijk van het beleid dat is uitgestippeld voor de woningmarktregio. Bij een 

gelijkblijvend toewijzingspercentage ligt het aantal te verkopen socia Ie huurwoningen gelijk 

aan de groei van het sociale huurwoningbestand van de woningcorporaties. 

Naast de verkoop bij mutatie kunnen socia Ie huurwoningen ook aan de huidige huurders 

worden verkocht. Naarmate de huishoudensinkomens stijgen. zijn meer huishoudens 

geInteresseerd in het kopen van de eigen sociale huurwoningen. In de woningmarktregio·s. 

waar relatief veel huishoudens uit de hogere inkomensklassen in sociale huurwoningen 

wonen. zal hierdoor een verkoopmarkt ontstaan. Vaak kenmerken deze woningmarktregio's 

zich ook doordat een groot deel van het woningbestand bestaat uit socia Ie huurwoningen. 

Het totaal aantal Ie verkopen sociale huurwoningen aan de zittende huurders is beperkt door 

de keuze van een van de scenario's verminderd met het aantal sociale huurwoningen dat 

verkocht wordt bij mutatie. 

Bij de verkoop van socia Ie huurwoningen komen veel financiele baten vrij. 

Woningcorporaties dienen vanuit het BBSH de baten uit de onderneming te investeren in 

activiteiten uit de prestatievelden van het BBSH. Ous voordat er sociale huurwoningen 

verkocht worden dienen de woningcorporaties te bepalen in welke activiteiten gel'nvesteerd 

gaan worden. Indien deze activiteiten beperkt zijn en daarmee oak de gevraagde 

investering. is het voor woningcorporaties niet mogelijk om veel sociale huurwoningen te 

verkopen. Ook al blijkt uit model dat er wei ruimte is om meer sociale huurwoningen te 

verkopen. 

6.2 Aanbevelingen 

Met de verkoop van socia Ie huurwoningen komen financi~le middelen vrij die ingezet kunnen 

worden om onrendabele investeringen te financieren. Om inzicht te krijgen in de 

onrendabele investeringen die woningcorporaties moeten doen kan de 

Transparantiemethodiek gebruikt worden. A1s extra uitgave binnen de 

Transparantiemethodiek dienen de uitgaven die gemoeid zijn met de 

vennootschapsbelasting te worden meegenomen. Momenteel is nog niet bekend hoe de 
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belastingsregels over 2008 eruit gaan zien voor de woningcorporaties. Wei is bekend dat 

woningcorporaties vennootschapsbelasting moeten gaan beta len. Het is nog onduidelijk of 

dit over aile activiteiten is of aileen over de commerciele activiteiten. Hiermee is ook nog niet 

bekend hoeveel financiele ruimte er is om onrendabele investeringen te financieren. Het is 

voor de woningcorporaties dus nu moeilijk schatten hoeveel financiele ruimte ze hebben en 

hoeveel ze eventueel nog nodig hebben om onrendabele investeringen te financieren. 

Duidelijkheid in de belastingregels is voor woningcorporaties dus gewenst. zodat de 

woningcorporaties hun uitgaven kunnen bepalen. 

In dit onderzoek is aileen gekeken naar de financiele vraag en aanbod van de woningmarkt. 

Aan de hand hiervan is bepaald hoeveel socia Ie huurwoningen verkocht kunnen worden. De 

vraag naar koopwoningen is niet aileen afhankelijk van de financiele vraag. maar ook van 

andere aspecten. Deze aspecten richten zich voornamelijk op de kenmerken van de 

woningen. zoals het type woning, de ligging. de grootte, de ouderdom, enzovoorts. 

Afhankelijk van deze kenmerken zijn huishoudens berei1,~m een woning te kopen. Het is 

dan ook aan de woningcorporaties om te onderzoeken welke socia Ie huurwoningen in 

aanmerking komen voor de verkoop. 

In dit onderzoek is geen rekening gehouden met het feit dat er altijd huishoudens zijn die 

geen koopwoning willen bezitten en het prima vinden om te sociaal te huren. Dit kan wellicht 

te maken hebben met het feit dat over het algemeen de woonlasten van een koopwoning 

hoger zijn dan de woonlasten van het huren van een sociale huurwoning. Wanneer deze 

huishoudens verhuizen komen zij v~~r meer uitgaven te staan en dit dient gecompenseerd 

te worden met meer woongenot in de breedste zin van het woord. Voordat 

woningcorporaties in een woningmarktregio socia Ie huurwoningen gaan verkopen zal dan 

ook eerst onderzocht moeten worden hoe groot de behoefte onder huishoudens is om een 

woning te kopen. En daarmee eventueel te verhuizen uit een sociale huurwoning. 

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer er geen sprake is van een tekort aan in prijs passende 

woningen, aile sociale huurwoningen uit het dure prijssegment verkocht kunnen worden. Bij 

de bepaling hiervan is geen rekening gehouden dat deze woningen we/licht voor een 

speciale doelgroep zijn gebouwd. En hierdoor zijn voorzien van speciale services waardoor 

de huur van deze woningen boven de huurtoeslaggrens uitkomt. Dil kan betekenen dat deze 

socia Ie huurwoningen wei gewenst zijn om voor het socia Ie huurwoningenbestand te 

behouden. Dan kunnen deze sociale huurwoningen niet worden verkocht. 

De verschillen in huishoudensinkomensgrenzen van de doelgroep zijn groot tussen de 

verschillende woningmarktregio·s. Dit betekent dat huishoudensinkomensgrenzen ook 

afwijken van de huishoudensinkomensgrenzen die de overheid heeft opgesteld bij de 

be paling van de doelgroep. Door deze verschillen is het wellicht beter om de doelgroep te 

definieren naar het aanbod per woningmarktregio. Misschien zal er dan ook een nieuw 

huurprijsbeleid moeten worden opgesteld. Verder onderzoek is dan wei noodzakelijk. 
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Niet aileen zijn er verschillen tussen de onderlinge woningmarktregio's ook binnen de 

woningmarktregio's zelf kunnen grote verschillen ontstaan tussen de gemeenten behorend 

tot de woningmarktregio. Voordat er beleidsmaatregelen getroffen gaan worden is het 

verstandig om het model eerst op gemeentelijk niveau toe te passen. Dit betekent dat de 

gegevens in het model op gemeentelijk schaalniveau representatief moeten zijn. Momenteel 

is WoON niet representatief op gemeentelijk schaalniveau, maar gemeenten hebben de 

mogelijkheid om door middel van oversampling in het WoON de gegevens uit WoON toe te 

laten passen op gemeentelijk schaalniveau. 

De uitkomsten uit het model zijn zo betrouwbaar als de gegevens die zijn ingevoerd. In het 

model zijn de gegevens van het CBS, CFV en WoON gebruikt. Deze bronnen staan bekend 

als betrouwbaar. Er kunnen echter altijd onjuistheden in deze gegevens voorkomen. Door 

deze onjuistheden kan het voorkomen dat de uitkomst uit het model ook veranderd. 

Wanneer een nieuwe bron van gegevens beschikbaar komt die betrouwbaarder wordt 

geacht dan (een van de) bovenstaande bronnen, zal het model moeten worden aangepast. 

Ook kan het model worden aangepast indien gewenst is om meer aspecten wat betreft de 

verkoop van de sociale huurwoningen mee te nemen. Naar deze aspecten en de daarmee 

samenhangende aanpassing aan het model zal verder onderzoek gedaan moeten worden. 
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Bijlage A Voorbeelden activiteiten binnen 

prestatievelden 

In deze bijlage zijn voorbeelden te vinden van activiteiten welke woningoorporaties kunnen 

ondernemen. deze zijn weergegeven in de tweede kolom van de tabel. In de derde kolom 

zijn voorbeelden weergegeven van activiteiten die de woningoorporatie samen met de 

gemeente kan realiseren. Sommige maatregelen kunnen ook betrekking hebben op 

meerdere prestatievelden. maar staan bij een prestatieveld vermeld (Ministerie van VROM & 

Aedes. 2007). 

Projectsturingl 

Organisatie en 

financiering 

Beleidsthema's 

Passende 

huisvesting van de 

doelgroep 

In stand houden 

woningbezit 

Betrekken 

bewoners bij 

beleid en beheer 

Corporaties 

Corporaties 

• Gedifferentieerd woningaanbod 

met voldoende betaalbare 

woningen 

• Woningen en woonruimte voor 

bijzondere doelgroepen 

• Goed onderhoud van de eigen 

woningen en stimulering 

zelfwerkzaamheid 

• Bewonersparticipatie 

• Creeren van leerwerk- plekken en 

stageplekken binnen eigen 

oorporatie of bij gecontracteerde 

bedrijven 

• Beschikbaar stellen van 

werkplekken binnen eigen 

oorporatie of bij gecontracteerde 

bedrijven voor werkzoekende 

wijkbewoners 
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Corporaties en gemeenten 

In oveneg tussen gemeenten. corpora ties 

en overige lokale organisaties 

• Starters- en verbeteringsleningen 

• VvE-beheer en services voor 

eigenaar-bewoner 

• Aanpak onderhoud particuliere 

voorraad 

• Extra kwaliteit in de woonomgeving 

• Ondersteunen vormen van 

wijklbuurttoezicht door bewoners 

• Extra inzet in betrekken allochtone 

burgers bij wijkaanpak 

• Buurtbemiddelingsprojecten 

• Bewonersbudgetten/ondersteunen 

bewonersinitiatieven 

• Bijdragen aan opleidingen op terrein 

bouw. installatie. beheer etc. 

• Extra inzet op activering van bepaalde 

doelgroepen/ondememers 

• Bevorderen werkgelegenheid in de 

wijk (via geoontracteerde bedrijven of 

zeit) 

• Zorg dragen voor participatiebanen 
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Bevorderen van • VeiUge woningen en • Investeren in en beheren van 

bijvoorbeeld een veiligheidshuis leefbaarheid in wooncomplexen 

wijken en buurten • Tegengaan van woonoverlast • Buurtconcierges 

Investeren in 

wonen en zorg 

Investeren in 

duurzaamheid 
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• Huismeesters, complexbeheerders • Investeren in en beheren van 

• Werken aan vitale buurten en maatschappelijk onroerend goed met 

wijken in kernen, dorpen en steden specifieke functie voor inburgering en 

waar mensen graag wonen en integratie 

leven en zich kunnen ontwikkelen • Ondersteunen 'Duizend en een kracht' 

en ontplooien in de wijk 

• Verhuur winkel- en bedrijfspanden • Transformatie verouderde winkelstrips 

onder woningen en -panden tot passende 

• Wonen en zorg 

• Woonmaatschappelijk werk 

• Signaleringsfunctie van 

medewerkers in de eerste lijn 

(economische) functies 

• Kleinschalige wijkvoorzieningen 

(winkelstrips, gezondheidscentra, e.d.) 

Bijdragen aan straatmanagers-I 

beheerders rond winkels en bedrijvenl 

bedrijfsverzamelgebouwen en advies 

startende ondememers 

• Inzetten bedrijfsruimten van 

corporaties ten behoeve van startend 

ondernemerschap 

• Investeren in kleinschalige 

bedrijfsruimten 

• Investeren, beheren en/of exploiteren 

van maatschappelijk vastgoed voor 

leren, opgroeien, sport, cultuur en 

welzijn, zoals brede scholen, filialen 

van mbo-scholen, leerwerkateliers, 

'kulturhuser', buurtcentra, Centra voor 

Jeugd en Gezin, sportfaciliteiten, voor

en naschoolse opvang, etc. 

• Jeugdfoyers e.d. 

• Schuldpreventie 

• Woonloketten, woonmaatschappelijk 

werk. deelnemen in 

gemeenschappelijke 'achter de 

voordeur -trajecten 

• Investeren in duurzame en energie • Opstellen van EPN's 

zuinige producten 
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Bijlage B Transparantiemethodiek 

Ais voorwaarde voor het gebruik van de Transparantiemethodiek zal de bedrijfsvoering van 

de woningcorporatie beleidsneutraal moeten zijn (van Os, 2006a). De methode werkt met de 

bedrijfswaarde als waarderingsgrondslag. Bedrijfswaarde kent echter verschillende 

definities. In dit onderzoek wordt de definitie aangehouden die behoort bij de 

Transparantiemethodiek (van Os, 2006b), deze luidt: (van Os, 2007): 

"Het sa/do van aile toekomstige, netto contant gemaakte kasstromen die voortv/oeien uit de 

exp/oitatie van het vastgoed tot aan het einde van de /evensduur van het vastgoed." 

Dit wil zeggen dat in de berekening van de bedrijfswaarde geen kasstromen mee worden 

genomen welke betrekking hebben op nieuw beleid, daar dient de Transparantiemethodiek 

v~~r. Dit betekent dat aileen de kasstromen zijn mee genomen welke van belang zijn voor 

de exploitatie (van Os, 2006a). Door deze berekening zal de bedrijfswaarde elk jaar 

afnemen wanneer de portefeuille niet aangevuld wordt. Dit omdat elk jaar de resterende 

exploitatieduur met een jaar zal afnemen. Een voorbeeld van de berekening van de 

bedrijfswaarde is weergegeven in onderstaande tabellen. In dit voorbeeld is gebruik gemaakt 

van het rekenvoorbeeld uit van Os (2006b). 

Tabel B.1 Uitgangspunten bedrijfswaarde berekening 

Tienhuizen: Uitgangspunten 

Aantal woningen 

Jaarlijkse exploitatiekasstromen per 

woning 

Huur 

Onderhoud 

Aigemene kosten 

Vreemd vermogen 

Lopende lening, annu"itair 

Looptijd in jaren 

Liquiditeit 

Parameters 

Discontovoet 

Inflatie en kostenstijging 

Marktrente 

Restant levensduur bestaande bouw 

Investeringen in nieuwbouw 

Aantal woningen 

10 

€5.400 

€1.250 

€700 

€250.000 Nominale waarde begin 2007 

15 Jaar 

€10.000 Bij begin 2007 in kas 

5% 

0% 

4% 

15 

1 

Jaar 

Kasstromen als bij bestaande 

bouw 
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Bouwjaar 2008 

Exploitatieduur 50 Jaar 

Nieuwe leningen, annuilair 15 Jaar looptjjd 

MaatschappeliJke uitgaven €2.000 Jaarlijks 

Tabel B.2 Berekening bedrijfswaarde 

Jaar n Huur onderhoud AI mene kosten saldoin n NCW inn NCWb in 2007 

2007 1 € 54.000 € 12.500 € 7.000 €34.500 €32.857 
2008 2 €54.000 € 12.500 € 7.000 € 34.500 €31.293 
2009 3 €54.0oo € 12.500 € 7.000 €34.500 €29.802 
2010 4 € 54.000 € 12.500 €7.000 €34.5OO €28.383 
2011 5 € 54.000 € 12.500 €7.oo0 €34.5OO €27.032 
2012 6 €54.000 € 12.500 €7.000 € 34.500 €25.744 
2013 7 €54.000 € 12.500 €7.oo0 € 34.500 €24.519 
2014 8 €54.oo0 € 12.500 € 7.000 € 34.500 €23.351 
2015 9 € 54.000 € 12.500 € 7.000 €34.5oo €22.239 
2016 10 €54.000 € 12.500 € 7.000 €34.5oo €21.180 
2017 11 €54.000 € 12.500 €7.oo0 € 34.500 €20.171 
2018 12 €54.000 € 12.500 €7.000 €34.500 € 19.211 
2019 13 €54.0oo € 12.500 € 7.000 €34.500 € 18.296 
2020 14 € 54.000 € 12.500 € 7.000 €34.5OO € 17.425 
2021 15 €54.000 € 12.500 € 7.000 € 34.500 € 16.595 €358.098 

Jaar n Huur onderhoud AI mane kosten saldo in n NCW inn NCW be in 2008 

2008 1 €54.oo0 € 12.500 € 7.000 €34.500 €32.857 
2009 2 € 54.000 € 12.500 €7.oo0 €34.5OO € 31.293 
2021 14 € 54.000 € 12.500 € 7.000 € 34.500 € 17.425 € 341.503 

Jaar n Huur onderhoud AI mene kosten saldoin n NCW inn NCWb in 2008 

2009 €54.oo0 € 12.500 € 7.000 € 34.500 € 32.857 
2021 13 € 54.000 € 12.500 € 7.000 €34.500 € 18.296 € 324.078 

NCW2008 
Jaar n Huur onderhoud A amene kosten saldoin n NCWinn nieuwbouw 

2009 1 €5.4oo € 1.250 €700 €3.450 €3.286 
2010 2 € 5.400 € 1.250 €700 €3.450 €3.129 
2058 50 € 5.400 € 1.250 €7oo € 3.450 €301 €62.983 

Tabel B.3 SamenvaHing bedrijfswaarde 

2007 2008 2009 2010 

Bedrijfswaarde €358.098 € 341.503 €386.760 €368.148 

begin van het jaar 
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Te zien in bovenstaande tabellen is dat buiten de bedrijfswaarde de volgende zaken blijven 

(van Os, 2006b): 

• AIle voorgenomen investeringen en desinvesteringen. 

• AIle bestedingen die rechtstreeks voortvloeien uit maatschappelijke activiteiten waar 

geen directe opbrengsten tegenover staan. 

• Aile exploitatiekosten en -opbrengsten die samenhangen met nieuw beleid of herzien 

beleid. 

Deze dne punten zullen terug te vinden zijn in de Transparantiemethodiek. De 

Transparantiemethodiek is in tabel B.4 weergegeven. AIle onderdelen van de herkornst van 

het budget staan tegen over aile onderdelen van de besteding van het budget. 

Tabel B.4 Transparantiemethodiek (van Os. 2006a) 

Herkomst budget Besteding budget 

Rendement over eigen vermogen Extra toename (afname) eigen vermogen 

Rentabiliteitswaarde-effect over nieuwe Onrendabele top bouw huurwoningen en 

leningen renovaties 

Winst verkoop 

beleid 

huurwoningen volgens Uitgaven leefbaarheid, duurzaamheid, zorg en 

welzijn 

Winst bouw koopwoningen volgens beleid Uitgaven betrekken huurderslbelanghouders 

bij beleid 

Huurpotentie (op basis van markthuur) Niet gerealiseerde deel huurpotentie 

Verkooppotentie (op basis van maximaal Niet gerealiseerde deel verkooppotentie 

uitponden) 

Rendement over eigen vermogen 

Het eigen vermogen van een woningcorporatie is het verschil tussen de bedrijfswaarde (plus 

liquiditeit) en de rentabiliteitswaarde van de leningen (van Os, 2006b). De liquiditeit van een 

onderneming bestaat uit kasgeld. Wanneer er geen investeringen plaats vinden zal de 

liquiditeit van de woningcorporatie elk jaar toenemen door de exploitatie van het 

woningbestand. Immers, de inkomsten zullen altijd minimaal gelijk zijn of hoger uitvallen dan 

de uitgaven. De rentabiliteitswaarde wordt berekend door de rente en aflossingen netto 

contant te maken (van Os, 2006b). 

Hoewel de bednjfswaarde afneemt wanneer er geen investeringen worden gedaan, neemt 

het eigen vermogen wei toe. Dit heeft te maken met de daling van de rentabiliteitswaarde en 

de stijging van de liquiditeit. Over het eigen vermogen kan rendement worden gehaald. De 

rendementseis is gelijk aan de discontovoet. Woningcorporaties mogen deze zelf bepalen, 

vaak wordt een percentage tussen de 6 en 6,5 procent aangehouden. 
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Rentabiliteitswaarde-effect 

Het rentabiliteitswaarde-effect vloeit voort uit het verschil tussen de rente op de 

kapitaalmarkt en de discontovoet. Wanneer een lening wordt aangetrokken waarvan de 

rente op de kapitaalmarkt lager is dan de discontovoet. dan levert dit de woningcorporatie 

een extra opbrengst op bij het netto contant rna ken van de kasstromen voortvloeiend uit 

deze lening. Oeze kasstromen bestaan uit de rentebetalingen en aflossingen. Oe afgelopen 

jaren is de rente op de kapitaalmarkt lager geweest dan de discontovoet. wat geresulteerd 

heeft in een positief resultaat (Conijn. 2005). 

Winst verkoop huurwoningen en bouw koopwoningen volgens be/eid 

Woningcorporaties worden door de overheid gestimuleerd om huurwoningen te verkopen om 

zo het aandeel koopwoningen in de totale woningvoorraad te vergroten. Veel huurders 

hebben een goed inkomen. maar blijven huren omdat ze door de krapte op de koopmarkt 

geen geschikte woning kunnen vinden. Oit doet zich vooral voor in grote steden 

(Boelhouwer. 2005). Voor woningcorporaties is de verkoop van huurwoningen een manier 

om inkomsten te generen. Zij moeten echter de winst die zij uit de verkoop halen wei weer in 

activiteiten binnen de volkshuisvesting steken. Oe winst op de verkoop kan worden gedrukt 

doordat de woningcorporatie de woning in een vorm van maatschappelijk eigendom 

aanbiedt. Hierbij wordt een korting op verkoopprijs van de woning gegeven en is er vaak 

sprake van een terugkoop regeling. Oe regering ziet het aanbieden van woningen binnen dit 

concept niet als een commerciele activiteit. terwijl de verkoop van woningen tegen 

marktwaarde wei als een commerciele activiteit wordt gezien (de Ruiter & Tuk. 2007). 

Woningcorporaties staan voor grote herstructureringsvraagstukken. Hierbij worden 

woonwijken (deels) gesloopt en worden er nieuwbouwwoningen voor teruggebouwd door de 

woningcorporatie. Een deel van deze woningen zullen koopwoningen zijn om zo de kosten 

van het gehele project te kunnen financieren. Ook bij de bouw van nieuwbouwwijken is vaak 

een deel van de te bouwen woningen bestemd voor de koopmarkt. Ook hier geldt dat de 

winst van de koopwoningen wordt gebruikt voor de financiering van het project (de Ruiter & 

Tuk.2oo7). 

Huur- en verkooppotentie en het niet-gerea/iseerde deel hieNan 

Met de huur- en verkooppotentie wordt de markthuur of maximale verkoopwaarde bedoeld. 

Bij de besteding van het budget staat dan ook het niet-gerealiseerde dee I van de huur- en 

verkooppotentie. Oit is het verschil tussen de werkelijke gevraagde huurprijs en verkoopprijs 

en de maximale huur en verkoopwaarde (van Os. 2006a). Het is dus geen uitgave, het is 

een bedrag wat de woningcorporaties niet ontvangen. Het gerealiseerde deel van de 

huurpotentie is de extra inkomsten wanneer voor aile huurwoningen 100 procent van de 

maximaal redelijke huurprijs wordt gevraagd. Oit betekent dat elk jaar de huur maximaal 

verhoogd wordt en bij mutatie geharmoniseerd wordt naar 100 procent maximaal redelijke 

huurprijs. Oe kans dat dit gebeurd is klein te noemen. Oe overheid stelt elk jaar de maximale 
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en gemiddelde huurverhoging voor. De woningcorporaties zijn wei vrij bij welke complexen 

zij de huurverhoging doorvoeren. Meestal komt het erop neer dal de meeste huurwoningen 

een gemiddelde huurprijsverhoging krijgen. enkele complexen van goede kwaliteit met een 

relatief lage huur krijgen een iets hogere huurverhoging en de complexen welke op de 

planning staan om te slopen krijgen een lagere huurverhoging. De woningcorporatie zal 

doorgaans bij het vrijkomen van de woning de huur niet harmoniseren naar 100 pracent van 

de maximaal redelijke huurprijs. maar een lagere streefhuur aanhouden. 

De maximale verkooppotentie houdt in dat het gehele woningbestand van de 

woningcorporatie in verhuurde toestand verkocht zal worden tegen de marktprijs. De kans 

dat dit gebeurd is nihil te noemen. De woningcorporaties zullen wei woningen verkopen 

maar de opbrengsten van deze woningen zijn terug te vinden in de winst verkoop 

huurwoningen (Ministerie van VROM. 2005). Deze woningen worden namelijk niet in 

verhuurde toestand verkocht. maar verkocht vrij van huurverplichtingen. 

Doordat het niet·gerealiseerde deel van de verkooppotentie en de huurpotentie geen uitgave 

is, en de maxima Ie verkooppotentie en huurpotentie oak niet binnenkomt. wordt de 

verkooppotentie en huurpotentie vaak niet meegenomen bij de toepassing van de 

Transparantiemethodiek. De 'norma Ie' huurverhoging zal in de bedrijfswaarde verwerkt zijn. 

Wanneer hier van afgeweken wordt, dan zal deze in de Transparantiemethodiek opgenomen 

moeten worden. Over het algemeen wordt niet vaak van de huurverhoging afgeweken die 

door het ministerie van VROM wordt vastgesteld. 

Extra toename (of afname) eigen vermogen 

In een van de prestatievelden van het BBSH staat dat de woningcorporatie financieel 

gezond moet zijn. Dit houdt onder andere in dat de woningcorporatie beschikt over 

voldoende eigen vermogen. Het minimale percentage eigen vermogen ten opzichte van het 

totale vermogen (solvabiliteit) wordt door het CFV aan de hand van referentiecorporaties 

vastgesteld. Een woningcorporatie welke veel moet investeren in nieuwbouw zal een hogere 

solvabiliteil kennen dan een woningcorporatie welke dit niet hoeft. Indien een 

woningcorporatie een lagere solvabiliteit kent dan het CFV noodzakelijk acht dan zal een 

deel van de herkomst van hel budget besteedt moeten worden aan de vergroting van het 

eigen vermogen (Leidelmeijer & Kromhout, 2006). 

De woningcorporatie kan echter ook een grote overmaat hebben op haar eigen vermogen. 

Dit betekent dat zij over meer eigen vermogen beschikt dan noodzakelijk geacht volgens het 

CVF. Deze overmaat kan ge"investeerd worden. er zal wei rekening gehouden moeten 

worden met de bedrijfsmatige continui"teit. Indien (een deel van) de overmaat wordt 

ge"investeerd, dan komt deze ten goede aam de herkomsl van het budget (Conijn. 2005). 

Onrendabele top huurwoningen 

De onrendabele lop van de huurwoningen onlslaat bij de bouw of renovatie van 

huurwoningen in het goedkope en betaalbare segment. De huren van deze woningen zijn te 
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laag om de investering in zijn geheel terug te verdienen. Dat deel van de investering wat niet 

terug verdiend kan worden wordt ook wei de onrendabele top genoemd. De hoogte van de 

onrendabele top is het verschil tussen het investeringsbedrag en de bedrijfswaarde van de 

woning (van Os, 2006b). Vaak wordt de woningcorporatie door de gemeente verplicht om bij 

herstructurering en nieuwbouw een bepaald aantal percentage sociale huurwoningen te 

realiseren (Priemus, 2003). Hierdoor zal er bij deze projecten altijd sprake zijn van een 

onrendabele top. Deze kan eventueel (deels) gecompenseerd worden met de verkoop van 

woningen. 

Een on renda be Ie top kan ook ontstaan bij de renovatie van bestaande huurwoningen. De 

exploitatie van een huurwoning staat meestal op vijftig jaar. Na deze vijftig jaar (of eerder) 

moet er door de woningcorporatie een besluit worden genomen over wat zij gaan doen met 

de woning; renoveren of slopen en herbouwen (of verkopen). Indien de woningcorporatie 

kiest voor renoveren dan wordt de woning grondig aangepakt en kan het vaak als een 

nieuwe huurwoning worden beschouwd. De mate van de investering en de eventuele 

huurverhoging bepalen de hoogte van de onrendabele top op de woning (ministerie van 

VROM, 2007). Bij slopen en herbouwen is er sprake van een nieuwbouwwoning met de 

daarbij behorende onrendabele top. 

De uitgaven aan de onrendabele top door de woningcorporatie zal per jaar verschillen. De 

woningcorporatie zal namelijk niet elk jaar eenzelfde hoeveelheid woningen bouwen of 

renoveren. Bovendien gebeurt het regelmatig dat woningcorporaties nog niet kunnen 

beginnen met bouwen omdat er (nog) geen bouwvergunning is afgegeven (Boelhouwer, 

2005). 

Uitgaven betrekken bewonerslbe/anghouders bij be/eid, /eefbaarheid, duurzaamheid en zorg 

en we/zijn 

In het BBSH staat dat woningcorporaties verplicht zijn te investeren in verschillende 

prestatievelden. Veel investeringen in de prestatievelden kunnen worden aangemerkt als 

onrendabele investeringen. Mochten investeringen in deze prestatievelden rendabel zijn. 

dan is het rendabele deel terug te vinden in de bedrijfswaarde (van Os, 2006a). 

Investeringen in deze prestatievelden kunnen ook deels onrendabel zijn en deels rendabel. 

Het rendabele deel is dan te zien in de bedrijfswaarde berekening en het onrendabele deel 

in de Transparantiemethodiek. Hoewel duurzaamheid nog geen prestatieveld is binnen het 

BBSH is deze wei meegenomen omdat veel woningcorporaties hier onrendabel in 

investeren. 
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Door het wegvallen van de verkoop- en huurpotentie ziet de Transparantiemethodiek er als 

voigt uit (tabel 6.5): 

Tabel 8.5 Transparantiemethodiek aangepast (van Os, 2006a) 

Herkomst budget Besteding budget 

Rendement over eigen vermogen Extra toename (afname) eigen vermogen 

Rentabiliteitswaarde-eftect over nieuwe Onrendabele top bouw huurwoningen en 

leningen renovaties 

Winst verkoop huurwoningen volgens Uitgaven leefbaarheid, duurzaamheid, zorg en 

beleid welzijn 

Winst bouw koopwoningen volgens beleid Uitgaven betrekken huurders/belanghouders bij 

beleid 

Uit de Transparantiemethodiek is op te maken dat de verkoop van woningen veel invloed 

kan uitoefenen op het totale budget om onrendabele investeringen te financieren. Hoe meer 

woningen verkocht worden, hoe meer budget. De verkoop van huurwoningen is nu 

onderhevig aan vennootschapsbelasting, behalve wanneer er nieuwe sociale huurwoningen 

gebouwd worden. De woningcorporaties kunnen daarom het beste met de winst uit de 

verkoop de onrendabele toppen financieren van de bouw van huurwoningen. De overige 

bronnen van de herkomst van het budget kunnen dan ingezet worden om de andere 

bestedingen te financieren. 
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Bijlage C Woningmarktregio's 

Landsdeel Noord: 

• Provincie Groningen: 

1. Ommelanden 

2. Stad Groningen 

• Provincie Friesland: 

3. Noord-Friesland/Waddeneilanden 

4. Oost -F riesland/Zuidwest-F riesland 

Provincie Orenthe: 

5. Noord- en Midden-Orenthe 

6. Zuidwest- en Zuidoost-Orenthe 
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Landsdeel Oost: 

• Provincie 

7. IJsselvallei 

8. Twente 

II Provincie Gelderland: 

9. Veluwe 

10. Achterhoek 

11. Arnhem en omstreken 

12. Nijmegen en omstreken en Betuwe 

• Provincie Flevoland: 

13. Flevoland 

LandsdeelWest: 

Provincie Utrecht: 

14. West-Utrecht 

15. Oost-Utrecht 

• Provincie Noord-Holland: 

16. Kop Noord-Holland/West-Friesland 

17. Zuid- en Midden-Kennermerland 

18. Zaanstreek/Waterland/Amstelland/Meerland 

19. Amsterdam 

• Provincie Zuid-Holland: 

20. Bolienstreek/Leiden 

21. Rijnstreek/Midden-Holiand/Alblasserwaard 

22. 

23. Rijnmond 

24. Drechtsteden/Hoekse Waard/Goeree Overflakkee 

Provincie Zeeland: 

25. Zeeland 

Landsdeel Zuid: 

Provincie Noord-Brabant: 

26. Roosendaal/Breda 

27. Midden-Brabant/Waalwijk 

28. 's-Hertogenbosch en Noordoost-Brabant 

29. Helmond/Eindhoven 

II Provincie Limburg: 

30. Noord-Limburg 

31. Zuid-Limburg 
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Bijlage D WOZ-waarden woningen per provincie 
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0% 
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Huurwoningen Ie koop? 
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r::::=::J Stad Groningen 
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--Nederland 
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FrieslandIWadde 
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~Oosl
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51-Friesland 

_ Friesland 

--Nederland 
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Utrecht 
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_ West-Utrecht 

c::::J Oos t-Utrecht 

_ Utrecht 
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Holland/West
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Bijlage E Bruto huishoudensinkomens per 

provincie 
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25.000 
20.000 

~ 15.000 c: 

50.000 
45.000 

:ii 40.000 
OJ 35.000 
.~ 30.000 
o 
~ 

~ 10.000 
5.000 

< 14.700 25.400 32 .500 49 .500 62 .000 64,100 > 

14,700 en en en en en en 95,200 
25.400 32.500 49 ,500 62 ,000 64 ,100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Achterhoek 

o ~ __ ~-+-~L-~~"~-M~~+-

70.000 

60.000 
c: 
Q) 50.000 OJ 
c: 
c: 40 .000 
0 
~ 30.000 
~ 20.000 c: 
~ 10.000 

0 

< 14 .700 14,700 25.400 32 ,500 49 ,500 62 ,000 64 ,100 > 95 ,200 

< 

en 
25.400 

en en 
32 ,500 49 ,500 

en 
62 ,000 

en 
64 ,100 

en 
95 ,200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Arnhem e.o. 

14,700 25.400 32,500 49 ,500 62 ,000 64,100 > 

14 ,700 en en en en en en 95.200 
25.400 32.500 49.500 62,000 64,100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Huurwoningen Ie koop? 

_ Aanlal beschikbare 
woningen 

c:::::::J Aantal huishoudens 

-..- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

_ Cumulalieflekort 
woningen bij oplelling 
inkomensklassen 

Aantal beschikbare 
woningen 

c:::::::J Aantal huishoudens 

____ Tekort woningen per 
inkomensklasse 

_ Cum ulalief lekort 
woningen bij oplelling 
inkomensklassen 

Aanlal beschikbare 
woningen 

c:::::::J Aantal huishoudens 

____ Tekort woningen per 
inkomens klasse 

_ Cumulalief lekort 
woningen bij oplellin 
inkomensklassen 



70.000 

c:: 60.000 

8, 50.000 
c:: 
c:: 40.000 

~ 30.000 
Jii "E 20.000 

111 < 10.000 

N ijrnegen e.o. en Betuwe 

o +-"---Lt-"'---Yf-

60.000 

:ii 50.000 
Cl .= 40.000 
c:: 
~ 30.000 . 

S 20.000 
c:: 
~ 10.000 

<14.700 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 >95.200 
en en en en en en 

25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Flevoland 

O +--L~~aL~~~~~~~~~~~~~~L+~~ 

100.000 

90.000 

c:: 80.000 
Q) 70.000 Cl 
c:: 60.000 c:: 
0 50.000 
~ 

S 40.000 

c:: 30.000 
111 
< 20.000 

10.000 

0 

< 14.700 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 95.200 
en en en en en en 

25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

West-Utrecht 

< 14.700 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 95.200 
en en en en en en 

25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Huurwoningen te koop? 

llantal beschikbare 
woningen 

c::J llantal huishoudens 

----*-Tekor! woningen per 
inkomensklasse 

_ Cum ulatief tekor! 
woningen bij optelling 
inkomensklassen 

llantal beschikbare 
woningen 

c::J llantal huishoudens 

........... Tekor! woningen per 
inkomensklasse 

_ Cum ulatief tekor! 
woningen bij optelling 
inkomensklassen 

llantal beschikbare 
woningen 

c::J llantal huishoudens 

........... Tekor! woningen per 
inkomensklasse 

_ Cum ulatief tekor! 
woningen bij optellin 
inkom ens klassen 
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r:::: 
GI 
Cl 
r:::: 
r:::: 
0 
~ 

]i 
r:::: 
ra « 

r:::: 
GI 
Cl 
r:::: 
r:::: 
0 
~ 

]i 
r:::: 

~ 
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Oost-Utrecht 

50.000 

45.000 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 -

1 0.000 

5.000 

0 

< 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 
14.700 en en en en en en 95.200 

25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 
Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Kop Noord-HoliandlWest-Friesland 

90.000 
80.000 

70.000 
60.000 

50.000 
40.000 

30.000 
20.000 

10.000 
0 

< 14.700 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 95.200 

50.000 
r:::: 45.000 
GI 40.000 
~ 35000 
r:::: 30.000 
~ 25.000 

20.000 
j9 15.000 
r:::: 10.000 
~ 5.000 

en en en en en en 
25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Midden- en Zuid-Kennemerland 

O+-----'-L+-- --'-+-.... r-<_+_ 

< 14.700 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 95.200 
en en en en en en 

25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Huurwoningen te koop? 

Aantal beschikbare 
woningen 

c:::::::J Aantal huishoudens 

.......- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

__ Cumulatief tekort 
woningen bij optelling 
inkomensklassen 

Aantal beschikbare 
woningen 

c:::::::J Aantal huishoudens 

-A-Tekort woningen per 
inkomensklasse 

__ Cumulatieftekort 
woningen bij optelling 
inkomensklassen 

I ~ Jlantal beschikbare 
woningen 

c:::::J Jlantal huishoudens 

.......-Tekort woningen per 
inkomensklasse 

___ Cum ulatief tekort 
woningen bij optelling 
inkomensklassen 



c 
Q) 

CI 
c 
c 
0 
~ 

]i 
c 
~ 

c 
Q) 

CI 
c 
c 
0 
~ 

]i 
c 
<II 
< 

100.000 
90.000 
80 .000 
70.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30 .000 
20.000 
10.000 

0 

160.000 

140.000 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

0 

50.000 
45.000 

c 40.000 
~ 35.000 
.~ 30.000 
~ 25.000 

20.000 ]i 
c 15.000 
~ 10.000 

5.000 

ZaanstreekIWaterland/Amstelland/Meerland 

< 14.700 14 .700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 95.200 
en 

25.400 
en en 

32.500 49.500 
en en 

62.000 64 .100 
en 

95.200 
Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Amsterdam 

< 14.700 14.700 25.400 32.500 49.500 62 .000 64.100 > 95.200 
en en en en en en 

25.400 32.500 49.500 62.000 64 .100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Bolienstreek/Leiden 

o +----..l.-L-j-..... --l_+_ - 1 

49.500 62.000 64 .100 > 95.200 < 14.700 14.700 25.400 32 .500 
en en en en en en 

25.400 32 .500 49.500 62.000 64 .100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Huurwoningen te koop? 

_ Aanta l beschikbare 
woningen 

c:::::::J Aantal huishoudens 

-.-Tekor! woningen per 
inkomensklasse 

___ Cumulatief tekor! 
woningen bij optellin~ 
inkomensklassen 

Aantal beschikbare 
woningen 

c:::::::J Aantal huishoudens 

__ Tekor! woningen per 
inkomensklasse 

___ Cumulatief tekor! 
woningen bij optellin 
inkomensklassen 

Aantal beschikbare 
woningen 

c:::::::J Aantal huishoudens 

__ Tekor! woningen per 
inkomensklasse 

__ Cumulatieftekort 
woningen bij optellin 
inkomensklassen 
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60.000 

c: 50.000 Q) 
01 
c: 40.000 
'c 
0 30.000 
~ 

:§ 20.000 
c: 
IV 10.000 < 

0 

140.000 

120.000 
c: 
Q) 

100.000 01 c: 
c: 80.000 
0 
~ 60.000 
:§ 

40.000 c: 
IV 
< 20.000 

0 

200.000 
180.000 

c: 160.000 
Q) 

140.000 01 
c: 

120.000 c: 
0 100.000 
~ 80.000 

Cij 

C 60 .000 
IV 40.000 < 20.000 

0 
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Rijnstreek/Midden-Holiand/Alblasserwaard 

< 14.700 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 95.200 
en en en en 

25.400 32.500 49.500 62.000 
en 

64.100 
en 

95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

's-Gravenhage/Westland 

< 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 
14.700 en en en en en en 95.200 

25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Rijnmond 

< 14.700 25.400 32 .500 49.500 62.000 64 .100 > 
14 .700 en en en en en en 95 .200 

25.400 32 .500 49.500 62.000 64.100 95 .200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Huurwoningen Ie koop? 

Aanlal beschikbare 
woningen 

c::::J Aanlal huishoudens 

--...- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

_ Cum ulatief lekort 
woningen bij oplellin 
inkomensklassen 

_ Aanlal beschikbare 
woningen 

c::::J Aanlal huishoudens 

__ Tekort woningen per 
inkomensklasse 

_ Cumulatieflekort 
woningen bij oplelling 
inkomensklassen 

Aanlal beschikbare 
woningen 

c::::J Aanlal huishoudens 

--...- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

_ Cumulatief lekort 
woningen bij optelling 
inkomensklassen 



70.000 

c 60.000 
III 

Drechtsteden/Hoekse Waard/Goeree OverflakkeFe_-,-----,-,--...,....,.,..,....-----, 
_ Aanlal beschikbare 

woningen 

~ 50.000 

.~ 40.000 

,. 30.000 

~ 20.000 · c 
~ 10.000 

o +-..--'--'--+-

60.000 

c 50.000 
III 
C) .= 40.000 
c: 
~ 30.000 

5 20.000 
c 
: 10.000 

en 
25.400 

en en en en en 
32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Zeeland 

o +-" ...... -'-1-

100.000 
90.000 

c 80.000 
~ 70.000 
~ 60.000 
o 50.000 
~ 40.000 
~ 30.000 c: 

< 14.700 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 95.200 
en en en en en en 

25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Roosendaal/Breda 

~ 20.000 
10.000 

O +-~-L~--~-+--'~-+-

< 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 

14.700 en en en en en en 95.200 
25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95 .200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Huurwoningen Ie koop? 

c=:::JAantal huishoudens 

--+-Tekort woningen per 
inkomensklasse 

woningen bij opleliing 
inkomensklassen 

Aantal beschikbare 
woningen 

c=:::J Aantal huis houdens 

--+- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

__ Cumulatief lekort 
woningen bij opleliin 
inkomensklassen 

Aantal beschikbare 
woningen 

c=:::J Aantal huishoudens 

--+- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

__ Cumulalieflekort 
woningen bij oplellin 
inkomensklassen 
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Midden-Brabant/Waalwijk 
60.000 

50.000 -
c: 
CII 
~ 40.000 
c: 
~ 30.000 

~ 
c: 20.000 

~ 10.000 

< 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 

14.700 en en en en en en 95.200 
25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

's-Hertogenbosch + Noordoost Brabant 

80.000 

70.000 
c: 
CII 60.000 Cl 
c: 
c: 50.000 
0 40.000 
~ 

~ 
30.000 

c: 20.000 

"' c( 10.000 

0 

< 14.700 14 .700 25.400 32.500 49 .500 62.000 64.100 > 95.200 

100.000 
90.000 _. 

:ii 80.000 
~ 70.000 

60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

en en en en en en 
25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Helmond/Eindhoven 

o +-.................. +------'-1-
< 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 > 

14.700 en en en en en en 95.200 
25.400 32.500 49.500 62.000 64.100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Huurwoningen Ie koop? 

Aanlal beschikbare 
woningen 

c:::J Aanlal huishoudens 

.............- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

_ Cumulatieflekort 
woningen bij oplelling 
inkomensklassen 

.... Aanlal beschikbare 
woningen 

c:::J Aanlal huishoudens 

.............- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

_ Cum ulalief lekort 
woningen bij oplelling 
inkomensklassen 

m:::::::J Aanlal beschikbare 
woningen 

c:::J Aanlal huishoudens 

.............- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

_ Cumulatieflekort 
woningen bij optelling 
inkomensklassen 



70.000 

60.000 

c 
50.000 Q) 

Cl 
c 
c 40 .000 
0 
~ 30.000 
S 
c 20.000 
~ 

10.000 

0 

100.000 
90.000 

c 80.000 
Q) 

70 .000 Cl 
c 

60.000 'c 
0 50.000 
~ 

40.000 j§ 
c 30.000 

~ 20.000 
10.000 

0 

Noord-Limburg 

< 14.700 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64 .100 > 95.200 
en 

25 .400 
en en 

32.500 49.500 
en en en 

62.000 64 .100 95.200 
Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Zuid-Limburg 

< 14.700 25.400 32.500 49.500 62.000 64 .100 > 

14.700 en en en en en en 95 .200 
25.400 32 .500 49.500 62 .000 64 .100 95.200 

Bruto huishoudensinkomen in klassen 

Huurwoningen Ie koop? 

_ Jlantal beschikbare 
woningen 

I==:J Aanlal huis houdens 

----..- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

__ Cumulalief lekort 
woningen bij optelling 
inkomensklassen 

_ Jlantal beschikbare 
woningen 

I==:J Jlantal huishoudens 

--....-- Tekort woningen per 
inkomensklasse 

__ Cum ulaijef lekort 
woningen bij optelling 
inkomens klass en 
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Bijlage G Verdeling woningen naar soort 

1.200.000 

c: 
1.000.000 

QI 
01 800.000 c: 
'c 
0 600.000 
~ 

"iii 400.000 C 
I'll 
~ 200.000 

0 

Nederland 

- ---------11 • Koopwoningen en 

WOZ-waarden 

Ommelanden 

commerciele huur 

. Sociale 
huurwoningen 

35.000 ,,---------------------~ 

30.000 +-- ---
c: 
& 25.000 -1---- --
c: 
'c 20.000 f-----llrl
o 
~ 15.000 +----.~'j 
~ 
c: 10.000 +---
I'll 
~ 5.000 +--

o -r-------r 

WOZ-waarden 

HuuIWeningen Ie keep? 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

Sociale 
huuIWoningen 
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Stad Groningen 

35.000 -.--- - - - -----------------, 

30.000 +--------
c: 
:g, 25.000 +-------
c: 
'c 20.000 +------ - 
o 
~ 15.000 +------
S lii 10.000 +----

< 5.000 +----

o -t------r 

WOZ-waarden 

Noord-FrieslandlWaddeneilanden 

25.000 -,---- ----------------- --, 

c: 20.000 +-----
II) 
CI 

.~ 15.000 +-----~ 

~ 
c;; 10.000 +----
'E 
~ 5.000 +----

o -r----, 

WOZ-waarden 

Huurwoningen Ie koop? 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

. Sociale 
huurwoningen 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

r:J Sociale 
huurwoningen 



Oost-Friesland/Zuidwest-Friesland 

40.000·· ... --------------------, 
35.000 ..\------~ 

c 
~ 30.000 -1-------
c 25.000 +-_____ _ 
c 

• Koopwoningen en 
--------------11 commerci~le huur 

~ 20.000 .I------~ 

~ 15.000 -1------
c 10.000 -!--
~ 5.000 -1---

0 +-----,. 

16.000 

14.000 
c 

12.000 Q) 
Cl 
c 10.000 
c 
0 8.000 
~ 

~ 6.000 
c 4.000 tV 
< 2.000 

0 

WOZ-waarden 

Noord- en Midden-Drenthe 

WOZ-waarden 

Huurwoningen Ie koop? 

Sociale 
huurwoningen 

II Koopwoningen en 
commercii:lle huur 

c Sociale 
huurwoningen 
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Zuidoost- en Zuidwest-Orenthe 

30.000 ,-------------------------, 

c 25.000 +------
Q) 

~ 20.000 +-------
c 
~ 15.000 +-------

]i 10.000 +------
c 
ra 

<C 5.000 +---

o +-~---r 

40.000 

35.000 
c 

30.000 Q) 
C) 
c 25.000 
c 
0 20.000 
~ 

]i 15.000 
c 10.000 ra 

<C 
5.000 

0 

WOZ-waarden 

IJsselvaliei 

WOZ-waarden 

HuuIWoningen Ie koop? 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

II Sociale 
huurwoningen 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

Sociale 
huurwoningen 



Twente 

60.000 -r--------------------~ 

c: 50.000 +----------1 
CII 

g> 40.000 -1:--------1 
c: 
~ 30.000 -J-------

S 20.000 +----
c: 
~ 10.000 -f----

o +-~""T 

WOZ-waarden 

Veluwe 

60.000 ,..---------------------. 

c: 50.000 +-----------r~-----------I 

III Koopwoningen en 
commerciele huur 

Sociale 
huurwoningen 

CII r-------~ 

g> 40.000 _1 __________ --1 III Koopwoningen en 
c: commerciele huur 
~ 30.000 +-----------11 III Sociale 

S 20.000 +-______ huurwoningen 
c: 
ra 

oct 10.000 +------

o -fJII-----,- L-...,J 

WOZ-waarden 

Huurwoningen Ie koop? 123 



Achterhoek 

30.000 -,------------------------, 

c 25.000 -+---------
Q) 

.~ 20.000 +-------
c 
~ 15.000 -1-------
~ 10.000 -+----------== c 

~ 5.000 -+----

o -r-----, 

WOZ-waarden 

Arhnem e.o. 

40.000 

35.000 
c 30.000 Q) 
01 
c 25.000 
c 
0 20.000 
~ 

(ij 15.000 
C 10.000 
~ 

5.000 

0 

WOZ-waarden 

124 Huurwoningen Ie koop? 

• Koopwoningen en 
commerciiHe huur 

. Sociale 
huurwoningen 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

Sociale 
huurwoningen 



Nijmegen e.o. en Betuwe 

60.000 .,-----------------------, 

c 50.000 +-- -------
Q) 

~ 40.000 +----------
c 
~ 30.000 t---------
~ 20.000 +------
c < 10.000 -t------

o +-------,-J- ""'-., 

WOZ-waarden 

Flevoland 

45.000 
40.000 

c 35.000 Q) 
CI 30.000 c 
c 25.000 
0 :c 20.000 
~ 15.000 
c 
IV 10.000 « 

5.000 
0 

WOZ-waarden 

Huurwoningen Ie koop? 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

Sociale 
huurwoningen 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

Sociale 
huurwoningen 
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West-Utrecht 

60.000 ,--------------------------., 

I: 50.000 +---------
Gl 

g> 40.000 +----------
I: 

~ 30.000 +------

]j 20.000 +-----
I: 
ra 
« 10.000 +------

o +-------..- - ..,. 

WOZ-waarden 

Oost-Utrecht 

35.000 ,------------------------, 

30.000 +-----------
I: 

~ 25.000 -1----------............. -
I: 

I: 20.000 +-------------& 
o 
~ 15.000 +-----
]i 
I: 10.000 +------
~ 5.000 +------

o +--------,- L...--,..J 

WOZ-waarden 

Huurwoningen Ie koop? 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

Sociale 
huurwoningen 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

Sociale 
huurwoningen 



Kop Noord-Holland/West-Friesland 

60.000 -,------------------------, 

5i 50.000 +----------------------- 1,...--------
~ 40.000 _/-________ --------------11 . Koopwoningen en 
c commerciele huur 
~ 30.000 -/------ Sociale 

S 20.000 -/------ huurwoningen 
c 
.1 10.000 -f---

o +-~---, 

WOZ-waarden 

Zuid- en Midden-Kennemerland 

30.000 -.--------------------~ 

c 25.000 -f--------
Q) 

~ 20.000 -f---------

c 
~ 15.000 -/-------

S 10.000 +------, 
c 
1\1 

or:{ 5.000 -f------

o +-~---,J 

WOZ-waarden 

Huurwoningen Ie koop? 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

['3 Sociale 
huurwoningen 
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ZaanstreekIWaterland/Amsteliand/Meerland 

60.000 ,..------------------------. 

c:: 50.000 f--------________ --
G) 

~ 40.000 +------
c:: 
~ 30.000 +------

S 20.000 +------
c:: 

c1 10.000 +------

o .... --- -----... 

WOZ-waarden 

Amsterdam 

90.000 ..,.--------------------~ 

80.000 +---------11 
~ 70.000 +------
~ 60.000 -1------ 1 
'g 50.000 -+------1 
~ 40.000 +------1 
S 30.000 -1------ 1 c:: c1 20.000 +--------..j 

10.000 +--
O .... --~ 

WOZ-waarden 

Huurweningen Ie keep? 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

a Sociale 
huurwoningen 

• Koopwoningen en 
commerciele huur 

Sociale 
huurwoningen 



Bolienstreek/Leiden 

30.000 .,.--------------------__ 

c 25.000 +------------
Q) 

~ 20.000 ~--------
c 
~ 15.000 +------==---

]j 10.000 -1------
c < 5.000 -1------

o -/--=.----, 

WOZ-waarden 

RijnstreekiMidden-Holiand/Alblasserwaard 

45.000 ,.------------------------. 
40.000 +----------=..r

ai 35.000 4--------------1 

~ 30.000 -1------------1 

c 25.000 -1--------- ---1 

~ 20.000 -1-----
]j 15.000 +------
c < 10.000 -1------

5.000 +---

WOZ-waarden 
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Bijlage H Theoretische verdeling woningen 
Nederland 

Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerciale bereikbaar sociale Oure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 7% 93% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 26% 74% 0% 0% 
25.400 -
32.500euro 100% 0% 0% 0% 
32.500-
49.500euro 84% 16% 0% 0% 
49.500-
62.000euro 100% 0% 0% 0% 
62.000-
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100-
95.200euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 75% 25% 0% 0% 

Ommelanden 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciale bereikbaar socia Ie Oure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 6% 94% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 32% 68% 0% 0% 
25.400 -
32.500euro 100% 0% 0% 0% 
32.500-
49.500euro 100% 0% 0% 0% 
49.500-
62.000euro 100% 0% 0% 0% 
62.000-
64.100euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 55% 45% 0% 0% 
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Stad Groningen 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Dure sociale I Tekort Inkomen commerciele bereikbaar sociale 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning • woningen 
< 14.700 
euro 2% 98% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 47% 53% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500euro 100% 0% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 69% 31% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 58% 42% 0% 0% 
> 95.200 
euro 37% 63% i 0% 0% 

Noord-FrieslandlWaddeneilanden 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 12% 88% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 44% 56% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 100% 0% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000-
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 37% 63% 0% 0% 
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Oost-FrieslandlZuidwest-Friesland 
Percentaae huishoudens per inkomensklasse theoretisch aehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerci&le bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 6% 94% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 37% 63% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 83% 17% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 84% 16% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 93% 7% 0% 0% 

Noord- en Midden-Drenthe 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerci&le bereikbaar socia Ie Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwonina woningen 
< 14.700 
euro 7% 93% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 41% 59% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500euro 100% 0% 0% 0% 
49.500-
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 62% 38% 0% 0% 
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Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 4% 96% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 30% 70% 0% 0% 
25.400-
32.500euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500euro 92% 8% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 55% 45% 0% 0% 

IJsselvaliei 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.100 
euro 4% 96% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 22% 78% 0% 0% 
25.400-
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 77% 23% 0% 0% 
49.500-
62.000euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 
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Twente 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerci~le bereikbaar soda Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 

< 14.700 euro 3% 97% 0% 0% 
14.700 - 25.400 
euro 40% 60% 0% 0% 
25.400 - 32.500 
euro 84% 16% 0% 0% 
32.500 - 49.500 
euro 78% 22% 0% 0% 
49.500 - 62.000 
euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 - 64.100 
euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 - 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 euro 72% 28% 0% 0% 

Veluwe 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerci~le bereikbaar sociale Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 

< 14.700 euro 11% 89% 0% 0% 
14.700 - 25.400 
euro 11% 89% 0% 0% 
25.400 - 32.500 
euro 94% 6% 0% 0% 
32.500 - 49.500 
euro 40% 20% 5% 36% 
49.500 - 62.000 
euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 - 64.100 
euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 - 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
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Achterhoek 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerci~le bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 5% 95% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 16% 84% 0% 0% 
25.400-
32.500 euro 65% 33% 2% 0% 
32.500 -
49.500euro 88% 0% 8% 4% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 

Arnheme.o. 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerci~le bereikbaar sociale Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 2% 98% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 13% 87% 0% 0% 
25.400 -
32.500euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500euro 87% 13% 0% 0% 
49.500-
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 93% 7% 0% 0% 
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Nijmegen e.o. en Betuwe 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 10% 90% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 11% 89% 0% 0% 
25.400 -
32.500 eura 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 45% 44% 0% 11% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 

Flevoland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 1% 99% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 15% 85% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 100% 0% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 75% 25% 0% 0% 
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West-Utrecht 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar sociale Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 9% 91% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 9% 91% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500-
49.500 euro 78% 22% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 97% 3% 0% 0% 

Oost-Utrecht 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar sociale Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 8% 92% 0% 0% 
14.700 -
25.400euro 9% 91% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500euro 53% 16% 23% 9% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 
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Kop Noord-HoliandlWest-Friesland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch oehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 4% 96% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 22% 78% 0% 0% 
25.400 -
32.500euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 100% 0% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200euro 100% 0% 0% 0% 
>95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 

Zuid- en Midden-Kennemerland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwonino huurwonino woninoen 
< 14.700 
euro 3% 97% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 11% 89% 0% 0% 
25.400 -
32.500euro 100% 0% 0% 0% 
32.500-
49.500 euro 81% 19% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 93% 7% 0% 0% 
> 95.200 
euro 98% 2% 0% 0% 
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ZaanstreekIWateriand/Amstelland/Meerland 
Percentaae huishoudens per inkomensklasse theoretisch aehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar sociale Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 7% 93% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 11% 89% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 89% 11% 0% 0% 
49.500-
62.0ooeuro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200euro 99% 1% 0% 0% 
> 95.200 
euro 81% 19% 0% 0% 

Amsterdam 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerciele bereikbaar sodale Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woninaen 
< 14.700 
euro 7% 93% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 14% 86% 0% 0% 
25.400 -
32.500euro 100% 0% 0% 0% 
32.500-
49.500euro 100% 0% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 73% 27% 0% 0% 
62.000-
64.100 euro 77% 23% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 77% 23% 0% 0% 
> 95.200 
euro 65% 35% 0% 0% 
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BolienstreeklLeiden 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerci~le bereikbaar socia Ie Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 1% 99% 0% 0% 
14.700 -
25.4ooeuro 10% 90% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 98% 2% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 78% 22% 0% 0% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100-
95.2ooeuro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 

RijnstreeklMidden-Holland/Alblasserwaard 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerci~le bereikbaar sociale Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 5% 95% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 13% 87% 0% 0% 
25.400 -
32.500euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.5OOeuro 60% 40% 0% 0% 
49.500-
62.0ooeuro 100% 0% 0% 0% 
62.000-
64.100euro 100% 0% 0% 0% 
64.100-
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 
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's-GravenhagelWestland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch aehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerciele bereikbaar sociale Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwonina woninaen 
< 14.700 
euro 10% 90% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 55% 45% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 100% 0% 0% 0% 
49.500 -
62.000euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 82% 18% 0% 0% 
64.100 -
95.200 eura 71% 29% 0% 0% 
> 95.200 
eura 61% 39% 0% 0% 

Rijnmond 
Percentage huishaudens per inkamensklasse thearetisch aehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwonina woninaen 
< 14.700 
eura 6% 94% 0% 0% 
14.700 -
25.400 eura 55% 45% 0% 0% 
25.400 -
32.500 eura 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 70% 30% 0% 0% 
49.500 -
62.000 eura 96% 4% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 49% 51% 0% 0% 
64.100 -
95.200euro 46% 54% 0% 0% 
> 95.200 
eura 40% 60% 0% 0% 
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Orechtsteden/Hoekse Waard/Goeree Overflakkee 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerci~le bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 3% 97% 0% 0% 
14.700 -
25.400euro 42% 58% 0% 0% 
25.400 -
32.5OOeuro 100% 0% 0% 0% 
32.500-
49.500euro 98% 2% 0% 0% 
49.500-
62.000euro 100% 0% 0% 0% 
62.000-
64.100 euro 99% 1% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 77% 23% 0% 0% 
> 95.200 
euro 43% 57% 0% 0% 

Zeeland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerci~le bereikbaar sociale Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningan 
< 14.700 
auro 39% 61% 0% 0% 
14.700 -
25.400 auro 55% 45% 0% 0% 
25.400 -
32.500 auro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 100% 0% 0% 0% 
49.500 -
62.000auro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 46% 54% 0% 0% 
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Roosendaal/Breda 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerciele bereikbaar socia Ie Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 3% 97% 0% 0% 
14.700 -
25.400euro 14% 86% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 76% 24% 0% 0% 
49.500-
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100-
95.200euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 96% 4% 0% 0% 

Midden-BrabantIWaalwiJk 
PercentaJ)e huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar sociale Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 2% 98% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 9% 91% 0% 0% 
25.400 -
32.500euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500euro 63% 18% 9% 11% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 
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's-Hertogenbosch + Noordoost Brabant 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoopen 

Inkomen commerci~le bereikbaar sociale Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 6% 94% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 8% 92% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 67% 33% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 38% 1% 12% 49% 
49.500-
62.0ooeuro 100% 0% 0% 0% 
62.000-
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 

HelmondiEindhoven 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciale bereikbaar socia Ie Dure socia Ie Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 3% 97% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 10% 90% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500 euro 47% 18% 11% 23% 
49.500 -
62.000 euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100euro 100% 0% 0% 0% 
64.100-
95.2ooeuro 100% 0% 0% 0% 
>95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 
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Noord-Limburg 
Percentage huishoudens per inkomensklasse theoretisch gehuisvest in: 
Koopwoning (en Goedkoop en 

Inkomen commerciele bereikbaar sociale Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 4% 96% 0% 0% 
14.700 -
25.400 eura 18% 82% 0% 0% 
25.400 -
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500 -
49.500eura 100% 0% 0% 0% 
49.500-
62.000euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 euro 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200 euro 100% 0% 0% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 0% 

Zuid.Limburg . 
ercentage UlS ou ens per In omens asse P h'h d . k kl th eore ISC ge uisves In: f h h' t' 

Koopwoning (en Goedkoop en 
Inkomen commerciele bereikbaar sociale Dure sociale Tekort 
huishoudens huurwoning) huurwoning huurwoning woningen 
< 14.700 
euro 7% 93% 0% 0% 
14.700 -
25.400 euro 39% 61% 0% 0% 
25.400-
32.500 euro 100% 0% 0% 0% 
32.500-
49.500 euro 100% 0% 0% 0% 
49.500 -
62.000euro 100% 0% 0% 0% 
62.000 -
64.100 eura 100% 0% 0% 0% 
64.100 -
95.200euro 98% 2% 0% 0% 
> 95.200 
euro 46% 54% 0% 0% 
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Bijlage I Werkelijke bewoning koopwoningen 

woz woz woz woz woz woz woz WOZ 

<50.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 >400.00 

euro - - - - - - euro 

100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 400.000 

euro euro euro euro euro euro 

< 14.700 < 14.700 

euro euro 

14.700 - 14.700 - 14.700 -
c: 25.400 25.400 25.400 Q) 
c: 
0 euro euro euro 
~ 
Q) 25.400 - 25.400 -Q) 

.J::. 
0 32.500 32.500 III ... 
::J euro euro ::J 

Cl 
32.500 -

32.500 - 32.500 -
32.500 -1\ 32.500 -

I 49.500 49.500 
49.500 49.500 49.500 

0 euro euro 
euro euro euro 

I 
v 49.500 - 49.500 -
c: 
Q) 62.000 62.000 c: 
0 

~ euro euro 
Q) 62.000 -Q) 62.000 -.J::. 
0 64.100 III 64.100 a. 
0 euro 
~ euro 
"0 64.100 - 64.100 -Q) 64.100 -0 
C) 

95.200 
95.200 95.200 

euro euro 
euro 

> 95.200 
> 95.200 > 95.200 > 95.200 > 95.200 

euro euro euro euro 
euro 
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Bijlage J Werkelijke verdeling woningen 
Nederland 

Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 
Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commercit:lle huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 60% 39% 2% 
14.700 -
25.400 euro 45% 52% 3% 
25.400 -
32.500euro 54% 42% 4% 
32.500-
49.500euro 65% 31% 4% 
49.500-
62.000euro 74% 21% 5% 
62.000 -
64.100 euro 82% 14% 3% 
64.100 -
95.200 euro 88% 9% 3% 
> 95.200 
euro 90% 8% 2% 

Ommelanden 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerci~le huurwoning) socia Ie huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 41% 59% 0% 
14.700 -
25.400 euro 39% 61% 0% 
25.400 -
32.500 euro 60% 40% 0% 
32.500 -
49.5OOeuro 82% 18% 0% 
49.500 -
62.0ooeuro 91% 9% 0% 
62.000-
64.100euro 92% 8% 0% 
64.100-
95.200 euro 94% 6% 0% 
>95.200 
euro 94% 6% 0% 
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Stad Groningen 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciele huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 66% 34% 0% 
14.700 -
25.400 euro 38% 62% 0% 
25.400 -
32.500euro 48% 52% 0% 
32.500 -
49.500euro 49% 41% 11% 
49.500 -
62.000 euro 57% 43% 0% 
62.000 -
64.100 euro 83% 17% 0% 
64.100 -
95.200 euro 87% 13% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 

Noord-FrieslandIWaddeneilanden 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure sociale 
huishoudens commerciele huurwoning) socia Ie huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 45% 55% 0% 
14.700 -
25.400 euro 42% 57% 1% 
25.400 -
32.500euro 59% 41% 0% 
32.500 -
49.500 euro 72% 28% 0% 
49.500-
62.000euro 82% 18% 0% 
62.000 -
64.100 euro 91% 9% 0% 
64.100 -
95.200 euro 

I 

96% 4% 0% 
> 95.200 
euro 91% 0% 9% 
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Oost-FrieslandlZuidwest-Friesland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciele huurwoning) socia Ie huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 45% 55% 0% 
14.700 -
25.400 euro 50% 50% 0% 
25.400 -
32.500 euro 54% 45% 1% 
32.500 -
49.500 euro 70% 27% 3% 
49.500 -
62.000 euro 83% 17% 0% 
62.000 -
64.100 euro 89% 8% 3% 
64.100 -
95.200 euro 90% 5% 5% 
> 95.200 
euro 95% 5% 0% 

Noord- en Midden-Drenthe 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciele huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 55% 45% 0% 
14.700 -
25.400 euro 61% 39% 0% 
25.400 -
32.500 euro 84% 16% 0% 
32.500 -
49.500 euro 88% 12% 0% 
49.500 -
62.000 euro 96% 4% 0% 
62.000 -
64.100 euro 98% 2% 0% 
64.100 -
95.200 euro 99% 1% 0% 
> 95.200 
euro 68% 31% 1% 
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Zuidoost- en Zuidwest-Orenthe 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commercj(~le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
<: 14.700 
euro 47% 51% 2% 
14.700 -
25.400 euro 44% 53% 2% 
25.400 -
32.500euro 67% 31% 2% 
32.500 -
49.5OOeuro 83% 17% 0% 
49.500-
62.000 euro 83% 17% 0% 
62.000-
64.100 euro 88% 12% 0% 
64.100-
95.200euro 96% 2% 2% 
> 95.200 
euro 70% 29% 1% 

IJsselvaliei 
Percentage huishoudensper inkomensklasse werkeliik gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure sociale 
huishoudens commerci~le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
<: 14.700 
euro 56% 44% 0% 
14.700 -
25.400 euro 50% 50% 0% 
25.400 -
32.500euro 52% 48% 0% 
32.500 -
49.500 euro 64% 36% 0% 
49.500-
62.0ooeuro 85% 15% 0% 
62.000 -
64.100 euro 80% 14% 5% 
64.100 -
95.200 euro 91% 9% 0% 
> 95.200 
euro 95% 5% 0% 
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Twente 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en be Dure socia Ie 
huishoudens commercil}le huurwoning) socia Ie huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 51% 42% 7% 
14.700 -
25.400 euro 42% 52% 5% 
25.400 -
32.500 euro 60% 40% 0% 
32.500 -
49.500 euro 71% 27% 1% 
49.500 -
62.000 euro 87% 12% 1% 
62.000 -
64.100 euro 90% 10% 0% 
64.100 -
95.200 euro 97% 3% 0% 
> 95.200 
euro 99% 1% 0% 

Veluwe 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commercil}le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 51 % 49% 0% 
14.700 -
25.400 euro 41 % 58% 1% 
25.400 -
32.500 euro 57% 42% 1% 
32.500 -
49.500euro 61% 36% 4% 
49.500-
62.000euro 77% 23% 0% 
62.000 -
64.100 euro 79% 15% 6% 
64.100 -
95.200 euro 90% 9% 1% 
> 95.200 
euro 87% 2% 11 % 
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Achterhoek 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkamen Koopwaning (en I Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciale huurwoning) huurwoning huurwaning 
< 14.700 
eura 62% 38% 0% 
14.700 -
25.400 eura 33% 67% 0% 
25.400 -
32.500 eura 55% 45% 0% 
32.500 -
49.500 euro 64% 36% 0% 
49.500 -
62.000 euro 75% 25% 0% 
62.000 -
64.100 euro 80% 20% 0% 
64.100 -
95.200 euro 82% 18% 0% 
> 95.200 
eura 94% 6% 0% 

Arnheme.o. 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciale huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 55% 41% 4% 
14.700 -
25.400 euro 47% 52% 1% 
25.400 -
32.500eura 50% 45% 5% 
32.500 -
49.500 eura 65% 30% 4% 
49.500 -
62.000 euro 77% 21% 2% 
62.000-
64.100 euro 88% 12% 0% 
64.100-
95.200 eura 91% 9% 0% 
> 95.200 
euro 97% 2% 1% 
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Nijmegen e.o. en Betuwe 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerci~le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 47% 52% 1% 
14.700 -
25.400 euro 39% 59% 2% 
25.400 -
32.500 euro 51% 49% 0% 
32.500 -
49.500 euro 64% 30% 6% 
49.500 -
62.000 euro 80% 19% 2% 
62.000 -
64.100 euro 91% 7% 2% 
64.100 -
95.200 euro 94% 5% 1% 
> 95.200 
euro 95% 4% 1% 

Flevoland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerci~le huurwoning) socia Ie huurwoning 
< 14.700 
euro 37% 58% 5% 
14.700 -
25.400 euro 30% 66% 3% 
25.400 -
32.500 euro 47% 53% 0% 
32.500 -
49.500 euro 73% 25% 3% 
49.500 -
62.000 euro 76% 13% 11% 
62.000-
64.100 euro 89% 9% 2% 
64.100 -
95.200 euro 95% 5% 0% 
> 95.200 
euro 100% 0% 0% 
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West-Utrecht 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dura socia Ie 
huishoudens commerciale huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 67% 33% 0% 
14.700 -
25.400 euro 46% 53% 1% 
25.400 -
32.500euro 53% 40% 8% 
32.500 -
49.500 euro 67% 33% 0% 
49.500 -
62.000euro 65% 18% 17% 
62.000 -
64.100 euro 70% 16% 14% 
64.100 -
95.200 euro 87% 8% 5% 
> 95.200 
euro 92% 5% 3% 

Oost-Utrecht 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bareikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commercia Ie huurwoning) socia Ie huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 50% 50% 0% 
14.700 -
25.400 euro 43% 48% 10% 
25.400-
32.500 euro 51% 49% 0% 
32.500 -
49.500euro 66% 31% 3% 
49.500 -
62.000euro 81% 19% 0% 
62.000 -
64.100 euro 82% 10% 9% 
64.100-
95.200euro 84% 11% 6% 
> 95.200 

94% I euro 6% 1% 
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Kop Noord-HoliandlWest-Friesland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerci~le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 32% 68% 0% 
14.700 -
25.400 euro 41% 58% 1% 
25.400 -
32.500 euro 61% 36% 2% 
32.500 -
49.500 euro 73% 26% 1% 
49.500 -
62.000 euro 83% 17% 0% 
62.000 -
64.100 euro 94% 6% 0% 
64.100 -
95.200 euro 95% 5% 0% 
> 95.200 
euro 99% 1% 0% 

Zuid- en Midden-Kennemerland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerci~le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 47% 50% 3% 
14.700 -
25.400 euro 43% 54% 3% 
25.400 -
32.500 euro 49% 40% 11% 
32.500 -
49.500 euro 57% 36% 7% 
49.500 -
62.000 euro 77% 21% 2% 
62.000 -
64.100 euro 87% 13% 1% 
64.100 -
95.200 euro 89% 7% 5% 
> 95.200 
euro 94% 4% 2% 
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ZaanstreeklWateriand/AmstellandiMeeriand 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure sociale 
huishoudens commerci~le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 38% 54% 7% 
14.700 -
25.400 euro 45% 47% 8% 
25.400 -
32.500euro 50% 45% 5% 
32.500 -
49.500euro 59% 33% 8% 
49.500-
62.000euro 75% 20% 5% 
62.000-
64.100 euro 82% 14% 4% 
64.100-
95.200 euro 88% 10% 1% 
> 95.200 
euro 95% 5% 1% 

Amsterdam 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure sociale 
huishoudens commerci~le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 47% 51% 2% 
14.700 -
25.400euro 39% 58% 4% 
25.400 -
32.500euro 47% 48% 4% 
32.500 -
49.500 euro 49% 46% 5% 
49.500 -
62.000euro 47% 45% 8% 
62.000 -
64.100 euro 48% 44% 8% 
64.100 -
95.200 euro 64% 22% 13% 
> 95.200 
euro 89% 11% 0% 
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BolienstreeklLeiden 
Percen~ge huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciele huurwoning) socia Ie huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 65% 35% 0% 
14.700 -
25.400 eura 46% 44% 10% 
25.400 -
32.500 euro 64% 36% 0% 
32.500 -
49.500 euro 68% 32% 1% 
49.500 -
62.000 euro 76% 23% 1% 
62.000 -
64.100 euro 87% 12% 1% 
64.100 -
95.200 euro 89% 11% 0% 
> 95.200 
euro 83% 3% 15% 

RijnstreeklMidden-Holland/AJblasserwaard 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciele huurwoning) socia Ie huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 42% 49% 10% 
14.700 -
25.400 eura 45% 51% 4% 
25.400 -
32.500 euro 52% 39% 9% 
32.500 -
49.500 euro 57% 35% 8% 
49.500 -
62.000 euro 73% 22% 5% 
62.000 -
64.100 eura 80% 16% 4% 
64.100 -
95.200 euro 89% 11% 0% 
> 95.200 
euro 94% 6% 0% 
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's-GravenhagelWestland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciele huurwoning) socia Ie huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 53% 41 % 5% 
14.700 -
25.400 euro 51% 44% 5% 
25.400 -
32.500 eura 62% 35% 3% 
32.500 -
49.500 eura 59% 32% 9% 
49.500 -
62.000 euro 71% 20% 9% 
62.000-
64.100 euro 76% 19% 5% 
64.100-
95.200 euro 80% 12% 7% 
> 95.200 
euro 87% 5% 8% 

Rijnmond 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure sociale 
huishoudens commerciele huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 77% 23% 0% 
14.700 -
25.400 euro 61% 28% 12% 
25.400 -
32.500eura 59% 27% 13% 
32.500 -
49.500 euro 63% 22% 14% 
49.500 -
62.000 eura 59% 21% 21% 
62.000 -
64.100 euro 73% 16% 11% 
64.100 -
95.200euro 84% 11% 5% 
> 95.200 
euro 89% 7% 5% 
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Drechtsteden/Hoekse Waard/Goeree Overflakkee 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkeliik aehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciele huurwoning) sociale huurwonina huurwonina 
< 14.700 
euro 55% 45% 0% 
14.700 -
25.400 euro 52% 47% 1% 
25.400 -
32.500 euro 76% 24% 0% 
32.500 -
49.500 euro 52% 38% 10% 
49.500 -
62.000 euro 70% 20% 10% 
62.000 -
64.100 euro 80% 20% 0% 
64.100 -
95.200 euro 85% 15% 0% 
> 95.200 
euro 97% 3% 0% 

Zeeland 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkeliik aehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciele huurwoning) sociale huurwoning huurwonina 
< 14.700 
euro 57% 43% 0% 
14.700 -
25.400 euro 51% 46% 4% 
25.400 -
32.500 euro 63% 37% 0% 
32.500 -
49.500 euro 76% 21% 3% 
49.500 -
62.000 euro 87% 11% 2% 
62.000 -
64.100 euro 90% 10% 0% 
64.100 -
95.200 euro 93% 5% 1% 
> 95.200 
euro 95% 3% 2% 
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Roosendaal/Breda 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure sociale 
huishoudens commerciele huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 52% 48% 0% 
14.700 -
25.400 euro 40% 60% 0% 
25.400 -
32.500euro 41% 48% 10% 
32.500 -
49.500 euro 65% 35% 0% 
49.500-
62.000 euro 76% 24% 00/0 
62.000 -
64.100 euro 92% 7% 1% 
64.100 -
95.200 euro 92% 8% 0% 
> 95.200 
euro 98% 2% 0% 

Midden-BrabantIWaalwiJk 
Percenta1Je huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en beraikbaar IIDura sociala 
huishoudens commerciele huurwoning) sociala huurwoning huurwoning 
< 14.700 
auro 46% 54% 0% 
14.700 -
25.400 euro 43% 53% 3% 
25.400 -
32.500 euro 50% 48% 1% 
32.500 -
49.500euro 65% 33% 1% 
49.500 -
62.000euro 77% 23% 0% 
62.000-
64.100 euro 88% 9% 2% 
64.100 -
95.200euro 90% 10% 0% 
> 95.200 
auro 94% 5% 2% 
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's-Hertogenbosch + Noordoost Brabant 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure sociale 
huishoudens commerci~le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 47% 53% 0% 
14.700 -
25.400 euro 40% 59% 1% 
25.400 -
32.500 euro 62% 38% 0% 
32.500 -
49.500 euro 68% 28% 4% 
49.500-
62.000euro 74% 26% 0% 
62.000-
64.100euro 85% 15% 0% 
64.100 -
95.200euro 79% 10% 10% 
> 95.200 
euro 99% 1% 0% 

Helmond/Elndhoven 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure sociale 
huishoudens commerci~le huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 47% 46% 7% 
14.700 -
25.400 euro 42% 57% 1% 
25.400 -
32.500euro 45% 55% 0% 
32.500-
49.500euro 69% 28% 3% 
49.500 -
62.000 euro 85% 15% 0% 
62.000 -
64.100 euro 88% 12% 0% 
64.100 -
95.200 euro 91% 6% 4% 
> 95.200 
euro 91% 3% 5% 
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Noord-Limburg 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure socia Ie 
huishoudens commerciale huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 62% 38% 0% 
14.700 -
25.400 euro 58% 40% 3% 
25.400 -
32.500euro 62% 38% 0% 
32.500 -
49.500 euro 72% 28% 0% 
49.500 -
62.000euro 83% 17% 0% 
62.000 -
64.100 euro 93% 7% 0% 
64.100 -
95.200euro 88% 10% 2% 
> 95.200 
euro 91% 9% 0% 

Zuid-Limburg 
Percentage huishoudens per inkomensklasse werkelijk gehuisvest in: 

Inkomen Koopwoning (en Goedkoop en bereikbaar Dure sociale 
huishoudens commerciale huurwoning) sociale huurwoning huurwoning 
< 14.700 
euro 57% 40% 2% 
14.700 -
25.400 euro 46% 50% 4% 
25.400 -
32.500euro 65% 35% 0% 
32.500 -
49.500 euro 61% 32% 7% 
49.500 -
62.000 euro 73% 23% 4% 
62.000-
64.100 euro 91% 9% 0% 
64.100-
95.200 euro 90% 10% 0% 
> 95.200 
euro 98% ! 2% 0% 
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Bijlage K Handleiding van het model 

In deze handleiding worden aile stappen voor het invullen van het model behandeld. Met het 

model kan worden berekend hooveel sociale huurwoningen door de woningcorporaties 

verkocht kunnen worden over een periode van vijf jaar. In het model zijn aileen de woningen 

meegenomen die bewoond (kunnen) worden door particuliere huishoudens. Dit betekent dat 

aileen zelfstandige wooneenheden zijn meegenomen. 

Omdat in deze handleiding de stappen binnen het model worden behandeld, dient deze 

handleiding met het model gelezen te worden. Het model is op de cd-rom in het achtervlak 

van het verslag te vinden. Indien in het model een vak in het licht groon is weergegeven dan 

zal hier een keuze gemaakt mooten worden. Bij een licht geel vlak dient de gebruiker zelf 

data in te vooren. 

Stap 1 Invullen van de naam van de qemeente 

Bij stap 1 dient uit de selectielijst een keuze gemaakt te worden uit Nederland en 467 

gemeenten. Dit zjjn aile gemeenten van het jaar 2005. In deze lijst staat Nederland 

bovenaan gevolgd door de gemeenten in alfabetische volgorde. Hierbij staan Den Haag en 

Den Bosch respectievelijk onder 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch. 

Stap 2 Ophalen gegevens 

Met deze stap kan een keuze gemaakt worden om de bestaande gegevens over 2005 

gekoppeld aan de woningmarktregio's op te halen (keuze 'Ja') of om de woningmarkt 

gegevens zeit in te vullen (keuze 'Nee'). Indien gekozen is voor bestaande gegevens op te 

halen dan verschijnt de woningmarktregio en bij de volgende stappen de bijbehorende 

gegevens. De gegevens zijn over het jaar 2005. 

Bij de keuze 'Nee' zullen bij een aantal stappen de vakken licht geel opkleuren. dit betekent 

dat in deze vakken de gevraagde waarden handmatig ingevuld mooten worden. Het is dan 

wei van belang om de gegevens over hetzelfde jaar te nemen. Hierbij moet opgelet worden 

dat de WOZ-waarde van de woningen over het desbetreffende jaar gaan en dus niet de 

WOZ-waarde die is vastgesteld in dat jaar. Bijvoorbeeld. wanneer de berekening wordt 

gedaan over 2008 dan dient de WOZ-waarde bepaling over 2008 gebruikt te worden en dus 

niet de vaststelling van de WOZ-waarde in 2008. Er wordt met WOZ-waarden gewerkt in 

plaats van verkoopwaarden, omdat de WOZ-waarden over een jaar redelijk overeenkomen 

met de verkoopwaarde in dat jaar. Anders dan de verkoopwaarden zijn de WOZ-waarden 

zowel over de koopwoningen als de huurwoningen bekend. 

Indien de gegevens zeit worden ingevuld dan is het mogelijk om op een kleiner schaalniveau 

te kijken dan op woningmarktregio niveau. bijvoorbeeld op het niveau van de gemeente. Ook 

de keuze voor een groter of een gelijk schaalniveau kan gemaakt worden. Het is voor de 

berekeningen wei belangrijk dat aile gegevens op hetzelfde schaalniveau zijn. 
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Stap 3 Woningen en inkomen 

Indien bij stap 2 is gekozen is voor gegevens ophalen dan verschijnen hier de gegevens 

over het aantal (particuliere) koopwoningen en commerci~le huurwoningen, sociale 

huurwoningen in goedkope en bereikbare segment en socia Ie huurwoningen in het dure 

segment. De aantallen woningen per soort woning wordt per WOZ-waardeklasse 

weergegeven. Voor de grens tussen sociale huurwoningen in het goedkope en bereikbare 

segment enerzijds en het dure segment anderzijds wordt de huurprijs genomen waarvoor 

huishoudens nog huurtoeslag kunnen krijgen. De commerci~le huurwoningen vallen onder 

de koopwoningen, omdat voor commerci~le huurwoningen meestal een huur op marktniveau 

gevraagd wordt. 

Een tweede tabellaat het bruto jaarinkomen van de (particuliere) huishoudens zien in 2005. 

Deze inkomens zijn onderverdeeld in acht inkomensklassen. De tabel laat het aantal 

huishoudens zien die het betreffende inkomen verdienen. 

Aile gegevens van stap 3 zijn afkomstig van het CBS en het WoON 2006. 

Indien bij stap 2 gekozen is voor het niet ophalen van de gegevens dan zullen de 

bovengenoemde gegevens per woningmarktregio zelf ingevoerd moeten worden. 

Stap 4 Verdeling woningen aan de hand van de theorie 

In deze stap hoeven geen gegevens ingevoerd te worden. De eerste tabel wordt gemaakt 

door te stellen dat aile woningen in de woningmarktregio een koopwoning zijn. Dit aantal 

wordt berekend door de WOZ-waarde te koppelen aan het bruto inkomen van de 

huishoudens. Een grove berekening van de mogelijkheid van het verkregen van een 

hypotheek is om het bruto jaarinkomen met 4,5 te vermenigvuldigen. Door dit te doen 

corresponderen de acht WOZ-waardeklassen met de acht inkomensklassen. Omdat de 

gegevens over het vermogen niet beschikbaar zijn, is er geen rekening gehouden met 

vermogen van de huishoudens. 

Het getal achter de inkomensgrens geeft weer hoeveel huishoudens tot deze inkomensgrens 

geen woning kunnen kopen die overeenkomt met hun huishoudensinkomen. Om tot dit getal 

te komen zijn aile woningen in de betreffende WOZ-waarde klasse bij elkaar opgeteld en 

daar zijn aile huishoudens tot corresponderende inkomensklasse vanaf gehaald. Een '0' 

betekent dat al/e huishoudens met een inkomen vanaf deze grens een woning kunnen 

kopen. Bijvoorbeeld, tot 32.500 euro kunnen 10.000 huishoudens niet kopen, bij de 

inkomensgrens tot 49.500 euro staat een '0'. dal betekent dat aile huishoudens met een 

inkomen vanaf 32.500 een woning kunnen kopen. 

De tweede label van deze stap geeft de theoretische verdeling weer waarbij rekening is 

gehouden met de WOZ-waarden van koopwoningen en sociale huurwoningen. Het 

uitgangspunt van deze tabel is dat huishoudens eerst de koopwoningen (en commerci~le 

huurwoningen) zullen bewonen. Indien deze niet voldoende aanwezig zijn, dan zullen de 

huishoudens uitwijken naar sociale huurwoningen in het goedkope en bereikbare deel van 
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de sociale woningvoorraad. Zijn er niet voldoende koopwoningen dan wordt er sociaal 

gehuurd in het goedkope en bereikbare deel en hiema in het dure deel. Indien er meer 

koopwoningen dan huishoudens zijn binnen een inkomensklasse dan wordt dit 'overschot' 

opgeteld bij het aantal koopwoningen in de daarop volgende WOZ-waardeklasse. Wederom 

wordt voor het bereik van koopwoningen gerekend met 4,5 maal het bruto jaar inkomen en is 

het vermogen niet meegenomen. 

Indien een tekort aan woningen wordt weergegeven betekent dit dat er in de 

woningmarktregio een tekort is aan in prijs passende woningen voor de betreffende 

huishoudens. 

Stap 5 Werkeliike verdeling woningen 

In deze stap wordt de werkelijke bewoning van huishoudens per inkomensklasse per soort 

woning weergegeven. In de tabel is per inkomensklasse weergegeven in welk soort woning 

(koopwoning, goedkoop en bereikbaar sociale huur, en dure sociale huur) de huishoudens 

wonen. Deze gegevens zijn afkornstig van onderzoek WoON 2006. 

Wanneer in stap 2 is gekozen voor het invullen van de gegevens dan moeten hier deze 

gegevens worden ingevuld. 

Stap 6 Aantallen te verkopen woningen 

In deze stap worden stap 4 en stap 5 met elkaar gecombineerd. Er ontstaan drie scenario's 

over het aantal te verkopen woningen. 

Scenario 1 Verkopen oyerbodig deel werkeliJke Yerdeling tOY verdeling theorie 

Het eerste scenario combineert de werkelijke huisvesting van de huishoudens met de 

theoretische huisvesting. Uit de theoretische huisvesting is gebleken uit welke 

inkomensklasse huishoudens in theorie een woning kunnen kopen en welke huishoudens 

een woning moeten huren. Vervolgens is dit naast de werkelijke huisvesting gelegd. Figuur 

K.1 geeft dit schematisch weer, waarbij de koopwoningen in het blauw zijn weergegeven en 

in het geel in de socia Ie huurwoningen. Indien uit de theorie blijkt dat er voor huishoudens uit 

een bepaalde inkomensklasse minder sociale huurwoningen nodig zijn dan dat deze 

huishoudens werkelijk bewonen, dan kan dit verschil verkocht worden. Dit is in de figuur met 

het donkere geel weergegeven. In het 'donker gele gedeelte' wonen huishoudens die 

volgens de theorie in een koopwoning moeten wonen, maar in de praktijk in een sociale 

huurwoning wonen. Wanneer er geen sprake is van een overschot aan woningen. dan zal dit 

aantal overeenkomen met het aantal huishoudens in het 'donker blauwe gedeelte'. In 'het 

donker blauwe gedeelte' is het deel van de doegroep weergegeven dat volgens de theorie 

zou moeten huren, maar in een koopwoning woont. 
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Figuur K.1 Schematische weergave scenario 1 

c 
Q) 
Cl 
C 
'c 
o 
~ 
=> 
=> 
.c 
iii 
C 
<Il « 

Inkomen van huishoudens 

Ie verkopen deel van de 

socia Ie huurwoningen 

Scenario 2 Verkopen overbodig deel werkelijke verdeling tov alles koopwoning 

Het tweede scenario is gebaseerd op het eerste scenario, aileen wordt hier de doelgroep 

gedefinieerd door te stellen dat aile woningen koopwoningen zijn. Het aantal sociale 

huurwoningen dat verkocht kan worden is wederom het verschil tussen de werkelijkheid en 

de theoretische verdeling. Wanneer uit de theorie blijkt dat per inkomensklasse minder 

sociale huurwoningen nodig zijn dan dat er werkelijk bewoond worden in deze 

inkomensklasse, dan kan het verschil verkocht worden . 

Oit is weergegeven in figuur K.2 met een onderverdeling in een kolom doelgroep en niet

doelgroep. Oe grootte van de doelgroep wordt bepaald door de inkomensgrens van de 

bepaling dat aile woningen in de woningmarktregio een koopwoning zijn. In de kolom 

doelgroep bewonen de huishoudens sociale huurwoningen (licht geel), voor hen betaalbare 

koopwoningen (licht blauw) en koopwoningen waarvan de verkoopwaarde niet door hun 

huishoudensinkomen gefinancierd kan worden (donkerblauw). Omdat deze laatste groep 

zelfstandig in de eigen woning voorziening kan voorzien behoort deze niet tot de doelgroep 

van de woningcorporaties. Oe kolom niet-doelgroep bestaat uit huishoudens die gezien hun 

huishoudensinkomen zelfstandig in hun woning behoefte kunnen voorzien . Een groot deel 

van deze huishoudens bewonen in werkelijkheid koopwoningen (licht blauw). Echter, een 

deel van deze huishoudens bewonen een woning uit de sociale huursector. Net zoals in 

figuur K.1, is dit met donker geel weergegeven . Oit 'donker gele' gedeelte van het 

woningbestand kan worden verkocht. 
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Figuur K.2 Schematische weergave scenario 2 
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Scenario 3 Verkopen deel wat overbodig is ahv verdeling theorie 

Het derde scenario is het aantal sociale huurwoningen dat verkocht kan worden wanneer 

gekozen wordt voor een woningverdeling onder huishoudens volgens de theorie. Het aantal 

socia Ie huurwoningen dat verkocht kan worden wordt berekend door het totaal aantal socia Ie 

huurwoningen dat nodig is volgens de theorie van het totaal aantal sociale huurwoningen at 

te halen. 

Keuze scenario 

De keuze van het meest geschikte scenario is athankelijk van het beleid van de 

woningcorporaties en de betrokken gemeente(n). Van aile scenario's is het derde scenario 

het meest conservatieve scenario. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met het 

vermogen van de huishoudens, dit omdat deze niet bekend is. Huishoudens met een laag 

inkomen, maar veel vermogen kunnen wei een woning kopen en hebben dit al veelal 

gedaan. Vermogen kan namelijk opgebouwd worden door het bezit van een koopwoning. 

Door het vermogen van huishoudens niet mee te nemen komt uit de berekening dat meer 

huishoudens een socia Ie huurwoning moeten huren dan dat zij dat in werkelijkheid hoeven 

te doen. 

Door indirect vermogen mee te nemen door de werkelijke huisvesting naast de theoretische 

huisvesting te leggen ontstaat het eerste scenario. Het indirecte vermogen is in dit geval het 

bezitten van een koopwoning. Dit scenario laat het aantal sociale huurwoningen zien dat 
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verkocht kan worden doordat huishoudens goedkoop scheefwonen, huishoudens die 

eigenlijk niet in de huursector hoeven te wonen en daar wei in wonen. Indien veel 

huishoudens goedkoop scheefwonen kunnen er veel sociale huurwoningen verkocht 

worden. Er wordt bij dit scenario vanuit gegaan dat huishoudens die duur scheefwonen hun 

huisvesting wei kunnen betalen, omdat in het onderzoek met WOZ-waarden wordt gerekend 

en niet met de hypotheek lasten. De hypotheeklasten van de woningen zullen voor 

huishoudens vaak lager liggen dan de WOZ-waarden, dit verschil neemt toe naarmate 

huishoudens langer in de woning wonen. 

Wanneer uit de theoretische verdeling is gebleken dat er een tekort is aan passende 

woningen in de woningmarktregio dan kan dit scenario beter niet gekozen worden als 

uitgangspunt voor het aantal te verkopen socia Ie huurwoningen. Er kan anders een 

vertekend beeld ontstaan. Scenario 2 en 3 zijn in dit geval betere opties. 

Indien woningcorporaties in een woningmarktregio de ambitie hebben om aile huurwoningen 

te verkopen, dan kan voor scenario twee gekozen worden (of wanneer scenario een niet 

toegepast kan worden). De woningvoorraad bestaat dan aileen uit koapwoningen en de 

sociale huurwoningen zijn aileen bestemd voor de huishoudens die zich geen koopwoning 

kunnen veroorloven. Dit scenario is van de drie scenario het meest gevoelig voor een 

verandering van de WOZ-waarden in verhouding tot de huishoudensinkomens. Ais de WOZ

waarden veranderen, verandert het gehele aanbod aan woningen terwijl in scenario een 

aileen het aanbod van de koopwoningen veranderd. 

De keuze voor het scenario hoeft pas in stap 8 te worden gemaakt. 

Stap 7 Toewijzingen 

Indien bij stap 2 gegevens ophalen is gekozen dan verschijnen hier automatisch de 

gegevens over de nieuwbouw, aankopen, sloop en ovenge mutatie van de 

woningcorporaties voor desbetreffende woningmarktregio, deze gegevens zijn afkomstig van 

het CFV. Het totaal is de groei (of krimp) van het sociale huurwoningenbestand van de 

woningcorporaties. Omdat is gebleken dat woningcorporaties ongeveer 72 procent van hun 

nieuwbouw plannen realiseren is er oak een totale groei van het socia Ie huurwoningbestand 

opgenomen van dit percentage. In de volgende stap kan aangegeven worden welk aantal 

wordt aangehouden voor de totale berekening. 

De prognose over de nieuwbouw, aankopen, sloop en overige mutatie van de 

woningcorporaties voor de komende vijf jaar dient handmatig ingevuld te worden indien bij 

stap 2 gekozen is voor het zelf invullen van de gegevens. 

In deze stap wordt oak het huidige toewijzingspercentage weergegeven/ingevuld. Met het 

toewijzingspercentage wordt bedoeld het aantal socia Ie huurwoningen dat in 2005 

toegewezen is aan een huishouden in verhouding tot het totale socia Ie huurwoningbestand. 

Bijvoorbeeld, op een woningbestand van 1000 huurwoningen worden 100 huurwoningen 

toegewezen aan een nieuwe huurder, dit betekent dat het toewijzingspercentage 10 procent 

is. 
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Stap 8 Aantal te verkopen woningen over een periode van vijf jaar 

Met deze laatste stap wordt het aantal sociale huurwoningen uitgerekend dat verkocht kan 

worden over een periode van vijf jaar. In deze stap dient door de gebruiker eerst een keuze 

gemaakt te worden tussen de drie scenario's (zie stap 6). Hierna v~lgt een keuze over de 

prognose over de ontwikkeling van het woningbestand (zie stap 7). Ais laatste moet een 

keuze gemaakt worden voor het gewenste toewijzingspercentage. De keuze ligt tussen het 

toewijzingspercentage gebaseerd op eens per zeven jaar verhuizen en het huidige 

toewijzingspercentage eventueel vermeerderd of verminderd met een aantal procenten. Oit 

percentage wordt in het model voor de berekening vertaald naar een aantal woningen. V~~r 

de berekening wordt dan voor aile jaren met hetzelfde aantal gewerkt. Bijvoorbeeld is het 

aantal toegewezen sociale huurwoningen 100 geweest en bij keuze voor hetzelfde 

toewijzingspercentage dan wordt voor de berekening elk jaar met een toewijzing van 100 

sociale huurwoningen gerekend. Bij een laag toewijzingspercentage kan het wenselijk zijn 

om deze te verhogen, hierdoor kunnen dan minder sociale huurwoningen verkocht worden. 

Bij een hoog toewijzingspercentage is het omgekeerde het geval. 

Na bovenstaande keuzes voigt het aantal te verkopen huurwoningen bij mutatie. Indien een 

minteken voor het aantal staat dan dienen er sociale huurwoningen bijgebouwd te worden 

om de geselecteerde keuzes te halen (en kan er geen huurwoning verkocht worden bij 

mutatie). Tevens wordt het aantal huurwoningen dat verkocht kan worden aan de zit1ende 

huurder weergegeven. Oit aantal is gebaseerd op het aantal socia Ie huurwoningen dat 

verkocht kan worden volgens een van de scenario's verminderd met het aantal sociale 

huurwoningen dat verkocht kan worden bij mutatie. 
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